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، بخاطر عشق در سینما، دومین فیلم مجموعۀ هیروشیما عشق من
که  میشائیل هانکه،  عشقسال بعد در فیلم  35حضور امانوئل ریوا 

کند لطف فیلم یکی مانده به آخر این مجموعه، هم ایفای نقش می
یگران سینما را به خاطرمان می آورد و از مضاعفی دارد و نسلی از باز

. کندبرقرار می این لحاظ پیوندی بین سینما و خاطره و حافظه
کنیم را بر اساس مفهومی آغاز می هیروشیما عشق منبحث از فیلم 

گفت دغدغۀ همیشگی آلن رنه و سینمای مدرن بوده. می که توان 
کار  53ساخت وقتی رنه این فیلم را می سال داشت و این اولین 

کار حرفهبلند داستانی که آغاز  د. آیمی حساببهای او نیز اش بود 
گذشته در اش، هرچند با همین فیلم و بخصوص فیلم بعدی سال 

دیدن و فکرکردن به سینما، فیلم ، مسیر سینمای مدرن،بادمارین
ساختن را تغییر داد. او پیش از این تجربه مستندساز بود و فیلم

کوتاه و مستند  02نزدیک به  شب و ها که مشهورترین آن داشتفیلم 
 من عشق هیروشیمااست و باید دید در حدفاصل این فیلم تا  مه
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در مدیوم سینما های فرمالی چه اتفاقی برای رنه افتاده و چه آزمایش
ست به نام ایانجام داده است. مقالۀ مبنای این بحث از نویسنده

که در مورد که منظر آن از یک جهت با بقیۀ مقاله *سارا فرنچ هایی 
 فیلم رنه نوشته شده متفاوت است.

یم، بویژه  0202رنه در سال  که از او دار از دنیا رفت و تصویرهایی 
ژاپن پیوند خورده. هرچند در این  ، بههیروشیما عشق منبعد از 

که در ژاپن می شود و گذرد فقط چند جملۀ ژاپنی شنیده میفیلم 
هیروشیما زنند. به زبان فرانسه حرف می های اصلیشخصیت

های اخالقی حافظه تالش رنه بود برای فکرکردن به استلزام عشق من
ی های اصلی او وقتو سوگواری و شاهد یک فاجعه بودن. دغدغه

که به چه معنا میسراغ فیلم بلند داستانیبه توانیم اش آمد این بود 
یم، چه ِکی میچیزی را به یاد آور یم و  توانیم وقت اجازۀ سوگواری دار

که مثل قهرمان زن بیشاهد واقعه نام ای باشیم. قهرمان مرد فیلم 
که تو در هیروشیما هیچ است بارها و بارها خطاب به او می گوید 

که هرآنچههندید دیده  ببیند شدمیکه  را ای. زن اما اصرار دارد 
کدآوردن، شاهدآوردن، تکاست و شروع می شمردن و تککند به 

کردن و اطالعات علمی و تاریخی دادن تا ثابت حتی به آمار اشاره
. کندحرفش را تکرار می چیز را دیده و باز مردکند در هیروشیما همه
که به خورد این است موضوع عشق هم پیوند می ایدۀ اصلی فیلم 

که باید  ،( چیزیrecollection) یادآوردِن به یا کردنکه تعریف وقتی 
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کرد یا به کردن به آن خیانت یاد آورد، در ضمن، یکجورآن را تعریف 
کند و هایش طرح میاست. رنه این معمای فلسفی را دائمًا در فیلم

کوشد این قضیه را به زبان او میدهد. مخاطب را در تنگنا قرار می
که قابل  کند و فرم مناسبی بیابد برای بازنمایی اتفاقی  سینما ترجمه 

یخِی  که حافظۀ تار همه را  بازنمایی نیست: یک فاجعه، رویدادی 
کرده، یا خوِد عشق ن است کردن بدایادآوردنش خیانتکه به درگیر 

گریزی هم از این نیست.  و 
ست خواادبیات به تئاتر عالقه دارد و می گفت بیشتر ازرنه می 

که انگار  هایش جوری جلوِ های فیلمشخصیت کنند  دوربین بازی 
که یکباره بهشدهمسحور و افسون یگران تئاتر  خودشان اند، مثل باز

ی صحنهآیند و میمی زدن و کنند به حرفاند و شروع میبینند رو
قدر همان یما عشق منهیروشحال فیلم رابطه برقرارکردن. با این

که به ادبیات و متکی به تصویرها و تکنیک های سینمایی است 
کردن های رمان نو. در نتیجه درنگمشخصًا به شگردها و تکنیک

کلمۀ  کلمات ـــــ و مشخصًا  ی  کمک می« تروما»رو کند تا به ـــــ به ما 
کلمه کنیم. تروما  احت معنای زخم و جرای یونانی بهاین فیلم فکر 

(woundکه هویت و شکل اش را عینًا حفظ وشمایل یونانی( است 
کلمه ها از یاد رفته و در دورۀ های یونانی مدتکرده، مثل خیلی از 

که تولد دوبارۀ فرهنگ یونانی و رومی است، با آغاز فلسفۀ  رنسانس، 
پایی برگشته مدرن در اواخر قرن هفدهم دوباره به زبان های ارو

کلمه بهاست. در زبان  معنی زخم فیزیکی یا جراحت انگلیسی این 
کافی  کلمات دیگر برای بیان آن  که انگار  جسمانی است. زخمی 
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کلمه که بهنیستند و باید از  گرفت  کمک  اندازۀ خود زخم غریب ای 
 *.باشد

ید 0945-42های در اواخر قرن نوزدهم، مشخصًا سال ، فرو
یخ تفکر مشغول پی یخ غرب و تار که تار ی بود  ریزی نهضت روانکاو

کرد. در این زمان او به تجربه های بشر را برای همیشه دگرگون 
که عوارض هیستریک و به بیماران مبتال به هیستریا فکر می کرد 

ید برای نامیدن  هایجسمانی داشتند ولی نه به علت جسمانی. فرو
 

 

کتاب   *  یخ، فلسفهماتیو شارپ در مقدمۀ  کارهای نویسد، بهمی تروما، تار واسطۀ 
ید، موضوعًا  گرفت. تروما در  ترومافرو پای قرن بیستم قرار  کانون تفکر ارو در 

ید در دهۀ ها و پژوهشپرونده در ارتباط با هیستریا ظاهر  0942های موردِی فرو
که پس از جنگ جهانی دوم میمی کارهایی  گردد و مبنای نویسد بازمیشود و در 

ید )متاپسیکولوژی( می رن بیستم در حال، قبا این»شود: پروژۀ فلسفی بعدی فرو
های طور قطع قرن تروماها بود: ترومای جنگ سراسری، ترومای بحرانکل به

شدن های دارای مجّوز دولتی، ترومای آوارهکشیاقتصادی جهانگیر، ترومای نسل
که ابر شدن جمعیتوطنو بی کثیر، ترومای جنگ سرد و سایۀ وحشتی  های 

کرۀ زم کل  یکی از معانی تروما بر «. ین انداختقارچی )ناشی از بمباران اتمی( بر 
پایی در قرن بیستم سایه افکند، خصوصًا در نوشته های بخش بزرگی از تفکر ارو

کیرکگور، در سال  وجود و زمانهای میانی آن قرن. هایدگر در جوانی، با الهام از 
گرفت و در جستارهای را یکی از نمونه angstمفهوم  های ممتاز پدیدارشناسی 

کرد « آمدن بر متافیزیکفائق»مانند  0452های دهۀ سالتر تلخ بر این معنی تأمل 
گفته ها اند و اینکه فقط بازگشِت مرموز آنکه خدایان چگونه عصر مدرن را ترک 

گرد  ممکن است ما را از ورطۀ حادترین شکل نیهیلیسم نجات دهد. لویناس، شا
دهد. لویناس در ا میهایدگر، هم جایگاهی مرکزی در سراسر آثارش به تروم

کتاب گفت گوید، فکرکردن از می اخالق و نامتناهیوگو با فیلیپ نمو در 
که حتی نمیشود، از زخمخوردن )تروماتیسم( آغاز میزخم دانیم چگونه بر هایی 
یم.زبان  شان آور

(Trauma, History, Philosophy, edited by M. Sharpe, M. Noonan, and J. 
Freddi, 7002) 



 
 
 
 
 

 62                                                                                                                               واکاوی فیلم

 

کرد ـــــ اینهمچو تجربه کلمۀ تروما استفاده  ها معنای زخمبار بهای از 
ناپذیر روح. تروما، بنا به قاعدۀ ابدی او، زخمی های التیامو جراحت

که نمی یم و درست بخاطر همین محکومیم توانیم بهاست  یادش آور
کنیم. یعنی تجربۀ شکست یادآوردن و خود را در به خوردِن تکرارش 

کنیم و این تنها راه محافظت از ساختار ذهنی تعریف کردنش تکرار 
 در برابر جراحت است.

ی در سال  جا افتاد و سینما نیز، پیش از  0943جنبش روانکاو
عنوان مدیومی برای بازنمایِی آنکه به یک ژانر هنری تبدیل شود، به

ین لحظه برای جورجو جهان درست در همین سال متولد شد. ا
گامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، ست چراکه لحظۀ بسیار مهمی آ

او آنچه انسان غربی یا فرد بورژوا در انتهای قرن نوزدهم از  به اعتقاد
گرامِر دست داده بود ژست یم بر اساس  هایش بود. ما عادت دار

کنیم تصویری یا داستان و روایت از فیلم های سینمایی صحبت 
گامبن، همانا بهام که برتولت برشت، والتر بنیامین یا گفتۀ آ طور 

دهندۀ کیلاند، واحد تشصورت عملی نشان دادهچارلی چاپلین به
دقیقًا در  *ها هستند.ها نه داستان، بلکه ژستسینما نه تصویر

 

 

گامبن در مقاله  *  )که سه بار به « هایی دربارۀ ژستیادداشت»ای با عنوان آ
گامبن فارسی ترجمه شده( ادعا می که ژست است. آ کند رکن سینما نه تصویر 

ی زند. بهژست را صریحًا به حوزۀ اخالق پیوند می گامبن، ژست حاو گفتۀ آ
 (praxisیا اجرا ) _خودشای در خدمت هدفی جز وسیله_ (poiesisمعنای تولید )

ی معنای تحمل و پشتیبانی است:  _هدف یا غایتی در خود_  نیست. ژست حاو
است،  mediality( یا وسیلۀ محض. ژست نمایانگر medialityبودن )درمیان

که وسیله را از حیث وسیله گامبن میبودنش مرئی میفرایندی است  گوید کند. آ
ینچی و مونالیزاحتی   در مشهورتر ثبت به بنا ا)یِبالسِکس  ناِس الس منیی داو


