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هافیـلمحافظـه و   

«حافظه فرهنگی و سینمای جهان»مروری بر کتاب   

 مبین رحیمی میشل لووی/

 

هان در سینمای ج ای متضاد،آنهم به گونه حافظه، از سویهانگیز در بکارگیری چنداین کتاب یک مجادله شگفت

 ارزات گذشته را، بهمب خاطره ها، چگونهفیلمکه دهد نشان می و روشنگر پویایک روش کتاب بواسطه  است. این

مطابق با هشت  زجِهِ آینِز ،در این کتاب آورند.میدر آینده  برای الهام بخش بودن خدمت اکنونیت، در راستای

 :کندبندی میطبقهفرهنگی را سینماتوگرافیک از حافظه گونه فصل کتاب، هشت

 نوع از حافظه . این«شوآ» فیلم حافظه جاودانه: حافظه بازماندگان رویدادهای تروماتیک، بعنوان مثال 

هر درانسی، بتصویر کشیده شده است: همانند در ش ت یهودیان فرانسهیوضع با مضمونهایی فیلمبواسطه 

ها که کودکان بسیاری هم جزء آنفرانسوی ] در این شهر هزاران یهودی .«(۶۹۹۱آینده درانسی )»فیلم 

 س تحویل داده شدند.به آشویت [بودند

 های همچون فیلم حال مبارزه با فراموشی جمعی است: ای فرهنگی که درشده: حافظهحافظه فراموش

 های آکیرا کوروساوا.: برای نمونه فیلممربوط به هیروشیما
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  :واکنش مخاطب را بر  ،تلخ هایطنزمیز و آشوک هایافکتهایی که با استفاده از فیلمحافظه آشوبناک

نوع از  این یا و دیکتاتوری فرانکو. در میانبا ترومای جنگ داخلی در اسپان مواجهه. برای مثال انگیزانندمی

 .آلمودوار پدرول و افرناندو آراب های وئل و همچنین فیلماز لوئیس بون «(۶۹۱۶) ناویریدیا»: فیلم هافیلم

  یت ملی در ایجاد یک هو ،و ستم گشتگیگمعید، با بازنمایی کردن تجربه تبهایی که : فیلمتجسمیحافظه

 بتبه روز نگاین طریق  ازدهد و لسطین را مورد بحث قرار میهای ففیلم از کتاب . این فصلدخیل هستند

 . کنداشاره می [۶۹۹۱ها در سال جمعی فلسطینیدسته اخراج ]

 اِمه فرنان ] «نگرتیود» که فلسفه آفریقایی یهایها و فیلمحافظه رادیکال: اشعار ضد استعماری، مانیفست

یا [ آمیلکار کابرال] های آفریقاییه. بازگشت به ریشدارندمی امیگر را [سنگور پولدسدار لئوداوید سزر، 

 نبردبا محوریت  راجر ایبرتاثر  «(۰۲۶۲خارج از قانون )»نه فیلم و: بعنوان نمآزادیبخش ملیمبارزات 

 الجزایر برای استقالل.

 نبرد»یا توسط کریس مارکر و  «(۶۹۱۱) خند بدون گربهپوزیک » مانندههایی حافظه مداوم: فیلم 

 هرکدام که ،پاتریسیو گوزمان لوزانساز  «(۶۹۹۱حافظه سرخست) ،شیلی»و ادامه آن  «(۶۹۱۱-۱۹)شیلی

فرانسه و شیلی سالوادور  ۶۹۱۲های دهه شورشحافظه مبارزات گذشته ]در تالش برای بازیابی  به ترتیب

 هستند. آلنده[

  یکمک به یک جامعه انقالب انکه هدفش ،ازکوبا آلئا توماس گوتیرز های کسانی همچونفیلم :خالقحافظه 

  .است []ارنست بلوخ «رویاپردازی پیشروانه»برای نگه داشتن 

  ایی زیب»، برای نمونه های هژمونیکمخالف با روایت شرایط گذشته در ل: بازخوانی فعاشدهبازیابیحافظه

 .دهدرا مبنا قرار می۶۹۹۱ تا ۶۹۶۱ از ،تاریخ مبارزات کارگری در آلمانپتر وایس،  «شناسی مقاومت

اگرچه  قرار بگیرند. های گوناگوندسته توانند درمیها همزمان سیال است و بسیاری از فیلمبندی البته این طبقه

ه ها از نظر استفادستیفاما دیگر آثار فرهنگی همچون: شعر، رمان و مان، هستند هافیلم پژوهش، بنیادینموضوع 

ه شدن هکه به طور جداگانه اضاف بیک موضوع بسیار جالاند. مورد بحث واقع شده ،از حافظه شانرادیکال و ویرانگر

 ای والترهجنبشی که براساس گفته است،« سورئالیسم» جایگاهشود، ن دیده میاست اما در سرتاسر کتاب ردپای آ

 فهم برای «الطمزیبایی مت»وم برای نمونه مفه .بیاوردشور و شعف را برای انقالب به ارمغان  توانستامین، بنی

الطم را بودن باهم زمان: ، بنیانگذار سورئالیسم، زیبایی متاست. آندره برتونضروری  ئلوهای بونفیلم

 هایفیلم در»کند: تاکید می زهجِنگونه که اهم کند؛تعریف می مسحور/ مشروح -عرفانی/ شهوانی -ایستایی/پویایی

 رانکوفدوران در  یانفجار حافظهمثابه ضدهم به ،هر دو، الطم و حافظه آشوبناکبونوئل، آرابال و آلمودوار، زیبایی مت

 «.کنندعمل میگذشته ملی  گسیختهازهم هایپیوندی دوباره از لحظه و هم بعنوان

https://www.google.com/search?q=%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLnrnM0rjVAhVCJVAKHaZDCYgQvwUIISgA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%AE%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
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زمان بوجود آمدن این جنبش، استعماری است. از عناصر بنیادین حافظه رادیکال ضد سورئالیسم همچنین یکی از

را ( ۶۹۹۶استعمار فرانسه) نمایشگاه( و ۶۹۰۱های استعماری فرانسه در مراکش )جنگ همواره هاسورئالیست

وگرافی و اتن سورئالیسم بود که یسدر روزنامه اسناد به ویراستاری ژرژ باتای و میشل لیر اما این ند.اهم کردمحکو

ها ئالیستسورشیکاگویی، بعدها نوشت که سورئالیست  تنکه فرنکلین روسم همانگونهبه دست هم دادند؛ دست 

 یک» :اند، به رسمیت شناختهنامدمی «تالطم»را  این زیباییای از زیبایی که او گونه را بعنوانباستانی  هنرهای

کننده در این فرهنگ سیاه یک لحظه تعیین .«استاز عصیان هنر، که جداناپذیر  در آشفتگی و ویرانگری نوع

مارتینیک، در مسیرش بسوی نیویورک، اِمه و  اتفاق افتاد، هنگامی که آندره برتون در ۶۹۹۶رادیکال در سال 

ورد شده بود و در م زدهبرتون کامال شگفت را مالقات کرد. «تراپیک»سوزان سِزِر، ویراستاران مجله سورئالیستی 

یک سیاهپوست ما را امروز ی عمومی از اندیشه، همه را مغلوب خود کرده است، گیردر زمانه کناره»ر نوشت: سِزِ

زر هم یک مقدمه بر سوزان سِ اندکی پس از آن«. هامسیری از جرقه فراز ها کرد؛ برقلمروی از ناشناخته رهسپار

بیانیه و شعر مشهور و آشوبناک ضد استعماری اِمه  همچنین«. سورئالیسم، بندی از امید ما»این نشست نوشت: 

 با تصاویر سورئالیستی کهربایی. ، نمایی است«(۶۹۹۱) دفتر بازگشت به زادبوم»سِزر، 

هنرهای  بارهدرمستندگونه  فیلم اما یک، کندهایی که در زمینه سورئالیسم ساخته شدند را ذکر نمیفیلم جزآینِز ه

با  همراه ،میشل زیمباکاتوسط کارگردان سورئالیست،  «(۶۹۱۱اختراع جهان)»همانند فیلم ، به اصطالح باستانی

 یورئالیستس «حافظه رادیکال» چشمگیر از اینمونه، تیرپِامین بنیشاعر سورئالیست، یک متن نوشته شده توسط 

بیکران ان امکآلئا و دیگران بعنوان ایمان در توماس گوتیرزکریس مارکر،  هایسورئالیسم همچنین در فیلم. هستند

ه که حافظ یهایرا از فیلم دلخواهشفهرست از این کتاب،  ایالبته هر خواننده نمایان است. ،رویا و تصور طوفانی

کوروو وجود گیلبرتو پونته. در میان عالیق من هم دو فیلم از کارگردان ایتالیایی ددارد، نکشمخالف را بتصویر می

که  «(۶۹۱۹کوئیمادا )» دیگری و ن پرداخته شدهآکه در کتاب مختصر به  («۶۹۱۱)نبرد الجزایر » ، یکیدارند

ی را کار زیبای جزآینز ه .و کتاب به آن نپرداخته است درباره شورش یک برده سیاه در یک جزیره گرمسیری است

 را گردآوری سینمای جهان «متالطم»و  رادیکال، انتقادی از شاهکارهای انگیزای شگفتمجموعهانجام داده است، 

 .ی باشندحافظه فرهنگ اند، خالق یکهبواسطه آن توانست هافیلم است که را کشف کرده و همچنین روشی
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