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ی مرگمرگ در برابر رانه  

 

پورکیهان صفایی  

 
اصلی موج سیاه سینمای یوگسالوی )اخذ  یمؤلفهعالوه بر  (Dušan Makavejev) دوشان ماکاویفسینمای  هایمؤلفهاز 

ی های مقاربتصحنهآزادسازی انرژی جنسی است که در خود بر  تأکیدجای اخذ هویت از سامان نمادین( هویت از سمپتوم به
کنند و مقاربت می یکدیگرکه افراد با گذر کردن و نادیده گرفتن عمدی موانع بازدارنده اجتماعی با  دارد ایپردهو جنسی بی

 تأثیره و پسندانه بودکشد. موضوعی که فاقد بار تجاری و عوامهای مردانه و زنانه را به تصویر میدوربین در نماهای بسته آلت
 .است ی خودپذیرفته از تحوالت اجتماعی سیاسی دهه

های جنبشی علیه سرکوب جنبش ماه مه؛ است 68 کاویف ملهم از جنبش ماه مهدر سینمای ما مؤلفهورود و گسترش این 
خوابگی با والدین را سرکوب اولیه بدانیم که در پِی آن تمدن و ناخودآگاه شکل اگر سرکوب میل کودک به هممازاد بود. 

سازی دنهای تمپوشی از میل به والدین را در فعالیتاثر حضور مقتدر پدر و چشمگیرند )کودک اثری جنسی خام خود را در می
ی سرکوب میل کودک به مقاربت با والدین شکل واسطهکند و ناخودآگاه بهمانند نویسندگی، ورزش، تحقیق و... مصروف می

ی شان را تنها در محدودهانرژی جنسیخواهند های دوران بلوغ که از افراد تحت حاکمیت خود میگیرد( باقی سرکوبمی
 نامند.های مازاد میها است( را سرکوبهای تداوم دولتمصروف کنند )امری که از پایه همسر تکخواه ی دگرجنسخانواده

سازی کار از یوغ سلطه و سرکوب کارفرماها بود که در آن عالوه بر ضرورت رهاای جنبشی مارکوزه از این نظر جنبش ماه مه
ورت ها صدست دولتسازی آن بهشد که سرکوب و کانالیزهمی تأکیددارها بر ضرورت آزادسازی نیروی جنسی هم سرمایه و

بلوک  یسمکموندهد که نشان می سوسیالیسمدر سینمای یک سینماگر شرقی تحت حاکمیت  مؤلفهگرفت. حضور این می
 ،بلوکو هر د ،با بازتولید همان ساختارو غربی نداشته است  کاپیتالیسمهای شرق هم در ماهیت خود تفاوت چندانی با دولت

جنبشی  68توان گفت که جنبش ماه می از منظری دیگر می ودستگاه دولت و بوروکراسی بوده است.مبتنی بر سرکوبِ دم
محدودیت دانش در محدودیت روابط جنسی در حوزه خانواده، علیه محدودیت و مرزبندی مشخص بوده است؛  علیه هرگونه

 برای و ساعات مقرر شدهکارفرما و رابطه کارگر و دانشجو و محدودیت کار در حوزه کارخانه و  حوزه دانشگاه و روابط استاد
دیگر  هایمؤلفهمحدودیت روابط جنسی تنها در حوزه خانواده و شورش علیه آن بیش از شده، برشمرده  هایمؤلفه. از آن

آزادسازی آن در کنار رهاسازی نیروی کار زدایی از روابط جنسی و متعلق توجه ماکاویف بوده است که بر مبنای آن محدودیت
سینمای ماکاویف  .استها و رهاسازی افراد از یوغ سلطه و سرکوب کارفرما شرط موفقیت انقالب-ی کارگررابطه یاز محدوده

ها و قراردادها داشت. او عقیده داشت که افراد تحمل های جنسی از بند محدودیتاسازی انرژیای به موضوع رهنگاه بدبینانه
ها را تعریف و تعیین کنند گیرند که خودشان معنا، ارزش و میزانافراد در شرایط آزادی قرار می زمانی کهآزادی را ندارند؛ 
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افراد  ودِخبندی و تعریف کند و این ها صورتیعنی معنا، ارزش، میزان و... را برای آن شدهگفتهگاهی وجود ندارد که امور تکیه
در آن  آور است کهناپذیر و خفقاناین آزادی یک آزادی تحمل بندی کنند. به همین دلیلها را صورتنهستند که بایستی آ

بندی کرد؛ گونه صورتبه زبان لکانی این آن راتوان ی که میای وجود ندارد تا افراد به آن تکیه کنند. امرگاه و پایههیچ تکیه
کنند مرزهای محدود یک اجتماع جاودانگی دارد و افراد تالش می سویبهی مرگ رو ی مرگ. رانهمرگ در برابر رانه

ی بسته یک قدرت مرکزاالذهانی که با عاملیت سر گذاشته و از آن فراتر بروند. این اجتماع بیناالذهانی نمادین را پشتبین
گاه مذهب باشد که کارکرد قانون مدرسه دانش ...تواند مبتنی بر یک ایدئولوژی لیبرالی، سوسیالیستی، مسیحی ومیشود می

کند، در زندگی چه اهداف و برای افراد تحت حاکمیت خود معنا و ارزش را تعیین میکند، را تعریف می ...اقتصاد خانواده و
 چیزمههوجود نداشته باشد،  اینشدهتعریفکند تا هیچ مورد تالش می پوشی کنند وکنند، از چه اموری چشم غایاتی را دنبال

سوی ت بهکه حرکنمادین  یشدهتعییناین فراروی از مرزهای بسته و باشد.  بیانقابلو  انتقالقابلمیان افراد و برای افراد 
گونه که گفته شد افراد حاضرند با مرگ خود اما همان استیف مازاد هم سانس و کِدر خود حاوی یک ژوییجاودانگی است 

مند شوند که مرزهای محدود یک سامان هایی بهرهها و لذتسانس خود روبرو نشوند و تنها از آزادیروبرو شوند اما با ژویی
 ها تعریف کرده است.نمادین برای آن

ن آثار او اند و از بهتریها ساخته شدهن بر سه فیلم ماکاویف که در آن سالبرای توضیح این امر و موضع ماکاویف نسبت به آ
. در این سه فیلم بر این موضوع 1974، فیلم دلپذیر/1971/ارگانیسم، اسرار 1965کنیم؛ انسان پرنده نیست/باشند تمرکز میمی

ا وقوع ب رفتهرفتهکه در ابتدا مضمونی ضمنی در کارهای ماکاویف بوده است اما که چگونه ضرورت آزادسازی انرژی جنسی 
سالوی اصلی موج سیاه یوگ مؤلفهپردازیم اما پیش از آن بایستی به محتوای اصلی آثار او بدل شده است می 68جنبش ماه می 

 را اندکی توضیح داد.
 

اها بود که بر مبنای آن تروم گرفتهپیشرا در  «سامان نمادینویت از اخذ ه»ی مبتنی بر لکان در دهه پنجاه درمان روانکاوانه
هانی نمادین االذدر دال یا نقشی در اجتماع بین کلبه د تا بتوانندونشبودند برطرف می دچار شده هایی که افراد به آنو آسیب

 در ساحت خیال میل دیگری وشود و این میل، میلِ دیگری است. که ساخته می در ساحت خیال میل ما نه کشففرو بروند. 
؛ دیگری مشویاین شکل در تارهای عنکبوتی دیگری بزرگ تنیده میکنیم و بهخواهد را تخیل میکه دیگری از ما چه میاین

د تمام زمان روز و عمر خو ی اختیار کنند، فرزند بیاورند،د خانواده تشکیل دهند، کارخواهاز افراد تحت حاکمیت خود می بزرگ
را وقف خانواده و کار و فرزند کنند و برای سبک زندگی و سعادتی انرژی و زمان خود را مصرف کنند که آن دیگری بزرگ/ 

 ی تمامیت و کاملبه افرادِ تحتِ حاکمیتِ خود وعده با این کاردیگری بزرگ ها تعیین کرده است. سامان نمادین برای آن
داوم و های حاکم تقدرتو شود افراد در تارهای عنکبوتی این دیگری بزرگ تنیده شوند تفکری که باعث مید دهبودن را می

 است؛گونه که در ادامه خواهد آمد دیگری بزرگ هم مثل ما دچار فقدان و حفره اما همان ی خود را بر ما تضمین کنندسلطه
ری های رمزگذاها یا پیامها آسیبدهد؛ سمپتومهویت از سمپتوم تغییر میی شصت روش درمان خود را به اخذ اما لکان در دهه

ای ساحت همستحیل شدن فرد در دال/ نقشها مانع از ای هستند که پس از رمزگشایی بایستی ناپدید شوند. سمپتومشده
راموش ترک یا ف آن راچسبند و حاضر نیستند می آنچنان به ها همماما بیماران پس از رمزگشایی سمپتو ؛شوندنمادین می

وم را سمپتدهد و این وجود مازاد لذت گاه به سامان نمادین تن نمیهیچی سخت لذت چیزی است که کنند. وجود این هسته
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ز آن ریزی کرده و ابر مبنای آن پایهبندی کیف خود را کند. در کارهای دهه شصت لکان، فرد اسکلتبه سینتوم بدل می
 شود تا وحوش و دیوانگی عالم او را از پا درنیاورد.ویزان میآ

 
ا را در هتواند آنها افراد یا اموری هستند که ساحت نمادین نمیتوان گفت که سمپتوماجتماعی می - حال در سطح سیاسی

با  هویت شدنی هممثابهکند. اخذ هویت از سمپتوم بهکه ساحت نمادین درست کار نمیدهد می نشاناین خود ادغام کند و 
ما همه  گوییممی زمانی که: استی گذر کردن از آن مثابهبهباعث فروپاشی نظم و اقتدار نمادین و از این نظر  استنقاطی 

ی ثابهمشویم که موجودیت ساحت نمادین را بههویت میسوار هستیم یا همه کولبران کورد هستیم با افرادی همجویان قایقپناه
دهد که سامان نمادین موجود یک سامان نمادین منسجم اندازد و نشان میمنسجم و دارای تمامیت به مخاطره می یک کل

ار بیاورد. بی تمامیت و انسجام را بهتواند برای افراد تحت حاکمیت خود تجربهکه نمی است هاییکامل نیست و دارای حفرهو 
ال در ح زیرا یک کل منسجم و دربسته نیست. ؛«دیگری بزرگ وجود ندارد» ی لکانی است کهموضوعی که یادآور این گزاره

رد تصویری کهای تبلیغاتی خود همواره تالش میی بوروکراسی و دستگاهواسطهسیستم کمونیستی یوگسالوی دولت رسمی به
سلطه و سرکوب و استثمار، خود،  دورازبهرا از کارگران ارائه دهد که بر مبنای آن کارگران افرادی هستند که در سیستمی 

اما در واقعیت این افراد تحت سلطه و سرکوب  ؛هستند گیرندهتصمیمباشند و در مورد شرایط و انجام آن می کارشانصاحب
باری دارند. این همان سمپتومی است که ها بوده و شرایط زندگی و محیط کاری اسفکارفرمایان و صاحبان دولتی دستگاه

یزی ردر خود ادغام کند و موج سیاه سینمای یوگسالوی بر مبنای اخذ هویت از این سمپتوم پایه آن راتوانست نمیدولت رسمی 
گونه که در ادامه خواهیم دید اما همان ؛زمان بوده استبا چرخش لکانی در دهه شصت هم مؤلفهکه این جالب آن شده بود.

های مازاد چرخش ضرورت آزادسازی انرژی جنسی و رهایی از سرکوب سینمای ماکاویف از اخذ هویت از سمپتوم به سمت
 شود.های حاکم میکه باعث فروپاشی قدرت استندازنده آن اترین نقطه اشتراک این دو شیوه، وجه رادیکال و برکند. مهممی

ره نه بتهوون را سمفونی شما در ابتدای فیلم انسان پرنده نیست یک کارمند بوروکرات گزارشی تلفنی از استقبال کارگران از
ی لعادهاگل سرسبد کارهای بتهوون و یه شاهکار سمفونیک... واژگان فوق»دیکته کند:  آن راخواند تا اش میبرای منشی

« فتد...ای تابناک کارگران میکنم بر چهرهافتد... نه ببخشید تصحیح میی محزون کارگران میی شادی شیلر بر چهرهچکامه
گیرد که پشت به دوربین ایستاده است و دالی کارمند رسمی را در قاب می-این فصل دوربین با یک حرکت پن در شروع

ر میان دبینیم که را می شود از پنجره اتاق دورنمایی از کارخانهاز قاب خارج می زمانی کهو  استاش مشغول گزارش به منشی
ا دارد. هبار و ناسالم کارگران کارخانهد. موضوعی که دال بر شرایط اسفشوسختی دیده میتراکم گازهای سمی و آالینده به

ن آاما در ادامه « ی محزون کارگرانچهره»گوید خواند ابتدا میکارمند دولتی متن گزارش را تلفنی می زمانی کهطور همین
ی بر اقدرت رسمی به شکل ناآگاهانهدهد لغزشی زبانی که نشان می«. ی تابناک کارگرانچهره»گوید تصحیح کرده و می را

این فصل آغازین نمایی کلی و ظریف از چیزی را است.  در خود سرکوب کرده آن رابار کارگران واقف است اما شرایط اسف
ر بوروکراتیک ی سازوکاواسطهکند تصویری اتوپیایی از کارگران را بهم رسمی تالش میسدهد که بر مبنای آن کمونینشان می

تصویر  دورازهب دقیقاً عکس آن است و موج سیاه یوگسالوی  دقیقاً ،های تبلیغاتی خود ارائه دهد اما در واقعیت قضیهستگاهو د
ه در شود کتر میاما این شکاف در فصل بعد برجسته ؛کردن همین چیزی بود که دولت رسمی قادر به ادغام آن در خود نبود

ژولیده در  هاییهایی کثیف و مندرس و صورتدگان و انبوه کارگران کارخانه با لباسی کثیف و شلوغ گروه نوازنیک کاباره
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فاطیما  هایپِی اغواگریکند و در پسندانه میای عامیانه و عوامی کاباره شروع به خواندن ترانهآن حضور دارند. فاطیما خواننده
ای از درخشش واژگان شوند؛ محیطی که هیچ نشانهدرگیر می باهمکشی کرده و هایش کارگران شروع به عربدهو آهنگ

چ شود. در پِی این درگیری کارِ باربولوویی تابناک کارگران در آن دیده نمیی شادی شیلر و موسیقی بتهوون بر چهرهچکامه
 مدیرهئتهیتر سه روزش به دف برای دریافت حقوق زمانی کهشود و کارگرِ یدیِ تنومند کارخانه سه روز به زندان کشیده می

ی سرکوب دهدهنوگویی که نشانگفتکنند که دهانش را ببند و به سر ِ کار برگردد تا او را اخراج نکنند. رود او را تهدید میمی
 طور اهالی شهر با رودینسکیی انسانی و همینی برخورد ادارهاما نحوه است؛ی ساختار بوروکراتیک دولت واسطهکارگران به

با  ینجااکند؛ در . فردی که در محیط کار مدام کارگران را سرکوب میاستکه یک کارگر با توان فکری است بسیار متفاوت 
چ( روبروییم چون باربولوویچون رودینسکی و کارمندان اداره انسانی( با کارگران یقه آبی )همگران یقه سفید )همرتفاوت میان کا

ظام تمایل به تداوم نی سرکوب کارگران یقه آبی ی تجربهواسطهبه هاداران و دولتهمانند سرمایه کارگران یقه سفیدکه 
ید از آمیان میی سودآور برای کارخانه بهپای یک معامله زمانی کهطور همین گر و نابرابر دارند.مراتبی سرکوبسلسله

ار کی سنگ معدن را زودتر از موعد مقرر تحویل بدهد و برای اینهای تصویهتگاهخواهند که پروژه افتتاح دسرودینسکی می
ها رای و نظر خواسته شد و نه سهمی از این سود نه برای این تصمیم از آنتر از کارگران است که کشی بیشنیاز به بهره

شود اما این جایزه نه به کارگران یدی ای به کارگران اعطا میآورند. در پایان و طی یک مراسم جایزهدست میکالن به
وع کرد. این موضشود که مدام کارگران را در محیط کار سرکوب و سرزنش میکه به رودینسکی اعطا می چون باربولوویچهم

 تنها به افزایش قدرت آن نهاد، ...ی این امر است که هر نمایندگی از کارگران در قالب دولت، حزب، اتحادیه ودهندهنشان
مادر  ی پدر وی باالی خانهرودینسکی در طبقه شود.ها منتهی میی سرکوب کارگران و معامله بر سر آنواسطهتداوم عمر به

شود. رایکا دختری بسیار زیبا و اغواگر است؛ او تجسم تدریج با رایکا وارد یک رابطه عاشقانه میکند و بهرایکا سکونت می
ن همیرود و بهکِیف مازادی است که از مرزهای ساحت نمادین فراتر می دورازبهسانس زنانه ؛ ژوییاستسانس زنانه ژویی

 سویی نمادین فراتر ببرد حرکتی بهشده ی مرگ دارد؛ هر امری که ما را از مرزهای بسته و تعریفسوی رانهدلیل رو به
نده پس فیلم انسان پر کند.مختل می آن راو  است نمادین اجتماعیسانس زنانه تهدیدی علیه نظم . ژوییاستی مرگ رانه

 سانسی وضعیت اجتماعی موجود و در سطح دوم نمایش ژوییگذرد؛ در سطح اول نقادی براندازانهنیست در دو سطح می
یف مازاد از کِی مرگ که افرادی مانند رودینسکی یا والدین رایکا در اثر عدم توان روبرویی با این میزان زنانه و در پِی آن رانه

 تری را به خودهنجار اجتماعی تخلیه کنند. وجهی که در این فیلم بخش کوچکی بهدر یک رابطه آن راکنند تالش می
ین ی همین فیلم دورباما در میانه ؛شودهایش بدل میهای بعدی ماکاویف به بخش مرکزی فیلمدهد اما در فیلماختصاص می

ی از آور است به کلوزآپی سنگ معدن که پوشیده از گازهای سمی و زیانوایدشات از کارخانهدر حرکتی تراولینگ در نمایی 
لگرش سانس اخالی ژوییواسطهزن بهگونه که گفته شد کند؛ همانخواب رودینسکی دیزالو میی رایکا در تختبدن برهنه

ام ن« زن وجود ندارد»ی است که لکان از آن با گزارهگنجد و این چیزی طور کامل نمیهای اجتماع نمادین بهگاه در دالهیچ
زرگ دیگری ب»توان گفت که های سمی به بدن برهنه و سرمست از کِیف رایکا میبرد. حال با دیزالو تصویر کارخانهمی

کامل  و تواند یک نظام منسجمدارای حفره است و نمی این دیگری زیرا« دولتی( وجود ندارد سوسیالیسم)مبتنی بر عاملیت 
اربت این دو مشغول عمل مق زمانی کهکند. ی جنسی را برقرار میدر غیاب پدر و مادرش با روینسکی اولین رابطه رایکاباشد. 

؛ ستاهای کامال تاریک گیرد؛ نورپردازی صحنه بدون سایه و با حاشیهرا در قاب می رهستند دوربین در نماهای بسته دو نف
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سانس زنانه را تداعی ی نوعی ژوییاین شکل تجربهکند و بهها را از هر مکان و زمانی جدا میاین نوع تصویرپردازی آن
امیون وارد ی کهم زده باشد با بوچکو رانندهکه با رودینسکی بهاما رایکا بدون آن ؛رودکند که از هر مکان و زمانی فراتر میمی

ی میل او همان سرمستی مازادینی تواند باشد. ابژهایکا هیچ مردی نمیدهد که ابژه میل رشود و این امر نشان میرابطه می
مرگ  یسوی رانهگونه که گفته شد رو بهی میلی که همانابژهتواند محدود شود. ی نمادینی نمیهیچ محدودهاست که به

آخرین دیدارشان در جنگل خواسته یا همین دلیل در ندارد. به آن رادارد و این چیزی است که رودینسکی توان رویارویی با 
گر در پایان فیلم می مرد هیپنوتیزتوان به خطابهگیرد. برای توضیح این رفتار رودینسکی میناخواسته تصمیم به قتل رایکا می

ارد و د دستی حوادث را بهای از کارکرد عاملیت دیگری بزرگ دانست که رشتهتوان استعارهگر را میرجوع کرد. هیپنوتیزم
ت تواند تعریفی از عاملیبرد. او در این خطابه که میخواهد به پیش میها را در مسیری که خود میمسیر حرکت افراد و کنش
عمولی نیست مآید ولی هیپنو خواب معنی خوابیدن میی هیپنوسِ یونانی بههیپنوتیزم از واژه»گوید: دیگری بزرگ هم باشد می

ها فرمان ترینتونه پیچیدهدهد اما تحت هیپنوتیزم میاست. آدمی که خوابیده کاری انجام نمی یک خواب مصنوعی القا شده
کند تحت همین و رودینسکی که کامال در خدمت نظم اجتماعی موجود حرکت می« رو انجام بده از جمله فرمان قتل آدم...

ف با ی ماکاویاین همان مواجههگیرد. قتل رایکا میگر در نظم موجود است که ناخواسته تصمیم به فرمان قتل فردی اخالل
ی ناپذیر و سرمستآور و تحملکه افراد توان روبرو شدن با آزادی خفقان استسازی انرژی جنسی جنبش ماه مه جنبش آزادی

 مازادین خود را ندارند.

ترین ترین و رادیکالماکاویف صریحهای ساخته شده است از میان فیلم 68که پس از جنبش ماه مه  ارگانیسمفیلم اسرار 
ود شاین فیلم دو سطح مستند و داستانی روایت می پردازد.سازی جنسی و گریز افراد از آن میفیلمی است که به مقوله آزادی

شود؛ نیمه اول فیلم در روایتی مستند به اما در هر دو بخش با موضوعی واحد سروکار داریم که به یک نتیجه هم ختم می
هلم رایش ویلخوانیم که مینوشته -صورت تصویربهبندی دای فیلم و در عنوانپردازد. در همان ابتدگی ویلهلم رایش میزن

های عمیق ترس از آزادی، ترس از حقیقت و ترس از عشق در انسان فروید انرژی حیات را کشف کرد که ریشه تأثیرتحت 
موکراسی د -به مبارزه با پورنوگرافی در سکس و سیاست پرداخت. او به کار اش راکند. رایش همه زندگیمعاصر را نمایان می

 ی کار و عشق آزاد بنا شده باشد عقیده داشت.ی سازمانی که برپایهدر یک جامعه
های ذهنی خود به سراغ فردی در عالم اندیشه رفته است که شود که ماکاویف برای دغدغهاز این معرفی مشخص می

ی مرگ. ویلهلم رایش که دارد؛ مرگ در برابر رانه آن راهایش قصد بیان در فیلم آنچهقی است بر اش مصداسرگذشت
وانیم تتنها با آزادسازی انرژی وکار است که میکمونیست را برمبنای آزادسازی جنسی تعریف کرده است و عقیده داشته که 

ن به آمریکا مهد آزادی گریخته است اما در مهد آزادی از دست هیتلر و استالی رسید؛ی خودسامان کارگری به یک جامعه
هایش را سوزانده و در پایان در اش را صادر کرده و تمام کتابدادگاه محلی ایاالت متحده حکم نابودی تمام آثار منتشر شده

آن تاب  م در زمان رایشسم و استالینیسفاشی داری،سرمایههر سه ایدئولوژی گسترده  آنچهجا به قتل رسیده است. زندان آن
سانس/ مازاد کیف خود بوده است که از هر چارچوب و ساحتی آور با ژوییاند روبرو شدن اضطرابنداشته و او را از خود رانده را

 خاطرهرایش ب خوانیم کهاند. حتی در این گزارش مستند میو به قتل رسانده همین او را از خود راندهرفته است و بهفراتر می
 شنویم که رایش به ویی اهالی شهر قرار گرفته است. از زبان یکی از افراد نزدیک به رایش میعقایدش حتی مورد حمله
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 ایجمله« جرمه... ،سازن... داشتن فردیتی واقعا خالقهای خوب درست میها دارن بندهمن باور دارم که از بچه»گفته است 
 گی خودِ او هم دانست.مصداقی بر وضعیت زند آن راتوان که می

ه نام ملینا روبرو هستیم که همانند رایش و البتشود با دختر جوانی بهصورت داستانی روایت میاما در نیمه دوم فیلم که به
م کند و در پایان همی تأکیدهای رایش بر ضرورت آزادسازی انرژی جنسی در کنار ضرورت رهایی کار نوشته تأثیرتحت 

تاقی ملینا اایدئولوژی رسمی یوگسالوی رفتار یاگودا هم تأثیرزن همسایه تحت  زمانی که رسد.رایش به قتل میمانند خود به
واند خگی و فرسودگی میهرزهاند را و خانه را روی سرشان گذاشته استپرشور  یرابطهرا که با یک کارگر جوان در حال یک 

ی هانویسنده»کند که: کند بیان میصدا میی که اهالی آپارتمان را همچون رهبران انقالبای همملینا در نطقی خطابه
شه به نمی گم این سئوال از ریشه غلطه.من می ؟...زنند که کدوم بهتره؟ آلت پورنوگرافی با حماقت به این بحث دامن می

ره. تای باید بدونه چی از همه شیرینبهتره و هر بچه چیزهمهبخشه از ها اعتماد کرد. باید میزان لذتُ اندازه گرفت اگه لذترسانه
ش حذف هنباید لذت مردمُ از برنام سوسیالیسمرفقا بین سوسیالزم و عشق فیزیکی امکان نداره تعارضی وجود داشته باشه. 

ی تمام پروایها رو بگیرن اونا با بیکنه. انقالب اکتبر وقتی خراب شد که عشق آزاد رو نپذیرفت. اگه جلوی سکس جوون
های آزاد در یک دزدی، سرقت، اعتیاد و... . چیزی که ما الزم داریم جوونشن: دلهسمت هیجانات غیرقانونی کشیده میبه

 ی طوالنی که مشخصا تحتاین خطابه« خواهیم بهش برسیم باید عشق آزاد رو قانونی کنیم.مه. اگه میری خالی از ججامعه
 کند.خوبی با شخصیت ملینا آشنا میرا بهما  استویلهلم رایش  تأثیر
ند. کسانس زنانه بود و هر دو نقش را هم یک بازیگر ایفا میژویی دورازبهکه  استهمان رایکا در فیلم انسان پرنده نیست ملینا 

اوم را در این تدبندی کند. ماکاویف بخش صورتدر یک تئوری رادیکال، انقالبی و رهایی آن راکند تالش می اینجاتنها در 
رادمیلوویچِ کارگر که همان بوچکو راننده کامیون فیلم انسان پرنده  زمانی کهکند فصل کمیک آشنایی ما با ملینا بیان می

سان پرنده اش در فیلم انی جنسیت بچینم )اشاره به رابطههای باغچهذاشتی از میوهقبال می»گوید: به ملینا می استنیست 
رادمیلوویچ برخالف بوچکو که کارگری « گیری...های حزب رو گذروندی دیگه ما رو تحویل نمیقتی که دورهنیست( اما از و

وید: گملینا هم در اشاره به همین موضوع به او میرسد و نظر میپوش و ازکارافتاده بهسرزنده و پرانرژی بود در اینجا فردی ژنده
لطه در پِی ضرورت رهایی کار از یوغ س کمونیسمای است که اشاره ملینا به دوره «ی باشکوهی...تو یه پسمونده از یه گذشته»

پوشی س ژندهبیند. پدارد دیگر این گذشته را باشکوه نمی تأکیداما حاال که او بر ضرورت آزادسازی انرژی جنسی  ؛و استثمار بود
یگر که د استون ضرورت آزادسازی انرژی جنسی و ازکارافتادگی رادمیلوویچ مصداقی بر ناکارآمدی ضرورت رهایی کار بد

 منتهی به فاشیزم. آن راداند و سرکوب کارآمد نیست. ملینا آزادسازی انرژی جنسی را تنها راه منتهی به انقالب می
ایی هوالدیمیر تجسم جنبهریزد. آندام است طرح دوستی را میزیبا و خوش هنرمندیدر ادامه ملینا با والدیمیر رقاص باله که 

رمند من یه هن»کند: گونه معرفی میها را اصالح کند. او خود را اینکند انها را منسوخ دانسته و تالش میاست که ملینا آن
اریخ های بزرگ تکند و حرکتاش را صرف کار میوالدیمیر تمام انرژی« کنم...ام و به دستاوردهامون افتخار میسوسیالیست

ن کها را ریشهکند که نظام سوسیالیست شرقی تفاوتادعا می داند وری را تنها از آنِ مردان میو دستاوردهای فکری و هن
یند. این بکرده، راه ما بهترین راهه و آزادسازی انرژی جنسی را با اندیشه کمونیستی مبتنی بر امر اشتراکی در مغایرت می

ملینا در  .دانستباال آمد ملینا این راه را منتهی به فاشیزم میگونه که در هایی فاشیستی دارند که همانعقاید مشخصا رگه
گوید که چشم و ذهن هر کمونیست باید به تیزی چاقوی جراحی باشه. هر کالمش باید به بُرندگی جایی به والدیمیر می
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کند با ش میز برف تالی پوشیده ادر کنار دریاچه زمانی کهشکلی کنایی شمشیر یا کفش اسکیت روی یخ باشه و در ادامه به
و به سرنوشت  ندکی تیز کفش اسکیت روی یخ سر ملینا را از بدنش جدا میوالدیمیر تماس بدنی برقرار کند والدیمیر با لبه

گوید که واژنش سه تا چهار برابر حد معمول دکتر میبرند شور خانه می. زمانی که سرش را به مردهکندویلهلم رایش دچار می
سوی وبهرسانسی روبرو بوده است که ان ژوییباهمدهد که والدیمیر در هنگام مقاربت ته است. این موضوع نشان میاسپرم داش

ی مرگ داشته است و چون توان تحمل و روبرو شدن با این میزان از آزادی را نداشته او را به قتل رسانده است. اتفاقی رانه
یم های متصل ما عبور کردند. ما از ارتعاش دنیا به تپش افتادپرتوهای کیهانی از بدن»کند: گونه توصیف میاین آن راکه ملینا 

اه روار و سرگردان در میان مردم آن منطقه بهحالتی مجنوندر فصل پایانی والدیمیر به«. ولی اون نتونست تحمل کنه...
در اثر ارتکاب قتل عقل خود را از دست داده باشد اما  رسد که والدیمیرنظر میدر ابتدا بهخواند. ای را میافتد و ترانهمی

ر گاه دیگری بزرگ در یک مسیعنوان عاملیت و تکیهبهکند که خواند پروردگاری را ستایش میای را که میمضمون ترانه
 کلماتی که کند.سمت آن هدایت میهای ما را بهافراد و کنشی حوادث را به دست دارد و مند رشتهخیرخواه و غایتمشخص
 دهد در والدیمیر هیچ رستگاری صورت نگرفته است.نشان می

ی وی رانهسضرورت آزادسازی جنسی، حرکت به هایمؤلفهکند و همان حرکت می ارگانیسمفیلم دلپذیر در مسیر فیلم اسرار 
م در اولین نمای فیل. کنیمم مشاهده میرا در این فیلظاهر متفاوت اما همسان های بهمرگ، گریز از آزادی و ماهیت ایدئولوژی

روی چسبی بر اب ،شود که با لبخندی حاکی از شرمتصویری از مارکس نشان داده میشوند ها بر آن ظاهر میبندیکه عنوان
 سازی نیروی کار از روابطهای قبلی بر ناکارآمدی و ناکافی بودن رهاییاین تصویر در ادامه مسیر فیلماش دارد؛ خوردهزخم

ا را در یک هدر این فیلم با دو زوج کامال متفاوت بورژوا و پرولتر روبرو هستیم و فیلم داستان آندارد.  تأکیدسلطه و سرکوب 
ر داهدر فصل اول فیلم ارسطو اپِلنالپ که یک ابرسرمای کند. تأکیدها برد تا بر برخی از اشتراکات آنپیش میتدوین موازی به

ار مراسمی کجرد خود پایان دهد و برای اینبا اختیار کردن همسری به دوران ت تصمیم گرفته است تا استلمپن و خودشیفته 
تحت عنوان ملکه زیبایی ترتیب داده که باید هم زیبا باشد و هم باکره. او دالیل خود برای ازدواج را وبرق زرق باشکوه و پر

گی ومرج تو زندتونم از پسِ هرجترین تدبیر برای حفظ پول و زمانه... دیگه نمیازدواج بزرگ»کند: ه توصیف میگوناین
در شب  نند.کها دالیلی کامال بورژوایی هستند که تحت زندگی در یک نظام کاپیتالی معنا پیدا میاین« م بربیام...سکسی
رسطو بگیرد ا در آغوشخواهد او را ملکه زیبایی می زمانی کهرود و ارسطو با رعایت موارد کامال بهداشتی به تخت می ارتباط
 اجتماعی ورداری امور فردی بر امکند. در نظام سرمایهملکه زیبایی میای شروع به ضدعفونی کردن ایی تحقیرکنندهاعتنبا بی

 .تاسمر اجتماعی و مقوالت بزرگ تر از اارجحیت دارد؛ حفظ بهداشت شخصی، تندرستی بدن، ورزش کردن و... بسیار مهم
ک با با دیدن آنا پالنتا بر نوک یک کشتی کوچشویم که روبرو می نام لوف باکونینبه در داستان دیگر با یک پرولتر جوان

ه ای کنقطه .کنندمقاربت میریزی دوستی بر فراز کشتی شروع بهافتد و پس از ورود به کشتی و پِیاو راه می دورازبهدوچرخه 
ها را مشاهده کرد. در ابتدای امر، این موضوع آنراحتی شود بههای شهر میدر دیدرس همگان است و از کشتی و خیابان

همین هکند و بای که از ساحت نمادین اخذ هویت نمیکنند. فانتزیدهد که آنا و لوف تنها فانتزی خود را دنبال مینشان می
االذهانی نمادین امری تروماتیک و باشد. امری که برای اجتماع بیندیگری بزرگ نمی طرفتایید شدن از  دورازبهدلیل 

ن های زکند که مانند سایر شخصیتشود که این موضوع تنها برای آنا صدق میاما در ادامه مشخص می ؛استبراندازنده 
ک بینیم که آنا لوف را یدر طول فیلم می .استی مرگ سمت رانه سانس زنانه و حرکت بهژویی دورازبههای ماکاویف فیلم
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ل او ی میهدهد ابژدهد که نشان میزند و عالوه بر لوف با یک پسربچه هم عمل مقاربت را انجام میپرولتر سکسی صدا می
بسیار . شههای پلیس له میآرزوهای شما داره زیر چکمه»گوید: شنویم که میاز زبان لوف میتواند باشد. یک فرد خاص نمی

ستگاری دهد که لوف رخوبی نشان میاین جمله طنزآمیز به« بین باشیم و خواستار غیرممکن باشیم مثال یه حموم خوب.واقع
یشد. اندگر موجود نمیفراروی و برانداختن نظم سرکوب بهگاه بیند و هیچیک حمام شکر می مانندرا در چیزهای کوچکی 

ود دهد که لوف و ارسطو با وجاین موضوع نشان می .استاش تی و بهداشت شخصیسندرذهنیتی که یادآور ارسطو در حفظ ت
جویند های سامان نمادینی میندارند و لذت و سعادت و رستگاری را تحت ارزش باهمهای متفاوت، فرق چندانی یایدئولوژ

د را ی خوشود درخواست نفقهزن ارسطو از رفتار وقیح ارسطو در شب زفاف ناراحت می زمانی که کنند.که در آن زندگی می
پرت  ایشان در یک چمدان جاسازی و به نقطهپوستکند که توسط مارتا مادر ارسطو و یکی از مشاوران و مستخدم سیاهمی

از یشجوید و بکه تنها رضایت همسر را می های ایدئولوژی مسلط استشود. او برخالف آنا تابع ارزشدر پاریس فرستاده می
. وردآپاریس درمیی شهر های گندیده در حاشیهها و میوهکند. در نهایت او سر از سبزیاش مراقبت میگیهر چیزی از باکره

هت جوسوهای متفاوت های زن و مرد به سمتی جنسی که امیال و خواستبرد )فقدان رابطهدیگری بزرگ از فقدان رنج می
ر این نظآید بهملکه زیبایی به عقد ارسطو در می زمانی که شود.دچار واالیش میچیزی که این فقدان را پر کند دارد( و آن

آورد های گندیده در میاین ابژه سر از سبزی زمانی کهاما  ؛کندی واال ارتقا پیدا میی ابژهفقدان پر شده است و او به مرتبه
ند. کاز هر چیز فقدان و عدم انسجام دیگری بزرگ را برمال میبیششود و این موضوع پاافتاده بدل میای پیشابژه واال به ابژه

و به  زندبسامان نمادین را پس کند تالش می یدشکلی پارانویی زیبایی، او بهدر پِی این رخدادهای تروماتیک برای ملکه
گردد که ورود نام پدر هنوز این وحدت را دوپاره و دارای فقدان نکرده است. زمادر با -آمیز فرزندی پیشانمادین و وحدترابطه

اری او را با گاری در انب زمانی کهگیرد. در پیش می آن راملکه که  استعدم استفاده و کاربرد زبان  ،این حرکت هایمؤلفهاز 
 روز تعدادیفردای آنگذارد. هان او میداش را در سینهو  آیدسمت او میدهد بهکه به نوزادش شیر میاندازند زنی کثیف می

و  ای شروع به خوردنشکل مشمئزکنندهای ردوبدل کنند بهکه کلمهشوند و بدون آندور یک میز جمع میمرد و زن جوان به
پاشند. ر میهای همدیگصورتگذارند یا بهدر دهان خود را در دهان همدیگر میجویده شده ها غذاهای کنند؛ آننوشیدن می

بر  های قدرتمادری هست که هنوز زبان و گفتمان-گر دوران پیشانمادین فرزنداش نشاناین بازی برخالف ظاهر سادوماخی
صل این ف پیاده نشده است تا فعالیت جنسی یا نحوه خوردن را معطوف به یک اندام خاص از بدن بکنند. کودکهای بدن

ن که چه مسیری )پس زدن پارانوییک ساحت نمادی استتر در خدمت نشان دادن هدف ذهنی ملکه زیبایی نسبتا طوالنی بیش
هنگام  در فصل پایانی و .استناپذیر که امکان . هدفیاست گرفتهپیشکودک( را در -و بازگشت به وحدت پیشانمادین مادر

و در ادامه با چاقو بدن او را پاره کند میپوست بدن لوف  هایش شروع به کندنآنا با دندانمقاربت آنا و لوف در حمام شکر، 
انس زنانه سگذارد ژوییکند. برخالف لوف که از این رابطه اغنا شده است گویی بدن لوف مانعی در سر راه آنا است که نمیمی

 ایلوندر نشوند که دیده میطه باختگانی در محوکند. جانآید و آنا را دستگیر میجا میآنرا تجربه کند. در ادامه پلیس به
در آن  تلمیحی با اشاره به شیپوری که با دمیدنشکلی بهاما در فصل ماقبل پایانی  است؛ها لوف یکی از آن واند پیچیده شده

یزند. خباختگان از خواب برمیگذرد جانزمینه میبینیم که با صدای سوت یک قطار که در پسمی ،خیزندمردگان از خواب برمی
 .گیردیبه تمسخر م چارچوب ساحت نمادین موجوددر و رستگاری را  رستاخیزآمیز با صدای سوت قطار شکلی طعنهبهری که ام
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ی دن در حوضچهگیرد و با غلتیبا بازی در یک تبلیغات برای یک برند شکالت، حمام شکالت می ملکه زیباییدر فصل پایانی 
ود که شای میشدهشبیه به مردگان مسخ حوضچهاش با غلتیدن در یافته و حالت چهرهدستظاهر به کِیفی مازاد بهشکالت 

 ی تبلیغات برای فروشواسطهای دارد که بهی او حالتی کنایهاش را تشخیص داد. نمایش کِیف مازاد در چهرهتوان چهرهنمی
ت که یک عاملیدهد را نشان میدر چارچوبی  ی قبلی رسیدن به کِیفمانند صحنهآید. این صحنه دست میتر بهبیش

ند تحول ناگهانی و رساآسیب می اینجابه فیلم دلپذیر در  آنچهاما  ؛بسته است آن رامرزهای  کاپیتالیسمایدئولوژیک مبتنی بر 
گردد. تبه بازمیدومر برای کسب کِیف، نظم نمادین، به همان نظم پیشین بدون توجیه ملکه زیبایی است که چگونه از پس زدنِ 

ه شدگان حادثی کشتهشدههای مسخهویت بازیگر این فیلم به چهره تشخیصعدمدر ادامه دوربین با مسخ شدن چهره و 
 اند.هم و نه گفتن به نظم موجود به آن حالت دچار شدسکند که در اثر مقابله با ایدئولوژی استالینیهای کاتین کات میجنگل
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