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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
ه ران زنگن   مھ

  ٢٠١۵ جوالی ٠٢
  

 Her″ ھر ″فلمبررسی 
   و اتوپيای عشق١)شیءجنسی(جنسيت، شیءشدگی 

  .اند اند در انتھا ذکر شده ستاره مشخص شده لغاتی که در متن با المانی) يا( مترادف انگليسی و :تذکر

-------------------------------------------------------------------------------------------  

شغلش است، قرار است اين که رغم  در اين امر، علی. ھای خصوصی پر احساس است  نامهۀ تئودور نويسند: فلمۀخالص

 از ھمسرش کاترين، تنھاست و زندگی ئیخودش اما بعداز جدا.  داردً داشته باشد  و ظاھراسھمی در خوشبختی ديگران

کند که ھمصحبتی بسيار خوب  خريداری می) مثل ويندوز اما ھوشمند* (او يک سيستم عامل کامپيوتر. غمگينی دارد

در اين . شود  عاشق او میًرانيز ظاھ) سامانتا(سيستم عامل و سيستم عامل ″ عاشق″تئودور . شود برای تئودور می

فرستد که امری موفق از آب در  رابطه سيستم عامل يکی را به عنوان بدن خود برای عشق بازی به نزد تئودور می

ای مشابه با آنان نيز برقرار  ابد و رابطهيی شود که سيستم عامل به زندگی بسياری راه م  نشان داده میفلمدر . آيد نمی

 دوستی و ھمسری با سيستم عامل ۀشويم که آنان نيز با پديد ما با ھمکاران و دوستان تئودور مواجه میدر داستان . کند می

شود و به اين ترتيب تئودور معشوقش را از  در پايان داستان سيستم عامل توسط شرکت سازنده جمع می. شوند مواجه می

 در واقع نمايش فلم. کند ای ايفاء می ن کنندهيي تعوجود و عدم وجود سيستم عامل در زندگی تئودور نقش. دھد دست می

  .روند تبديل سيستم عامل به ھمسر  تئودور و نتايج آن است

  4mXIOVl6WzV=v?watch/com.youtube.www://https:    در يوتيوبفلم ۀآدرس پيش پرد

 .توان يافت  میالمانی را برای تماشا و يا دانلود به انگليسی و فلمانی  مجۀدر بيناشبکه نسخ

  

 بيننده را تا مرز گفتن افسوس به خاطر از دست رفتن فلم. شود  غير عقالنی به نمايش نھاده میۀيک رابط″ ِھر ″فلمدر 

چرا؟ جواب منوط . کند نمی) تئودور (فلم احساس ھمدلی با شخصيت اصلی ًبرد؛ اما انسان در نھايت الزاما  می رابطه

. فلمھمانی بين بيننده و شخصيت اصلی و مورد نظر در   در رابطه و امکان اينئینازيبا/ئیاست به چگونگی ديدن زيبا

اش به نمايش   معينی در خطوط کلیۀ ما را از زاويۀ اما زمانفلم ما نيست، ۀ زمانًکه زمان داستان ظاھرا رغم اين علی
                                                 

 )در مجموعۀ داستان استيصال (»ُبلندش کردم« و )در مجموعۀ داستان شاھزاده و سياه (»منم آدم شدم«در دو داستان  1
 Amazon لينک .ام در کنار مسائل ديگر شیءشدگی جنسی را به تصوير کشيده

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_0_10?url=search-alias%3Daps&field-
keywords=mehran%20zanganeh&sprefix=mehran+zan%2Caps%2C394&rh=i%3Aaps%2Ck
%3Amehran%20zanganeh 
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ھای اجتماعی در خطوط   آينده تداوم بدون گسست حال است و از اين رو ساختفلمبر اساس : فتتوان گ می. نھد می

 ھمسرانه ۀويژه در سطح خانواده و رابطه ھای خرد، ب که در سطح ساخت  با اينفلم.  اند که امروز ھستند شان ھمان کلی

 بيننده و منقد ۀتعميم اشارات که تعميم آنان بر عھد با نشان دادن ھمين سطح به اشاره، در صورت  ماند اما برای بيننده می

آورد  فراھم می) در اينجا شیء جنسی(است، امکان نقد اجتماعی را از مجرای نقد ازخودبيگانگی، فتيشيسم، شیءشدگی 

  . امروزی نيز فعليت دارندۀکه به اشکال مختلف در جامع

ی نقد ادبی در مورد  ھا توان گفت شيوه طور کلی را بپذيريم، می داستانی به فلم بين رمان به طور کلی و ناگر وجود تواز

 از مجرای به نمايش نھادن فلم نمايش کليت اجتماعی به فلمبه اين اعتبار در اين . ھای داستانی نيز معتبرند فلموجھی از 

توان در چارچوب  را می) حاضر غائب(ازخودبيگانگی، فتيشيسم و غيره و به اين اعتبار نشان دادن وجھی از کليت 

نبايد با ديدن توازی بين : ھمينجا برای جلوگيری از سوءتفاھم بايد گفت. تحسين کرد) لوکاچ و شاگردانش(مکتب انتقادی 

جوديت (بيند  جمله و حتی پيکر انسان را متن می ای بشويم که ھمه چيز، من گرايانه  تقليلۀ مقھور نظريفلمداستان و 

  . را نديده بگيريمفلممتن داستانی و ھای بين  و تفاوت)  باتلر

نامد و يک مرد، تئودور،  مثل ويندوز ولی ھوشمند که خود را سامانتا می*   يک سيستم عامل کامپيوترۀ حول رابطفلم

توان و به زعم من بايد   خاصی میۀ را از زاويفلم مسلط است تمام فلم که وجه جنسی رابطه در ئیاز آنجا. چرخد می

  .با توجه به فتيشيسم*  جنسيتۀين زن و مرد در چارچوب رابط بۀرابط: ديد

سيستم عامل ھوشمند به کارھا . کند ، سيستم عامل جديدی را که به بازار آمده است تھيه میفلمتئودور، شخصيت اصلی 

مل يک تئودور به تدريج با سيستم عا. دھد  تئودور به خوبی پاسخ میۀھای روشنفکران ھای روزمره و نياز و خواست

بيند، در  تواند باشد و نيست يعنی يک زن می در سيستم عامل آنچه ماشين نمی. کند  عاشقانه بر قرار میۀ ھمسرانۀرابط

وو دارم و آن ديگری سيستم عامل کامپيوتر  -بينم يا با يکی راند گويد من يک نفر را می  به دوستانش میفلمچند جای 

شود و مبين ازخودبيگانگی   و به اين ترتيب بدل به يک فتيش به معنای زير میسيستم عامل بدل به زن. است) سامانتا(

  . تئودور

شود که در  شود که خصائلی فراطبيعی يا دنيوی به آن داده می ی گفته میء در يک تعريف کلی به شی)واره بت(فتيش 

شیء و به اين اعتبار بدل به يک  از ئیاما نيروھا و خصائل نسبت داده شده بدل به جز. نفسه وجود ندارند شیء فی

با جھان و در ) ھا(ھا، انسان شوند، به اين معنا شیء در تنظيم روابط بين انسان ھا می فاکتور واقعی در روابط بين انسان

  .کند دخالت می) حداقل کيستی او(تعريف انسان 

شود در جوامع امروز  سم ظاھر میت بت و طلأوار در ھي جوامع جادوزده، جوامع بدوی، فتيش به شکل نمونهاگر در 

در غرب، صرفنظر از اشکال کھن فتيش، مثل ″ عقالنيت ″ۀرغم پشت سر گذاشتن روشنگری و سيطر غربی علی

 فراطبيعی نسبت داده ئیاند الزاما نيرو شوند و شده  که تبديل به فتيش میئیھای مريم مقدس، به اشيا صليب، مجسمه

که به لحاظ عقالنی به ماشين به  در حالی. لمانامثل اتوموبيل در . نفسه ندارد بد که فیاي ی مئیشود، بلکه شیء معنا نمی

  ... توان و بايد نگريست، اتوموبيل برای برخی معشوق است و سمبل برتری، سکس و   حمل و نقل میۀعنوان وسيل

فصل مشترک انواع فتيشيسم . شود یم*  آلوده ھا و ھويت انسان به راز شدن شیء روابط بين انسان/از مجرای فتيش بودن

  . ھا، بر فراز انسان و جامعه قرار دادن شیء عبارت است از به رازآلودگی شیء و روابط بين انسان

 انسان در چنين وضعيتی نه فقط از.  مورد نظرفلمدر ) سامانتا( کاال ھستند مثل سيستم عامل ًھای امروزی عمدتا فتيش

 به طور کلی است، بلکه به طور خاص نيز ازخودبيگانه است، چرا که ھويت ئی کاالبيگانه در چارچوب فتيشيسم خود

فتيشيسم . کنند ھای اقتصادی توليد می فتيش را در جوامع معاصر بنگاه. کند  شیء تعريف میۀخود و ديگری را به واسط

ات و يا نيروھای نسبت مشخص. در اين راستا يکی از نيروھای سائق مصرف بيشتر و در خدمت بنگاه اقتصادی است
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بدل به )  و تبليغات تجاریفلمويژه ه ھای ايدئولوژيک، و در اين ميان ب  صنعت فرھنگ و دستگاهۀواسطه ب(داده شده 

بدل به يک فاکتور واقعی در روابط بين ) ھمچون بت در جوامع بدوی(شوند و به اين اعتبار شیء   از شیء میئیجز

   ٢.شود ھا می انسان

شرطی برای روی آوردن فتيشيستی به سيستم عامل   به عنوان پيشئیتوان به تنھا  میفلمدر . ی تنھاستتئودور مرد

 به زعم من توجه ما را به خانواده، يکی از فلم.  جنسيت ديدۀ تئودور را بايد محصول بحران در رابطئیتنھا. نگريست

 زن ۀ جنسيت پيکرۀ در رابط٣.کند شود، جلب می  جنسيت تحقق می يابد و تعريف میۀھای خردی که در آن رابط ساخت

و غيره تعريف، تنظيم و ) توليد مثل(، چگونگی شکل تحقق تمايالت جنسی و بازتوليد اجتماعی )به يک معنا(و مرد 

 در آينده نيز ھمانطور خواھد بود که امروز، يعنی نابرابری در رابطه باقی فلم جنسيت بر حسب ۀرابط. شوند ن میييتع

توان   ھمسری را چون برخی روابط اجتماعی ديگر میۀرابط.  انتقادی جنسيت معتبرۀ ماند و بنابراين نظريخواھد

 نامتقارن قدرت اگر ۀرابط. است*  قدرت نامتقارنۀ رابطً نابرابری، معموالۀ معاصر، جامعۀدر جامع.  قدرت ديدۀرابط

تنش در رابطه . شود می*  سلطهۀت شده باشد، بدل به رابطمکانيسم بازتوليدش شکل گرفته باشد و بنابرآن تعريف و تثبي

جمله  من( ھمسری ۀ در رابطئیشرط جدا پيش.  سلطه استۀال رفتن رابطؤبه معنی عدم تثبيت رابطه و يا به زير س

ر نتيجه  و دئیھای جدا ما با دو مورد به عنوان نمونه. شود  اين امر به نمايش نھاده میفلمدر . تنش يا بحران است) طالق

 را به ئیتواند علت جدا آشکارا بيننده می) يکی از دوستان تئودور (Amyِدر مورد امی . شويم  فرد مواجه میئیتنھا

ھايش را در بيآورد، اين  کفش... ن بکند امی کی و کجا ييخواھد تع می) ھمسر امی(مرد . چشم ببيند و از زبان زن بشنود

 مقاومت زن ۀواسطه  سلطه بۀ و مبين عدم شکلگيری رابطئیرابطه منجر به جدا پر تنش و بحرانی ۀامر بر بستر سابق

دعوا بر سر چيزی است مبتذل، اما اگر به آن سمبليک نگريسته شود بسيار گويا و مبين تالش مرد برای تحقق . شود می

کند  تر فرھنگ عمل نمی ايدئولوژی، يا کلی:  نامتقارن ھمسری برقرار نيستۀشرط بازتوليد رابط. و تضمين سلطه است

شان  گويد که از يکديگر در روند انکشاف فردی  از ھمسرش کاترين میئیتئودور در مورد جدا. خورد و رابطه ترک می

ن ييدر مورد شکل تع. اين امر مبين بحرانی بودن و شدن رابطه بر بستر انکشاف متفاوت دو فرد است. اند دور شده

خواھد بگيرد ولی او مدارک مربوطه را  ھمسرش از او طالق می. شود ائه نمیانکشاف متفاوت به وضوح چيزی ار

 چند فالشبک از ھمسرش فلمدر ابتدای .  را بپذيرد و يا ھنوز عاشق استئیتواند جدا کند، چرا که ھنوز نمی امضاء نمی

  .مبين زنده بودن رابطه برای او ھستند

توان در اينجا به زن ديگری اشاره کرد که حاضر  جنسيت می ۀدر ھمين زمينه، يعنی در چارچوب بحران در رابط

شود که انزوای افراد  باز ديده می. نيست بدل به شیء جنسی بشود و فقط تن به ھمبستری با تئودور برای يک شب بدھد

اين مثال ديگری است نه .  جنسيت يعنی عدم پذيرش شیءشدگی استۀمحصول يکی ديگر از عناصر ساختی در رابط

 زنان و مردان ئیتنھا.  معاصرۀ به عنوان امری رايج در جامعئی جنسيت، بلکه علت تنھاۀ برای بحرانی بودن رابطفقط

 نامتقارن قدرت، و عدم امکان قطعيت ۀتوان محصول بحران ساختی در رابط آيد را می  به نمايش در میفلمبه شکلی که 

   .  نامتقارن تلقی نمودۀو تحقق بخشيدن رابط

نديدن تسری / منجر به ديدنفلميدن رابطه جنسيت و بحران در آن به طور کلی در فضای تخيلی توليد شده در ند/ديدن

ديدن اين امر در . است)  ھمسریۀرابط( از طريق ساخت خرد خانواده فلم نابرابری امروزی، به ۀکليت جامع

شود به   بدل میفلم جنسيت ۀدن ساختار رابط فتيشستی و ديۀچرا که بدون ديدن رابط.  اھميت داردفلمگذاری بر  ارزش

  .اثری فقط سرگرم کننده

                                                 
  . صرفنظر شده استsexual، جنسی ئی دينی، کاالۀ در اينجا از نقد مفھوم در سه حوز 2

  .شود  ھمسری بدون ازدواج در اينجا برای سھولت ھمچون خانواده تلقی میۀھمزيستی در يک رابط 3
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به زن و معشوق تئودور، يا روند تحقق فتيشيسم، سيستم عامل خالف تئودور ) سامانتا(در روند تبديل سيستم عامل 

به . بيند امکفی می عاشقانه با تئودور را نۀکند و مايل است جسم داشته باشد و بدون آن رابط احساس کمبود در رابطه می

که خود و  رغم اين  ھمسری ضروری است، علیۀکه ھوشمند ھم است، بدن در تداوم رابط) سامانتا(نظر سيستم عامل 

تواند از جسم صرفنظر  تئودور می. بيند که در سطح تجريد معينی ھر دو ماده ھستند، يکی می  اينۀانسان را به واسط

کند و از  توان گفت او در خيال با ھمسرش معاشقه می ز بدن توسط تئودور می صرفنظر کردن ائیدر مورد چرا. بکند

 . الزم نيست پيکرمند باشد) سامانتا(اين رو سيستم عامل 

توان آن را محصول عقل ابزاری  که می (٤اش با اين که ھوشمند است اما با عقل ابزاری) سامانتا(سيستم عامل 

او انکشاف . بيند گرايانه فقط در سکس می ای سکسيستی و تقليل ضرورت وجود بدن را به شيوه) نويسان دانست برنامه

 پيکر به عنوان ۀ پيکر، تجربۀشناسان ئیجمله کارکرد زيبا و کارکردھای ديگر بدن من) که مشروط به تاريخ است(جسم 

از نظر او گويا فقط در سکس است که . شناسد ھا نمی  بين انسانۀگفتاری، ارتباطات و غيره را در رابط زبان ۀادام

  .شناسانه در سکس ئیانسان نياز به پيکر دارد و آن ھم بدون برقراری شروط زيبا

ناآگاھانه برای / آگاھانهنويسنده/ساز فلماينجا . بازی بگيرد کند زنی جای او را در عشق پيشنھاد می) سامانتا(سيستم عامل 

انسان شیء است؛ زن شیء جنسی است و نه انسانی با تماميتی : نھد ھای رايج اجتماعی را به نمايش می ما يکی از پديده

 در اين لحظه فقط به عنوان ، مثل انسان سکسيست، به انسان)سامانتا( ديد سيستم عامل ۀ و از زاويفلمبا *. مشخص

ريست؛ زن قرار است نه عنوان انسان بلکه به عنوان بدن، امتداد او ميل جنسی ديگری را توان نگ ی جنسی می ء شی

چيزی که به ذھن تئودور در /الؤاولين س. دھد آيد ولی با اين وجود تن می  تئودور از اين ايده خوشش نمی٥.ارضاء کند

آيد، روسپی  آيا زنی که می: پرسد او می. رسد جالب است و بايد به آن توجه کرد می) سامانتا(پی پيشنھاد سيستم عامل 

به . شناسدش ھمبستر شود اش و نمی ال؟ برای تئودور گويا قابل تصور نيست زنی با مردی که نديدهؤاست؟ چرا اين س

داند زنی که به  نمی) دان-چيز سامانتای ھمه(سيستم عامل . بيند گری می آيد تئودور شیء شدگی را در روسپی نظر می

 پيدا ٦شدگی شباھتی به فاحشه  شیءجنسیۀشود و به واسط کند، بدل به شیء جنسی می  ھمخوابگی شرکت میجای او در

. گيرد دھد پول نمی که می″ سرويسی″ در مقابل ً فقط به اين اعتبار که ظاھراًاحتماال. گويد زن فاحشه نيست کند، و می می

) سامانتا(سيستم عامل . کند فکر نمی) ″غير خود″(″ ديگری ″پذيرد و به چيستی  تئودور با اکراه میفلمدر اين جا در 

داند که با اين عمل بدل به شیء جنسی  زن نيز نمی.  ما بشودۀ از رابطئیخواھد جز زنی که قرار است بيآيد می: گويد می

ه با تساھل، اگر بتوان پذيرفت، البت. شويم شدگی مواجه می ما در اينجا با شکل جديدی از شیء. شود شده است و می

چرا که او حتی . شود از روسپی نيز شیءتر است است، به درجات زنی که وارد رابطه می* شیءشدگی امری کمی

و بايد در ) اند به او آموخته( را در ھمبستری نشان بدھد که فاحشه در طول زندگی ياد گرفته است ئیھا تواند واکنش نمی

گويد و اختيار  به زن از طريق گوشی می) سامانتا(ن بدھد که سيستم عامل روند ھمبستری واکنشی در مقابل تئودور نشا

زند و در  حتی قرار نيست حرفی بزند، چرا که سيستم عامل حرف می. دھد  از دست میًبدنش را به يک معنا کامال

  . بازی با تئودور است کند در حال عشق حرف وانمود می

                                                 
  .ھايمر است مفھوم از ھورک 4
اين امر حتی بر . شود  به عنوان شیء جنسی نگريسته میًبه زنان عمدتا.  معاصر امری عمومی استۀشیءشدگی و شیء ديدن انسان در جامع 5

  .در اين مورد به اثر زير رجوع شود. شود جمله دپرسيون در زنان می  منجر به بيماری روحی، من در امريکاحسب تحقيقات تجربی جديد
Fredrickson & Roberts- OBJECTIFICATION THEORY Toward Understanding Women's Lived Experiences 
and Mental Health Risks 

  . شدگی و شکل آشکار آن است فاحشه کمال شیءجنسی 6
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آيد تا به  به ديدن تئودور می) سامانتا(ه عنوان امتداد مادی سيستم عامل آيد آنگاه که زنی ب وضعيتی گروتسک پيش می

را به ) زن(ساز به شکلی عالی وضعيت گروتسک و شیءشدگی  فلمدر اين لحظه . عشق تحقق ببخشد* يکی از آنات

  . نھد نمايش می

سيستم عامل . يت کردؤ رفلم را در) حاضر غائب(توان کليت اجتماعی   اما اين امر خاص نيست و به اين اعتبار می

کند که جايگزين سيستم  اين شرکت زنان و مردانی را عرضه می. سيس شده استأدھد شرکتی ت اطالع می) سامانتا(

انسان شیء جنسی و : شود  در اينجا شکل عمومی شیءشدگی جنسی ديده می٧.شوند می″ عاشقانه ″ۀعامل در رابط

دھند مثل زنی که در باال به او اشاره شد، زنی که به تئودور  ء شدگی تن نمیکاالست، اگر چه ھستند کسانی که به شی

گويد اگر قرار است مرا تصاحب کنی و بعد ديگر پيدايت نشود، بھتر است بروی و حاضر نيست با تئودور ھمبستر  می

  .بشود

ھای ديگر قرار   چيزۀوه بر ھمعشق که عال. شود  دچار بحران میفلمدر اواخر ) سامانتا( تئودور و سيستم عامل ۀرابط

 ۀ، شیء و يا يک ابزار، و مورد استفاد)سامانتا(که سيستم عامل  ای منحصر به فرد باشد، با توجه به اين است رابطه

فقط با او رابطه ندارد و در آن ) سامانتا(ابد سيستم عامل يی رود، وقتی تئودور در م کاربران بسياری است، از دست می

ه عشق که قرار است حداقل ب. دارد″ عاشقانه ″ۀ نفر رابط۶۴١ نفر ديگر است و با ٨٣٢۶گو با  و فتواحد مشغول گ

 ويژه و منحصر به فردی با ديگری دارد و ۀبودگی، اين احساس را به انسان بدھد که رابط- فرد-به- منحصرۀواسط

گاه  ھيچ″ خود″و ″ غير″ يا وحدت  سنتزفلمدر . شود رود و بدل به چيز ديگری می وحدت مشخصی است، از دست می

المثل عشق صوفيانه که در پرتو ايدئولوژی فقط در عين  عشق کنکرت، خالف اشکال ديگر فی. ابديی تحقق نم

 غير ۀدر عين حضور غير و خود و نه ازال(شود نفی خود نيست، وحدت غير و خود  ازخودبيگانگی احساس و توليد می

تواند   نمیفلماست، در ) اريش فروم(، در عين برای ديگری و با ديگری بودن *ن، متضمن برای خود بود)و يا خود

تئودور در بيگانگی با خويشتن با يک شیء قرار است وحدت . وجود ندارد) آگاه نسبت به خويشتن(″ خودی″. تحقق بيابد

-به- منحصر(يای مشخص عشق  با شنيدن اعداد فوق بر اتوپفلمبدين ترتيب در *. امری ناممکن مگر در کژمنشی. بيابد

عشق برای تئودور، برای يک لحظه با شنيده شدن اعداد معنای خود را از دست . شود خط بطالن کشيده می) بودگی- فرد

دھد و  اش را از دست می او، تئودور، اما متوجه نيست انسان در عشق در رابطه با سيستم عامل صفات انسانی. دھد می

متوجه ) در اينجا فتيشيسم(او در پرتو ايدئولوژی . گيرد صورت می* ئیزدا ن چنين انسانای اي به يک معنا در رابطه

ريزی شده است که به کاربر بگويد دوستت دارم، و  انسان نيست، برنامه) سيستم عامل(نيست يک طرف رابطه 

فرق ) سامانتا( سيستم عامل گويند برای ھمانطور که ارقام می. باشد* تواند ھمچون انسان برای ديگری و با ديگری نمی

  .کند با تئودور باشد يا با ديگری نمی

کند، آنطور که در  ھای کالسيک طلسم را باطل و ديو و دد را فرشته می در افسانه) به شکلی سمبليک(عشق که 

 به اين اعتبار .کند به ھيچ شود در جھان ازخودبيگانگی تنزل پيدا می  مورد نظر نشان داده میفلمھای مدرن و در  افسانه

 عشق فلمدر اين . شود می* است عشق بدل به امری مھمل″ ھيچکس″م ئيکسی نيست يا بگو) سامانتا(که سيستم عامل 

  . شود به نمايش گذاشته می) و به يک معنا مھمليت عصر(انسان ازخودبيگانه، توھم عشق و مھمليت انسان 

ھا  که کاترين ھمسر سابق تئودور به او در يکی از صحنه خاص و فقط مربوط به تئودور نيست آنطور ألهاما مس

 عدم توان کنار آمدن با احساسات واقعی، اگر ألۀآيد مس به نظر می. ئیتوانی با احساسات واقعی کنار بيآ تو نمی: گويد می

ی مبين اين امر تنابھعبا تعداد م) سامانتا(از يکسو ارتباط سيستم عامل . کاترين درست تشخيص داده باشد، ھمگانی است

ھای الکن  شغل انتخاب شده برای تئودور نيز اشاره به انسان. است و از سوی ديگر شغل تئودور داللت بر اين امر دارد
                                                 

سيس شده انتقاعی أه بپذيريم شرکت تمگر اينک. گيرد شود، زن پول نمی چون پيشتر گفته می.  احتماال نويسنده در اينجا دچار منطقی شده است 7
  !نيست
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ً ھا طبعا انسان. نويسد ھا نامه می او برای نزديکان افراد ناشناس مثل ھمسران آدم. نويس است تئودور، نامه. دارد

ی له اھميت مألب کلمات به بيان بيآورند اما مستوانند در قا ن يا آن لحظه و مورد، نمیاحساسات خود را ھمواره، در اي

تئودور نامه . کند گويا نامه نوشتن است شرکتی که در آن کار می) يا کاالی(محصول . ابد وقتی به شکلی عمومی در آيدي

  .اال شده استشود که بيان احساسات انسان نيز بدل ک باز ديده می.  است۶١٢ ۀنويس شمار

 سطحی، اگر فرض کند به تماشای يک زندگی يا امری خصوصی پرداخته است، ۀھا در الي توھم بيننده بر مبنای داده

را ببيند و پی ببرد ) کليت اجتماعی(ريزد وقتی بر اساس عناصر حاضر ھمانطور که نشان داده شد غائب  فرو می

 آخرين دژ باقی مانده، عشق نيز در حال فتح است يا شايد اشتباه انسان کاال است و: موضوع عمومی و اجتماعی است

توان آن را عوض   شیءشدگی جنسی انسان با بدل شدن عشق به پيراھنی که ھر روز میۀواسطه کنم و اين دژ نيز ب می

  کرد فتح شده است؟

ی کنار نھادن ماشين به عنوان آورد، اين عمل اما به معنا ، تئودور به امی رو میفلم استيصال، در انتھای ۀدر لحظ

که به آن سمبليک بنگريم و   بخش نيست مگر اينئیبه يکديگر رو آوردن به معنای امری بالواسطه رھا. معشوق نيست

بست چيز ديگری  بينند جز بن آيا آنچه می. نگرند مانند و به افق می ھر دو غمگين باقی می. آن را پايان فتيشيسم ببينم

اند و تلخ بوده است؛  ای بدانيم که از سر گذرانده که غم اين دو را ناشی از تجربه رسد مگر اين ست میب است؟ به نظر بن

 اگزيستانسياليستی دارد و آنان ئیشان، معنا ۀشان کشف يکديگر و خويشتن است و تجرب م با ھم بودگیئيکه بگو مگر اين

اش با سيستم عامل و از دست رفتن  آن  ودور رابطهبرای تئ. مل در باب خويش و ديگری کرده استأرا وادار به ت

در اوج ازخودبيگانگی و فتيشيسم بر بحران ناشی از عشق کنکرت واقعی و :  تحول بزرگی است، اگر ديده باشيمًمطمئنا

تن  در پی از دست رففلم ئیکند و در دقايق انتھا ُبرد و اوراق طالق را امضاء می آيد، از آن می بيناانسانی فائق می

نويسد و  ش میای به کاترين ھمسر سابق ، نامه)آيد ھای اگزيستانسياليستی گويا به خود می ھمچون در تجربه(سيستم عامل 

  .گويد که ھمواره دوستش خواھد داشت به او می

  operative System/ Betriebssystemسيستم عامل کامپيوتر 

 gender/geschlechtverhältnisجنسيت 

 mystified/mystifiziert آلوده  راز

  asymmetric / asymetrischنامتقارن 

  dominion/herrschaftسلطه 

 concrete Totality /Konkrete Totalitätتماميت مشخص 

  quantativeکمی 

  Momentsآنات 

   to be for himself /für sich seinبرای خود بودن 

 perversity Perversität/کژمنشی 

  Entmenschlichung/Dehumanization ئیزدا انسان

  Mitseinبا ديگری بودن، ھمبودگی 

  absurdمھمل 

 


