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 جدال غریزه و تمدن

 1قصه های  وحشی به فیلم روانکاوانه نگاهی

 
 2بیگیوحید میره

 
 
 

 ها است که کاراکتر یا روایتاستاناز د ایسلسله، 4نویسندگی و کارگردانی دامیان زیفرون، به 3وحشی یهاقصهفیلم 
توانستیم چیدمان تصادفی این قطعات می اک دیگری در میان نبود،کند. اگر هیچ اشتررا به هم مرتبط نمی هاآنمشترکی 
مشترک  رمی و مضمونیِشد. اما ساختار فُهای فیلم نیز کاسته مییم. در این صورت قطعاً از جذابیتبکش نقدبهرا عمیقاً 

در ابتدا،  دهد.می خبر فیلماز پیچیدگی  اندشدهبدون نظم خاصی به تصویر کشیده که پشت سر هم و میان شش روایتی 
آن را با  تکرارشوندۀ های ساختارِ فُرمی و مضمونیِها و تفاوتشباهت تفصیلبهپردازم و سپس می اجمالیِ اثر مروربه

 فرویدی تحلیل خواهم کرد. بینشی
 

مدان شود: دوربین چیک داستان پرتاب می در ابتدای فیلم از تیتراژ متعارف خبری نیست، گویی مخاطب به اواسطِ
ایقِ اثر ای است که تا آخرین دقکوبنده نبضِ ،«غیرمنتظرگی». این کندمینمای نزدیک دنبال داری را در چرخ

و زوایای مختلف  هاقابکشاند. طنزِ ظریف، فیلمبرداریِ متنوعی که گیر و به دنبال خود میبیننده را غافل انحاءمختلفبه
 یگرگونهدای های دیگرگونه، به طرز طنازانهمیکی که در موقعیتنوع و کُی متلحظۀ روایت برگزیده و موسیق تناسببهرا 
برند. خویش از میان می فرازوفرودو  وقوسکشاحتمالی بیننده را در حوصلگیِ ازد، از عوامل دیگری هستند که بینومی
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: یک رویداد کوچک و گاه کندمیته میک آغشی کُاکار است که واقعیت را به مبالغه ، فُرمی مشابه درهاروایتدر تمام 

 قصرانجامد. در این جدال همواره کاراکتری ظالم/منهادها می باها انسان میان یا با یکدیگر هاانسان اتفاقی به جدالی میان
وایت پیامدهای خاصی به دنبال دارند. در رگیری انتقام های مختلفِاستراتژی ،جود دارد. عالوه بر اینو کاراکتری مظلوم و

 صورتبه هاآن هواپیما.مسافرانِ یک  درآمدناز آب آشنا کند: ی جزئی اما عجیب توجه را به خود جلب میرویداد ،نخست
، «مشکل داشت)» مسافرانهای شناسند. در دیالوگرا می پاترناکهمگی شخصی به نام  شوند کهاتفاقی متوجه می

شود. تمام بازنمایی می روان رنجورفردی نابهنجار و  مثابهبه ناکپاتر ...(و «همه باهاش بد بودیم»، «بود افتادهعقب»
فهمیم می کههنگامی. اندشدهدعوت و توسط او به این هواپیما  اندهایی به او زدهآسیب پاتر ناکافران در طول زندگی مس

 روانکاوِ  کههنگامیشویم. و می باخبر م وحشتناک اوانتقا ، از قصدِدههوش کرحضور دارد و خلبان را بی ر کابیند پاتر ناک
ند، مسیر سقوط هواپیما را های او پدر و مادرش هستکه مسبب اصلیِ بدبختی کندمیکابین فاش  درِ  ، پشتِ پاتر ناک

و ی پدر اپیمایی گرد هم آورده و روی خانههای ظالمِ فرعی را در هو( کاراکترپاتر ناککاراکتر مظلوم )زنیم: حدس می
خبر که اگرچه با ایگونهبهشود رندی و طنازی تمام نمایش داده می. این روایت با کندمیسقوط  -المان اصلیظ -مادر

اما در کلیت ماجرا )به سبب  ،کندمیتداعی را پلیسی -ژانری هیجانی ،باندر کابین خل پاتر ناکشدنِ مسافران از وجود 
ها را که پدر و مادر به حالت تسلیم دستقطۀ پایان این داستان نوع رفتار و دیالوگ مسافران، موسیقی متن مناسب و ن

 خصوصبه( مخاطب خواهد خندید. هاستآنگذارند و نوک هواپیما در حالتی فانتزی درست پشت سر روی سر می
از تصاویر  اندرکاراندستتصویر  جایبهشود که می روروبهتازه با تیتراژ فیلم یابد و داستان اول پایان می بعدازاینکه

شوند غم یا استرسِ چنین همراه موسیقی شاد و کمیک موجب میبه نکات است. این  شدهاستفادهحیوانات مختلف 
 از ذهن مخاطب پاک و درگیر داستان بعدی شود.  سرعتبهای فاجعه

ابراین فردی صاحب آمدنِ گارسون و مشتری است. مشتری، عضو مافیا و بندر از آب در روایت دوم، رویداد کوچک، آشنا
 و کاندیدای شهرداری شده است. قانونی به عرصه قدرت قانونی گام گذاشتهه عالوه بر قدرت غیرقدرت و ثروت است ک

پاتر اش را مورد ظلم قرار داده است. در این روایت کاراکتر مظلوم )خانم گارسون( برخالف وی قبالً گارسون و خانواده
ی با او در این امر مصمم ضمن همدرد همکارشطمینانی برای انتقام گرفتن ندارد اما در روایت پیشین، جرأت و ا ناک

و کشتن مشتری با ریختن مرگ موش در غذا ا...«. کننهایی مثل اون به جامعه حکومت میفطرتپست»شود: ظاهر می
ست ا ییگویی فرزند مردِ مافیا داند. روایت با ورود پسرکی به کافه کهمی «خدمت به جامعه»و نوعی  حلراهرا بهترین 

و مانع خوردن  کندمیاندازد، دخالت گارسون خود را به خطر می درنهایت. رودمییز شود، زیرا احتمال مرگ او نمی پیچیده
ام را چندباره به و در این میان پیرزن سرآشپز چاقوی انتق کندمیود. مرد عضو مافیا به او حمله شبیشتر غذای سمی می

 شود.کوبد و سناریوی انتقام اجرا میلوی مشتری میپه

ی خود رانندگی است. مرد فقیر که در ماشین کهنه ، لجبازی مردی فقیر با مردی متمولسازمسئلهرویداد در روایت سوم، 
د. مرد پولدار گذارسرش میبهدهد و سراش اجازۀ عبور نمیو تازه خریداری شده باالمدلینِ ، به مرد متمول در ماشکندمی

خواند. در این روایت، مضامین اصلی )جدال نیروی غریزی و نیروی عقالنی یا وستایی و احمق میشود و او را رعصبی می
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دو یروها باشد، هر دو نیرو در هر اینکه هر کاراکتر نمایندۀ یکی از این ن جایبهحضور دارند، اما  بازهمنیروی بد و خوب( 
 درنهایتشوند و... گریزند، گالویز میکنند، از هم میدهایی دیگر این دو به هم حمله میی رویداحاضر هستند. ط کاراکتر

بود، در اینجا توفیقی  آمیزموفقیتانتقام  هاآنسوزند. برخالف دو روایت پیش که در ر دو در آتش لجبازی خویش مینیز ه
 شود.حاصل نمی

ماشین در مکانی  کهدرحالیاست، توقیفِ یک اتومبیل  برایام شهرداری ساز، اقدر روایت چهارم، این رویداد مسئلهد
نهادِ دولتی است. مرد برای پس گرفتن  و کاراکتر ظالم یک انفجار مهندسِ یک ممنوع پارک نشده است. کاراکتر مظلوم، 

ر اختالفات انباشت رسد و این امشود. دیر به مراسم تولد میکل میرسیدن به تولدِ دخترش دچار مش سروقتماشین و 
شود. اتومبیلِ آمده از محل کارش نیز اخراج می. وی طی حوادث پیشکندمیشده و پنهان او همسرش را آشکار و فعال 

اما بوروکراسی  کندمیرای ارائۀ شکایت قانونی اقدام دفاع، ب قصدبهکنند. او توقیف می اشتباهبهرا بار دیگر  این مردِ عصبی
دهد. با اینکه بسیاری از مردم به همین مشکل گرفتارند و این نهاد آشکارا در حال اخاذی از را نمی این اجازه آهنین

، اما کارمندان خواندمی، کسی هم راهکاری برای حل مشکل ندارد. حتی یکی از شهروندان دولت را فاشیست هاستآن
کنند. مرد مهندس، در ماشین خود مواد پیروی می ناچاربهو مردم  سیدگیمتولیِ امر، همانند روبات به وظایف خود ر

رسد، ماشین آسیبی نمی کسهیچان از اینکه به های احتمالی و اطمینی آسیبو پس از محاسبه کندمیجاری جاسازی انف
و خسارات زیادی به  منفجرشده هاماشین ی نگهداریِ! ماشین در محوطهکندمیبار عمداً در مکان ممنوع پارک را این 

ها و افکار عمومی آزادی او و محکومیت شرکت را در د اما فشار رسانهشوشود. مرد مهندس بازداشت میشرکت وارد می
 گیرد.آمیز میانتقامی موفقیت ،نهادها یگسیختهلجام. این بار عقالنیت فردی از عقالنیت صوری و دارندپی

شود. می ند، با زنی باردار است که موجب مرگ زن و نوزادشرویداد مهم تصادف ماشین نوجوانی ثروتم ،در روایت پنجم
مجرم به پلیس معرفی کنند.  رانندۀ عنوانبهشان را گیرند باغبان خانهمند با مشاورۀ وکیل خود تصمیم میوالدین ثروت

نگاران باخبردر مصاحبه اند. همسر متوفی نیز ج افکار عمومی را به راه انداختهها خبر این تصادف را منتشر کرده و مورسانه
. کاراکتر مجرمِ اصلی نوجوانی است که در حالت مستی رانندگی کرده اما با کندمیتن راننده( اشاره )کُش پروا به انتقامبی

که  کندمیراضی  توجهیقابلبا وعدۀ مادی نمایند. وکیل، باغبان را ستان کاراکترهای مجرم دیگر رخ میپیچیده شدن دا
. مردم کندمیده را نیز با وعدۀ رشوه همراه ده بگیرد. بازرسِ باهوشی که به ساختگی بودنِ داستان پی برجرم را به عه

برند، انندۀ خاطی به سمت ماشین پلیس میر عنوانبهباغبان را  کههنگامیاند و ی مجللِ متهم تجمع کردهروی خانهروبه
شود. با این ه میاینجا هم پروژه انتقام پیاد در و... کندمیمله ت با سالح سرد به باغبان حهمسر متوفی از میان جمعی

در این روایت طنز  هاروایتشود. برخالف سایر و کاراکتر مظلوم جدیدی آفریده میانتخاب  اشتباهبهتفاوت که ابژۀ انتقام 
 .کندمیرا با اندکی مبالغه بازنمایی  رسد و روایت سراسر وقاحت واقعیتبه حداقل می

ت. آن هم درست در مراسم ازدواج؛ شدن زنی از خیانت شوهرش اس باخبر آفریند،روایت ششم رویدادی که جنجال می در
زن، به هر . شودی مرد نیز به مراسم دعوت شده است و حسادتِ زن به شدت برانگیخته میدر موقعیتی که معشوقه

ی کند و معشوقهتراض کند: با مهماندار سالن رابطه برقرار میشود تا از ظلمی که بر او رفته عمالً اعدستاویزی متوسل می
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زن کاراکتر مظلوم کند. هایِ آینه دعوت میشیشهکوبد و تنِ او را به میهمانیِ خونینِ خردهای بزرگ میمرد را به آینه
انتقام را تکمیل کنش فرعی کنش  عنوانبهکنش اصلی و آسیب رساندن به رقیب  عنوانبه مثلبهمقابلهاست که طی 

 .آوردو نهایتاً دوباره مرد را به چنگ می کندمی

 

 :نهادنممیروایتِ مذکور بایسته  یل کلی اثر نگاهی به ساختار کلی ششپیش از تحل 

 نتیجه تقابل یزمینه تقابل 

 اقدام انتقامی و

از  گشاییگرهنوع انتقام)

 داستان(

کاراکتر 

 ظالم

کاراکتر 

 مظلوم

رویداد 

اگره)زسامسئله

در  فکنی

 داستان(

اجزاء       

 ساختار

 هاروایت

عصیانگر و  نهادمیان تقابل 
 سرکوبگر)غریزه و تمدن( فراخود

 دیدهآسیبفرد از جامعه 
 است

بودن  آمیزموفقیت
 انتقام

 انتقام گیرنده: کاراکتر مظلوم
 انتقام: قتل افراد ظالم

جامعه 
)اطرافیان 
 (پاتر ناک

 پاتر ناک
نابهنجار و 

 دیدهآسیب

آشنایی قبلی 
 مسافران یک پرواز

 روایت

 یک

بی قدرت و -تقابل زنانگی فقیر
 قدرتمند-مردانگی ثروتمند

)نهادهای قانونی و غیرقانونی 
 ...(مرد هستندحامی 

فرد از فرد 
جامعه  قانونیبیدیگر/

 است دیدهآسیب

بودن  آمیزموفقیت
 انتقام

انتقام گیرنده: فردی طرفدار 
 مظلوم

 م: قتل ظالمانتقا

مشتری 
 رستوران

گارسون 
 رستوران

آشنایی قبلی گارسن 
 و مشتری رستوران

 دو روایت

 تقابل میل و عقل)غریزه و تمدن(
افراد از یکدیگر آسیب 

 بینندمی

عدم توفیق: مرگ 
 دو طرف

 دوسویه

سیال و نامشخص: 
توان به سادگی داوری نمی

اند کرد که کدامیک مظلوم
ر زیرا از هر دو ظلم س

زند و هر دو در آتش می
 سوزندانتقام می

فحاشی مرد متمول 
 به مرد فقیر

روایت 

 سه

تقابل حقوقِ مرد مهندس و 
قدرت نهاد شهرداری)تقابل فرد و 

 نهاد(

فرد از  قانون 
 قانونیبیبوروکراتیک و 

بوروکراتیک آسیب 
 بیندمی

بودن  آمیزموفقیت
 انتقام

 : کاراکتر مظلومنهاگیرانتقام
و خسارت  گذاریبمبام: انتق

 دهی

نهاد 
 دولتی

مهندس 
 انفجار

حمل و توقیف 
خودرو  دلیلبی

 توسط نهاد مسئول

 4روایت 

تقابل فقر و ثروت/ تعامل قانون و 
 فساد

فردِ فقیر از افراد ثروتمند 
آسیب  شکنقانونو 

 بیندمی

 انتقام اشتباهی
 انتقام گیرنده: کاراکتر مظلوم

 قعیغیرواانتقام: قتل ظالم 

پسرِ 
جوان 
 ثروتمند

متوفی و 
 اشخانواده

ظالمِ  + 
 غیرواقعی

تصادف پسر جوان 
 با زن باردار

 5روایت 

 وفاییبی –تقابل وفای به عهد 
 زن( -)تقابل مرد 

افراد از یکدیگر آسیب 
 بینندمی

بودن  آمیزموفقیت
انتقام و ختم به 

 خیر شدنش

 انتقام گیرنده: کاراکتر مظلوم
+ آسیب زدن  مثلبههمقابلانتقام: 

 به رقیب

 زن شوهر
خبردار شدن زن از 

 خیانت شوهرش
 6روایت 
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)و  ساز باعث جدال کاراکترهای مظلوم و کاراکترهای ظالمرویداری مسئله هاروایته از جدول پیداست، در تمام چنانک
های آن تمرکز داشته باقی ماندن رگهر گیرانه صورت پذیرفته است. معضل عامی که فیلم بدیگران( شده و اقدامی انتقام

های اختار کلی فیلم، تقابل میان جلوه. تقابل اصلی در سکندمیر عصری است که به تمدن افتخار بشر د« وحشی»غریزۀ 
 ی اوست. ساختههای تمدنِ عقلوحشیِ بشر و جلوه غریزۀ

ها و هنجارهای فرهنگ د و نمودِ درونی نشدن ارزشنی نمافردِ نابهنجار در روایت نخست، نماد و نمودِ اجتماعی نشدن، یع
از . بر همین اساس کندمیایستادگی ها و هنجارهای فرهنگی ارزش در مقابل پاتر ناک نهادرایج است. به بیانی فرویدی 

سازی و های اجتماعیصورت موفقیت مکانیسم متعارف با دیگران ناتوان شده و منزوی گشته است. در تعامل
، در انددادهکه تمدن را شکل  کندمییری، شخص بخش مهمی از انرژی لیبیدویی خویش را قربانی قواعدی پذفرهنگ

غریزی  نهادها نیز شخص بدون پرورده شدنِ ایگویِ میانجیِ قوی، خود را در نزاعِ کور صورت عدم موفقیت این مکانیسم
های مکانیسم براثرچنین فرایندی خود  درواقعیابد. یم روان رنجوراجتماعی درمانده خواهد دید و شخصیتی  فراخودو 
انسان از قربانی کردن امیال آزاد خود در راه  هررویبههد. دهمین فرهنگ رخ میکردنِ اجتماعیقص و ناکارآمدِ نا

را  یشترِ روابط اجتماعیگر خود بکه فرهنگ/تمدنِ بشرساخته با نهادهای کنترل اما در شرایطی شودفرهنگ آزرده می
دهد، شخصِ اجتماعی نشده بیش از شخص اجتماعی شده طعم تنهایی و رنج را خواهد چشید. و اگر این سامان می

با او بلکه با صرفاً متعارض پرورده است بشورد، تقصیر نه  چنیناینای که وی را خص بر ضد جامعه یا روابط اجتماعیش
اند. مل کردهالخصوص نهاد خانواده( ناقص و ناکارآمد عی)علاش ست که مکانیسمهای اجتماعی کنندهه هم تمدنی

 ماند.گر باقی نمیکنترل فراخوداز  سرکش و وحشی نهادای جز انتقامِ چاره هررویبه

ی بینشِ فرویدی بنگریم، ی تمدن امروزی است. اگر در ادامهمشتری عضو مافیا در روایت دوم بازنماگرِ ابعادِ وحش
 متمرّدی وجود دارد نهادکند و همواره یت را احاطه نمیتمامی شخص فراخود گاههیچآگاهیِ فردی که در سطحِ  طورهمان

 گاههیچاست و اصالت دارد( در سطح آگاهی جمعی نیز  فراخودمقدم بر  نهاد)در سطح آگاهی فردی، 
شی در سطح جامعه کند و غرایز وحملی/فرهنگی یک جامعه حکمرانی نمیبر تمامی شخصیتِ  فراخودتمدن/فرهنگ/

 هایبرساخته که تمدن چیزی جز جمعِ گونههمان درواقع)مانند نهادهای مافیایی(.  یابندمیحتی در قالبی نهادی حضور 
 توانمیگریِ جمعی را نیز نیست، وحشی ی جمعیفراخودبیانی دیگر  به، یا اندکه واالیش یافته هاسرزنشگرِ سوژه-خود

ترتیب در هر فرهنگی هم ابعادی از تمدنِ عُقالیی وجود دارد و هم ابعادی ایز تبیین نمود. بدیندِ جمعیِ غرعملکر مثابهبه
 کههنگامییایی سامان بیابند. از وحشیگریِ غریزی که هر دو ممکن است در قالب نهادهای مجری قانون و نهادهای ماف

در سطح  نهادلت تقدم و اصا ،مومی و حکومتی شودکاندیدای مَناسب ع دتوانمیعضو مافیا  ایحرفهبینیم جنایتکار می
، کنندمیکنیم که در سطح اجتماعی رخ داده است: نهادهایی که بیشتر غرایز بشر را بازنمایی فردی را مشاهده می

 کنند.رِ عقلِ بشری را با خود همراه مینهادهای بازنماگ
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 دن بازنموده شده است. زیرا مرد فقیر روستایی از ابتدا تاتم-تضادِ بربریت مثابهبهشهر  -در روایت سوم، تضادِ روستا 
گویی پرخاشگری، ذاتیِ  کهدرحالیشود، جو نشان داده میشوخ و بازیگوش، پرخاشگر و ستیزه انتهای روایت فردی تنومند،

نفر  د تا هر دوشونخفته در او نیز بیدار می وخوهایخلقاین  تدریجبه . ومرد متمول شهرنشین نیست و یک حادثه است
وحشیِ مرد روستایی)که با نمادهایی همچون میل به تخریب، اجابت مزاج  نهادی مرگ شوند. در اینجا نیز تجلیِ غریزه

 .کندمیمتمدنِ مردِ متمول را تسخیر  شده است(، عقالنیتِ و... بر آن تأکید

شود. قانونِ یِ نهادِ بوروکراتیک بازنمایی میورتمدن در قالب عقالنیتِ ص آمیزجنونهای در روایت چهارم، بازهم جلوه
ی مرگ فعال . در اینجا نیز غریزهکندمییت داده و حقوق آنان را تضییع برای حفاظت از حقوق افراد، تغییر ماه شدهوضع
مظلوم فردی  ای اندیشیده شده. در اینجا کاراکتردر فُرمی تصعید یافته و به شیوه شود، اما نه به شکل اصلی آن، بلکهمی

روایت نخست دچار نیست، و  زند، او به وضعیتِ کاراکترِ مظلومِ متمدن است که جامعه وی را پس می اجتماعی شده و
آورد که ممکن است ت. فروید از پزشکان جراح مثال میواالیش یافته اس اشحرفه، در اشتخریبگریی مرگ و غریزه

ی تخریب کالبد دیگران باشد، در اینجا نیز غرایز تخریبگرِ الیش یافتن غریزهواتحت تأثیر  هاآنانتخاب این رشته برای 
 جایبهفرسوده و...( واالیش یافته است. بنابراین  هایساختماناو )طراحی انفجارهای مهیب برای تخریب  یحرفهفرد در 

 و کندمیاش استفاده ، از حرفهدهشحسابای ورز، در نقشهگریِ ایگوی اندیشهاش، طی میانجیوحشی نهاد کارگیریبه
 گیرد.انتقام می گسیختهلجاموروکراسیِ است که عقالنیت ذاتی او از عقالنیت صوریِ ب چنیناین

 براثری رها شده )غریزهشودمیگی موجب مرگ دیگران پسرک نوجوان پس از عیاشی و طی رانندروایت پنجم در 
زیرا خودِ پلیس از مجرمانِ اصلی قصه است و  شودفساد به تصویر کشیده میهمدستِ  قانون در مقامِ بازهممیگساری(. و 

گذارد و مجرمی دروغین جزا کند، بر اصلِ داستان سرپوش میبه خاطر رشوه ای که از پدرِ ثروتمندِ فردِ خاطی دریافت می
وجود  هاآنبرابر  ه مقاومت درشود که نیاز باز نهادهای قانونی نشان داده می ای خبیث. در این فیلم چهرهبیندمی

 طلبفرصتدارد)مانند روایت چهارم( و اگر مانند این روایت به حال خود رها شوند، مجرمین اصلی و ثروتمند و مفسدینِ 
 شوند.  مجازات نمی گاههیچ هاآنهمراه 

)که بازنماگر تقابل  مرد-زنشوند. و تقابل کنند آشکار مییزی که نهاد خانواده را تهدید میدر روایت ششم نیز غرا
طول  فرویدی، تمدن بیشتر امری مرد ساخته است، زیرا مردان در دیدگاهیگیرد. از مردانگی است( شکل می-انگیزن

پرورند بیشتر با زندگی اینکه در خود موجود دیگری را می اند. زنان به علتی مرگ درگیر بودهتاریخ بیش از زنان با غریزه
طی انتقالِ انرژی و تمایالتِ  و آزاردی مرگِ خویش و دیگری میاندیشه اند. اما مردان راانس یافته ی زندگیو غریزه
شود. در همین راستا نهادهای آیینی و اجتماعی خلق می هایشانفرافکنی براثر پردازند وشان به فلسفیدن میلیبیدویی

های مادری و نمود نهادی که در آن فعالیت زن در قالب نقش نهاد خانواده را نیز بیشتر نهادی مردساخته تلقی توانمی
. طی چنین فرآیندی از شودمیو فعالیت مردان گسترده  شودمیی خصوصی زندگی اجتماعی محدود معشوقگی به عرصه

 یهاآزادیای، با نیروی عظیم اجتماعی خویش از آئینی ویژه-شده و مقوالت فرهنگی زنان کاسته هایآزادیحقوق و 
قدرت خویش را  ،هو زن طی اقدامات جسوران شوندمیها شکسته . در این روایت این محدودهکندمیجلوگیری  هاآنبرابر 
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کنند، استفاده نمی هایشانسالحاز  مثلبهمقابلهدهد تا همچون ایالتی که در آن افراد مسلح از ترس نمایش می
 برابر و آشکارا تعیین شود. ،آزاد ی هر دو نفر در شرایطیکنش عاشقانه هایمحدوده

هستیم که در  د(های ظالم و مظلوم، انتقام، پیامساز، جدال کاراکترداد مسئلهرویفُرمِ تکرارشونده )فیلم، شاهد یک  در این
ای پرداخت ها به گونهو روایتگیرد. قرار میل متمدن( وحشی در مقابدر مقابل عقل) ی رام نشدنینوعی، غریزهبه آن
که گاه خود -ها و کژکاردکردهای تمدنشود. افزون بر این، نواقص و ناتوانیها نهاد مظلوم واقع میاند که در آندهش

های های وحشی، روایتی از ماللتفیلم قصهبه تصویر کشیده شده است.  -کندگرانه عمل میهمچون غریزه تخریب
ترِ اعضایش منجر نشود، چیزی جز بخشه تعاملِ بهتر و آرامشاست. زیرا تمدنی که نهادهایش ب نهادتمدن و مظلومیتِ 

 نخواهد بود. نهاددهی به های مثبتِ مجالپتانسیلمندِ نظام سرکوبِ

    


