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سوگ ابدی یک ذهن پاک
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مترجم :مهدیهسادات حسینی

*1

 .1روانشناس تربیتی و پژوهشگر حوزة روانشناسی رسانه.

پیشگفتار
ســال گذشــته کتــاب ســینما بــه منزلــه درمــان :ســوگ و ســینمای
تحولگــرا نوشــته جــان ایــزود و جوانــا دوالیــس بــه همــت مهدیــه
حســینی ترجمــه و توســط انتشــارات ارجمنــد چــاپ شــد .در ایــن
کتــاب بــا رویکــردی میانرشــتهای بــه مفهــوم ســوگ از دریچــه
روانتحلیلگــری یونــگ بــه ســرنمونهای فقــدان و ســوگ
پرداختــه شــده و در هــر فصــل یــک فیلــم ســینمایی بــه عنــوان
ـن پی ـشرو کــه نخســتین
مــورد مطالعــه بررســی شــده اســت .متـ ِ
فصــل کتــابِ ایــزود و دوالیــس اســت بــه دالیلــی آشــکار و نهــان از
نســخه نهایــی ترجمــه فارســی حــذف شــد؛ امــا بــه علــت اهمیــت
ایــن فصــل ،مــا در نشــریه مطالعــات هنرهــای زیبــا بــر آن شــدیم تــا
ـل جامانــده را در این شــماره
پــس از هماهنگــی بــا مترجــم ،ایــن فصـ ِ
منتشــر کنیــم .ایــن فصــل دربــاره ســوگ در فیلــم تولــد ()۲۰۰۴
ســاخته جاناتــان گلیــزر اســت.
تولد ()۲۰۰۴
در بیشــتر خالصــه پیرنگهــای تولــد میگوینــد کــه آنــا ،زنــی
 ۳۵ســاله کــه ده ســال اســت بیــوه شــده ،اکنــون در آســتانه ازدواج
مجــدد اســت کــه پســری بــه آپارتمــان او مراجعــه و ادعــا میکنــد
کــه همســر پیشــین اوســت .مشــابه بــا خالصــه فــوق ،نویســندگانی
کــه فیلــم جاناتــان گلیــزر را آنطــور کــه شایســته اســت جــدی
گرفتهانــد ،در مباحــث خــود تمرکــز بیشــتر را بــر نیکــول کیدمــن
در نقــش آنــا میگذارنــد .آنهــا بــا عطــف توجــه بــه ایــن شــخصیت
در واقــع دارنــد بــه اشــارههای پنهــان در متــن پاســخ میدهنــد
(اشــارههایی کــه برخــی از آنهــا آشــکار و برخــی پنهــان هســتند).
یکــی از آشــکارترین اشــارهها ،تنگنــای عاطفــی ویرانگــری اســت
کــه بیــوه آرام را پریشــان میکنــد و منشــأ اجتنابناپذیــر کشــش
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داســتانی اســت کــه بــا محوریــت یــک ســتاره مشــهور بــه پیــش
مــیرود.
دیوید لوری دربارۀ سوگ آنا چنین میگوید،
اگــر شــما در ایــن فیلــم داســتان زنــی را میبینیــد کــه بــاور
کــرده همســرش تجســم دوبــاره یافتــه اســت ،تنهــا نیمــی از فیلــم
را دیدهایــد؛ و داســتان زنــی را کــه تــازه فهمیــده چقــدر عاشــق
همســرش بــوده و فقدانــش چقــدر بــه او آســیب رســانده ،از دســت
میدهیــد.
(لوری)۲۰۰۴ ،
بــا ایــن حــال ،میتوانیــم اســتدالل کنیــم کــه داســتان پســربچه
ازنظــر بــار دراماتیــک بــا داســتان آنــا برابــری میکنــد؛ نــه اینکــه
معمــای پیرامــون یــک پســربچه دهســاله بــه نــام شــان کــه ادعــا
میکنــد همســر فوتشــده آناســت نادیــده بگیریــم .اتفاقــاً ،چــون
محــور روایــت حــول باورپذیــر و معقــول بــودن یــا نبــودن ایــن ادعــا
میگــردد ،بــه ایــن معمــا توجــه گســتردهای شــده اســت .امــا
تجربــه ســختی کــه پســربچه از ســر میگذرانــد بــه قــدر کافــی
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت .پرســشهایی هســتند کــه تــا حــد
زیــادی نادیــده گرفتهشــدهاند ،از جملــه آنکــه در وهلــه اول چــرا
کــودک بایــد چنیــن ادعایــی بکنــد؛ چــرا (درحالــی کــه قاطعانــه
مقابــل خشــم بزرگترهــا ایســتاده اســت) بــا شــجاعت بــه ادعــای
خــودش میچســبد؛ و چــرا ســپس یکبــاره آن را رهــا میکنــد.
اولیــن کلمــات (تاریکــی و قبــل از اینکه روشــنایی پــرده را در برگیرد
شــنیده میشــود) از زبــان گوینــدهای اســت کــه تفکــر تجســم
دوبــاره را انــکار میکنــد« :مــن اهــل علــم هســتم .بــه ایــن خرافــات
اعتقــادی نــدارم ».او شــان همســر آناســت (مایــکل دســاتلز) ،کــه
پاســخش را در یــک ســناریوی ســاختگی بیــان میکنــد ،طعن ـهای
کــه در طــول فیلــم پــژواک مییابــد.
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اجــازه دهیــد بــه ایــن نکتــه اشــارهکنم :اگــر روزی همســرم را از
دســت بدهــم و فــردای آن روز پرنــدهای کوچــک روی لبــه پنجــره
اتاقــم فــرود آیــد ،مســتقیم در چشــمانم نــگاه کنــد و بــا لهجــه
انگلیســی صریــح بگویــد« :شــان ،مــن هســتم ،آنــا :مــن برگشــتم».
مــن چــه میتوانــم بگویــم؟ حــدس میزنــم او را بــاور خواهــم کــرد.
یــا میخواهــم کــه او را بــاور کنــم ...مــن در تلــه آن پرنــده خواهــم
افتــاد!
ـان ازخودراضــی
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اســت .همینطــور کــه او در تاریکروشــن زمســتانی ســنترال
پــارک منهتــن آهســته مــیدود ،دوربیــن پشــت ســر او آرام درحرکت
اســت ،نــه همســطح بــا نــگاه او بلکــه حــدود شــش متــر باالتــر از
مســیر پوشــیده از بــرف .درحالــیکــه ایــن مــرد بــه طــور مصمــم
بــه ســمت جلــو درحرکــت اســت ،نمــا بــدون وقفــه بــرای مــدت
طوالنــی یــک دقیقــه و نیــم ادامــه پیــدا میکنــد .در حاشــیه پــرده
نمایــش ،نورهــای کــم ،وســایل نقلیــه و آپارتمانهــا شــاهدی بــر
زندگــی شــهری هســتند ،امــا فاصلهشــان چنــان زیــاد اســت کــه
پهنههــای بــرف میــان دونــده و آن نشــانههای زندگــی شــهری
فاصلــه انداختهانــد ؛ افــراد دیگــر در پــارک حضــور ندارنــد و دوربیــن
زاویــه دیــدی بــرای مــا فراهــم میکنــد .ایــن نــگاه خیــره بــا حرکــت
آرام از باالیســر و پشــت ســر فــرد دونــده ،بهصــورت همزمــان
هــم بــر حقیقــت آنچــه نمایــش میدهــد تأکیــد دارد و هــم آن را
از واقعیــت جــدا میکنــد .امــا مــرد ســیاهپوش کاله بــه ســر کــه
بیــش از هــر چیــز شــبیه ســایه اســت ،همینطــور کــه تقالکنــان
بــه ســمت جلــو حرکــت میکنــد ،انــگار کــه بــه زمیــن زنجیــر شــده
اســت .دنبالکــردن او ایــن حــس را میدهــد کــه انــگار هواپیمایــی
میخواهــد از زمیــن بلنــد شــود امــا نمیتوانــد .زیباییشناســی
ایــن تنــش را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه دا ِرن هیــوز اشــاره
میکنــد ،تصاویــر بنــدرت رنگآمیــزی دارنــد ،بلکــه عمدت ـاً ســیاه،
خاکســتری و قهــوهای هســتند ( .)۲۰۰۶الکســاندر دســپالت بــا
موســیقی ابتــدای فیلــم جنبــش ایجــاد میکنــد .فلوتهــا و
زنگهــای ناقوســی بــا ضربههــای ســازهای برنجــی بــه زیبایــی
میدرخشــند و ماننــد مترونومهایــی هســتند کــه بــر گــذر زمــان
تأکیــد میکننــد ،از ســویی ســازهای زهــی گســترده و محــزون،
ســمفونی هماهنگــی هســتند ازآنچــه قــرار اســت رخ دهــد.
مــا هــم ماننــد دیگــر منتقــدان (بــرای مثــال هیــوز ،همــان منبــع.؛
چــاو ۲۰۰۴ ،کــه نمــای آغازیــن فیلــم بــرای آنهــا یــادآور ســکانس
ی ـخزدن در داالن مارپیــچ در درخشــش اســت؛ و الوری )۲۰۰۴ ،بــه
شــباهتهای فیلــم بــا کارهــای کوبریــک توجــه میکنیــم .بهویــژه
کــه قابلمقایســه بــا چشــمان کام ـ ً
ا بســته اســت .همانطــور کــه
ایــزود در جــای دیگری نوشــته اســت ،هردو فیلــم برداشــتی از دنیای
نیویورکــی ارائــه میدهنــد کــه در آن هــم تخیالت اکسپرسیونیســتی
ِ
واقعیــت قابلمشــاهده را برجســته میکننــد .هیچکــدام از
و هــم
ایــن دو فیلــم ،در عیــن نوســان بیــن منطــق و تخیــل ،در هیچکــدام
از ایــن دو ســبک قــرار نمیگیرنــد.
تنــش بیــن تقابلهــا هنگامــی آشــکار میشــود کــه عنــوان
تولــد بــر روی نمــای دوم قــرار میگیــرد ،جایــی کــه شــان در حــال

دویــدن وارد زیرگــذر میشــود .او هنــگام عبــور از زیرگــذر (کــه
در ســایه قــرار گرفتــه اســت تــا انــزوای شــان را برجســته کنــد)
تلوتلــو میخــورد ،بــه زمیــن میافتــد و میمیــرد .ایــن تونــل
کوتــاه ،بهطــور متقاعدکننــده بــا زهــدان و گــور مقایســه شــده
اســت (کوزالیــو .)۲۰۰۶ ،ایــن تونــل بــا تداعیکــردن کانــال تولــد،
تصویــری از فضــای انتقالــی فراهــم میکنــد و حرکــت از یــک
واقعیــت بــه واقعیتــی دیگــر را نشــان میدهــد .اگرچــه نمــای پایانــی
ایــن صحنــه آشــکار میکنــد کــه شــان در زیــر پــل افتــاده اســت.
ایــن بهمنزلــه عالمــت آشــکاری اســت بــرای پیونــد؛ و بــا نگاهــی
ی شــان چــون پیوســتگی
بــه گذشــته میبینیــم کــه ازنظــر موضوعـ 
عاطفـیاش را ازدسـتداده ،نمیتوانســته ازآنجــا عبــور کــرده باشــد.
بالفاصلــه ،پــل تأکیــدی اســت بــر ارتبــاط موضوعــی بــا نمــای بعدی
(پیونــد صریــح متضادهــا) کــه در آن کودکــی متولــد میشــود.
مــرگ قبــل از تولــد .گلیــزر ایســتگاههای متضــاد زندگــی زمینــی را
بــه هــم پیونــد میدهــد تــا درک مرســوم دنیایــی را معکــوس کنــد.
قراردادهــای آشــنا ایــن فــرد را وجــود جســمانی منحصربهفــردی از
ـان خردســال
تولــد تــا مــرگ نشــان میدهنــد .تولــد جســمانیشـ ِ
ده ســال بعــد بــا تولــد روانشــناختی او دنبــال میشــود .بالفاصلــه،
ارتبــاط بیــن مــرگ شــان و تولــد یــک کــودک میتوانــد به دو شــیوه
متضــاد تفســیر شــود  -یــا بهعنــوان تصــادف محــض یــا اشــاره
ضمنــی بــه اینکــه ایــن تولــد (شــاید مثــل همــه تولدهــای دیگــر)
یــک تولــد دوبــاره اســت .تماشــاگران در طــول فیلــم در نوســان
بیــن موقعیتهــای عرفانــی و شــکورزانه کشــیده میشــوند؛ امــا
ســکانس آغازیــن یــادآور  :۲۰۰۱اودیســه فضایــی اســت ،کــه فاتحانــه
بــا مــرگ دِیــو فضانــورد و تولــد دوبــارهاش بهعنــوان یــک کــودک
ســتاره بــه پایــان میرســد.
داســتان ده ســال بعــد بــا یــک صحنــه ســاده آغــاز میشــود و
همزمــان بــا رمزگشــایی اتفاقــات معنــا پیــدا میکنــد .یکبــار
دیگــر مــا در چشـمانداز پوشــیده از بــرف قــرار داریــم؛ امــا ایــن بــار
در یــک گورســتان .آنــا ،رهاشــده در یــک بیهودگــی دلتنگکننــده،
در یــک نمــای نســبتاً طوالنــی بــر مــزا ِر شــان میگریــد .جــوزف
(دنــی هوســتون) در فاصلــهای دورتــر داخــل ماشــین منتظــر
بازگشــت آناســت ،کــه توجهــش بــه صــدای خنــدهای کــه از یــک
مراســم ترحیــم میآیــد جلــب میشــود؛ گویــا عــزاداران مشــغول
تجدیــد خاطــرهای مشــترک از فــرد تــازه فــوت شــده هســتند .تنهــا
زمانــی کــه آنــا را بهتــر بشناســیم میفهمیــم کــه او رضایــت نداشــته
در مراســم تدفیــن شــان شــادی بیموقــع انجــام شــود فقــدان
حلنشــده او بــا تمرکــز بــر ســوگی ســیاه.
آنــا ،شــان را تــرک میکنــد ،بــا قدمهــای آهســته بــه ســمت
ماشــین برمیگــردد ،نفــس عمیقــی میکشــد ،نــگاه معنــاداری
بــه جــوزف میانــدازد و میگویــد «اکــی»  -و نــه چیــز دیگــری.
انعــکاس شــاخههای درختــان زمســتانی ایــن زوج را درون شیشــه
راننــده قــاب میگیــرد نشــانهای از ســرما .بعدتــر متوجــه میشــویم
آنــا ایــن لحظــه را در گورســتان بــرای پذیــرش پیشــنهاد ازدواج
جــوزف انتخــاب کــرده اســت .حداقــل بایــد بگوییــم ،بســیار عجیــب
اســت کــه او در ایــن لحظــه خــاص ،زمانــی کــه بــرای آخریــن بــار
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همســر فــوت شــدهاش را تــرک میگویــد چنیــن کاری انجــام دهــد.
آیــا ســوگواری او تمــام نشــده اســت؟
مراســم نامــزدی در آپارتمــان مجللــی در منهتــن ،جایــی کــه آنــا
همیشــه همــراه بــا مــادرش اِل ِنــور (لــورن بــاکال) زندگــی میکــرده
برگــزار میشــود .خدمتــکاران مؤدبانــه در حــال پذیرایــی هســتند،
ایــن مهمانــی از آن دســت کارهــای تــوأم بــا استرســی اســت کــه بــه
نظــر میرســد همــه بــا نوکپنجــه بــر روی پوســت تخممــرغ راه
میرونــد .جــوزف ،کــه بهطــور بیرحمانــهای همهجــا را نورانــی
کــرده تــا ویژگیهــای چهــرهاش چشــمگیر بــه نظــر برســند ،شــروع
میکنــد بــه خودتبریکگویــی و ن َقــل حکایــت خواســتگاری از نامــزد
مــرددش امــا آنــا هیــچ کجــا دیــده نمیشــود .در همیــن حیــن
زنــی مضطــرب ،پاییــن در البــی ،همســرش را مجبــور میکنــد کــه
باوجــود تأخیـ ِر او ،بهتنهایــی بــاال بــرود .مدیــر فیلمبــرداری هریــس
ســاویدز بــا ایــن ویژگــی ،ســبک نورپــردازی بــر روی چهرههــای
بازیگــران قرارمــی دهــد کــه در تمــام طــول فیلــم غالــب اســت .نــور
بســیار کمــی از چش ـمها منعکــس میشــود ،و ســایههای قهــوهای
چشــمها بهســختی بــا میزانســن همخوانــی دارد .ایــن حالــت
اشــارهای نامحســوس اســت بــه مردههــای زندهشــده فیلمهــای
وحشــت .اگــر ایــن کلیشــۀ قدیمــی درســت باشــد کــه در ســینما
چشــمها پنجــره روح هســتند ،پــس روان بازیگــران اصلــی فیلــم
تولــد تــا زمــان مــرگ پنهــان میمانــد.
کالرا (آن هِــک) زن مضطــرب تصمیــم خــودش را میگیــرد ،از
خیابــان بــه ســمت ســنترال پــارک حرکــت میکنــد ،برگهــا و
کثیفیهــا را کنــار میزنــد و هدیــهاش را دفــن میکنــد .ســپس
یــک هدیــه جایگزیــن گرانقیمــت خریــده و بــه مهمانــی مـیرود .در
خــال ایــن مــدت ،همســر وی کلیفــور (پیتــر اســتورمار) آنــا را یافته
و بامحبــت بــه او تبریــک میگویــد و در ضمــن بــه خاطــر گذشــت
زمــان طوالنــی از آخریــن بــاری کــه همدیگــر را دیــده بودنــد،
عذرخواهــی میکنــد .در اینجــا مــا در تعجــب باقــی میمانیــم
چــرا چنیــن جدایــی طوالنــی بیــن افــرادی اتفــاق افتــاده کــه معلــوم
اســت دوســت یکدیگرنــد .بهمحــض اینکــه جــوزف بــرای معرفــی
جلــو میآیــد فضــای دوســتانه از بیــن م ـیرود .جــوزف کلیفــورد را
دعــوت میکنــد تــا « از مهمانــی لــذت ببــرد» و بــا نرمــش از دســت
مهمانــی کــه بــه گذشــته آنــا تعلــق دارد خــاص میشــود.
ده طبقــه پایینتــر در البــی ،پســری دهســاله بــا ســکوت در حــال
تماشــای رفتوآمدهاســت .صبــح روز بعــد ،در یــک محلــه متوســط
شــهر ،همــان پســربچهشــان (کامــرون برایــت) روی تختخوابــش
نشســته اســت .افــکارش چنــان درگیــر اســت کــه هنگامیکــه یکــی
از دوســتانش از بیــرون او را صــدا میزنــد پاســخی نمیدهــد.۱
ایــن کــودک هنــوز بهدرســتی معرفــی نشــده اســت کــه مــا
بــه مراســم جشــنی در آپارتمــان منهتــن برمیگردیــم  -یــک
بعدازظهــر زمســتانی دیگــر ،یــک اتفــاق خشــک و بهدقــت
برنامهریزیشــده ،یــک دورهمــی خانوادگــی بهافتخــار تولــد اِل ِنــور.
هــردو دختــر و دامادهــای ایــن مــادر در ایــن آپارتمــان زندگــی
میکننــد .نــهتنهــا آنــا و جــوزف ،بلکــه لــورا (آلیســون الیــوت)
در ماههــای آخــر بــارداری و همســرش بــاب (آرلیــس هــوارد) دور

میــز جمعانــد .اگرچــه پســربچهای بــه نــام شــان نزدیــک اســت کــه
ایــن زندگیهــای بهدقــت صیقــل دادهشــده را بــه هــم بریــزد ،او
بــدون دعــوت و پشــت ســر آخریــن مهمــان ســر میرســد  -یــک
غافلگیــری همزمــان کــه قــرار اســت تجربــه جدیــدی باشــد بــرای
درهــم ریختــن یکســویگی آنهــا.
ورود پســربچه همزمــان میشــود بــا نورهایــی کــه هنــگام ورود
آنــا بــه ســالن از شــمعهای کیــک تولــد ســاطع میشــوند .پســربچه
بــدون دیدهشــدن در تاریکــی ،او را همراهــی میکنــد .تــا زمانــی کــه
چراغهــا دوبــاره روشــن شــوند ،او چیــزی بیشــتر از یــک روح بــه نظر
نمیرســد ،در روشــنایی شــمع ،آنــا شــبیه تجلــی تصــورات پســربچه
اســت .آیــا ایــن شــمعها در حضــور کهنالگــوی کــودک الهــی ،
نمــاد امیــد و زندگــی بالقــوۀ آینــده هســتند (هوپکــه)۱۰۷ :۱۹۸۹ ،؟
رمــز و رازی در حــال ورود بــه ایــن خانــه اســت و عوامــل دیگــری
باعــث تقویــت ایــن حــس میشــوند« .ســکون غیرعــادی» کیدمن در
نقــش آنــا تشــبیه شــده اســت بــه ماریــا فالکونتــی در نقــش ژاندارک
در فیلمــی از کارل تئــودور دریــر در ســال ( ۱۹۲۸چــاو.)۲۰۰۴ ،
ـان جــوان بــا همیــن کیفیت
کامــرون برایــت نیــز در ایفــای نقــششـ ِ
ســرمایهگذاری میکنــد .هــردو بازیگــر موهــای کوتاهــی دارنــد
کــه یــادآور نقــش فالکونتــی اســت .ایــن شــباهتهای قابلتوجــه
و ایــن شــیفتگی مجذوبکننــده کــه بیــن پســربچه و زن در حــال
رشــد اســت ،توجــه مــا را بــه جریــان عمیــق ایــن ارتباطــات جلــب
میکنــد .آیــا ایــن هــردو شــخصیت ،هماننــد ژانــدارک ،قربانــی
احساســاتی میشــوند کــه قــادر بــه خامــوش کــردن آن نیســتند؟
هنگامیکــه چراغهــا روشــن میشــوند ،شــان درخواســت میکنــد
بهطــور خصوصــی بــا آنــا صحبــت کنــد و بــا ایــن کار مهمانــی را
بــه هــم میزنــد .آنــا در ابتــدا او را بــه ســخره میگیــرد ،هماننــد
بزرگســاالنی کــه حضــور یــک کــودک باعــث تلــون مزاجشــان
میشــود؛ امــا هنگامیکــه بــا اطمینــان اعــام میکنــد کــه او
همســر فوتشــده آنــا ،شــان ،اســت آنــا او را از آپارتمــان بیــرون
میانــدازد .واکنــش او در ابتــدا تلفیقــی از شــوق و ناراحتــی اســت،
امــا در روزهــای آتــی ،هنگامیکــه شــان بــرای او یادداشــتی
میفرســتد و در آن میگویــد بــا جــوزف ازدواج نکنــد ناراحت ـیاش
تشــدید میشــود .خانــواده او بــه تمســخر متوســل میشــوند ،امــا
ایــن کار باعــث پنهانکــردن ناآرامــی نمیشــود .بخشــی از تشــدید
ایــن اضطــراب بــه خاطــر ورود ســرزده وی بــه زندگــی اتوکشــیده
آنهاســت ،بخشــی هــم ،مــا حــدس میزنیــم ،بــه خاطــر بهبــود
عاطفــی ســخت آنــا اســت .بهعــاوه ،شــان نقــاب تکتــک افــراد
ایــن خانــواده نظاممنــد را خراشــیده اســت .پشــت ایــن نقابهــای
مؤدبانــه قشــر مرفــه نیویورکــی ،اصــرار ایــن پســربچه هیجانــات
ناموزونــی را برانگیختــه کــه آنهــا هیــچ درکــی از آن ندارنــد.
جــوزف اولیــن بــار تنــش خــود را با ضربــه زدن بــه نقــاب مؤدبانهاش،
زمانــی نشــان میدهــد کــه مثــل یــک مــرد آلفــای حســود مداخلــه
غیرمنطقــی میکنــد .ایــن پســربچه بــا ظاهــر شــدن در نقــش
شــوهرفوت شــدهای کــه تــا مدتهــا تنهــا رقیــب ذهنــی جــوزف
بــوده باعــث آزار او میشــود .جــوزف بــا نادیدهگرفتــن خواســته آنــا،
کــودک را وادار میکنــد تــا او را پیــش پــدرش (تــد لویــن) ببــرد،
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پــدری کــه در همــان ســاختمان تدریــس خصوصــی موســیقی انجــام
میدهــد ۱.بزرگترهــا کــودک را بــه گوشــهای میبرنــد و تأکیــد
میکننــد کــه او بایــد از آنــا دور بمانــد ،امــا دوبــاره و چندبــارهشــان
میگویــد کــه نمیتوانــد .بزرگترهــا از زور اســتفاده نمیکننــد،
امــا ایــن هماهنگــی بیرحمانــه اســت ،و زمانــی بــه اوج خــود
میرســد کــه آنــا خــم شــده ،در چشــمان شــان خیــره میشــود
و بــه او میگویــد دیگــر مزاحــم او نشــود .ایــن زوج زیبــا و برازنــده،
بــرای حضــور در یــک رویــداد رســمی دیــر کردهانــد و بــا تنــدی گام
برمیدارنــد؛ امــا آنــا در حــال جــدا شــدن برمیگــردد و میبینــد
کــه پســربچه از هــوش مـیرود (کنایــه دوبــاره بــه مــرگ شــوهر آنا).
ناگهــان همهمــه وحشــتناک صدهــا ســیم گوشخــراش تمــام
وجــود آنــا را فرامیگیــرد ،و صــدای ســنگین و ُکشــنده ُســمهای
جنهــا (پیزیکاتــو بــاس ) او را از حــس زمــان و مــکان خالــی
میکنــد .هنگامیکــه آنــا ،بیتوجــه بــه اطــراف ،توســط نامــزدش
بــه ســمت خانــه اپــرا کشــیده میشــود ،قطعــه موســیقی مقدمــه
پــرده اول دی والکــور اثــر واگنــر در حــال اجراســت .هنگامیکــه
آنهــا وارد تــاالر میشــوند ،دوربیــن از نمــای بــاز صندلیهــا بــه
ســمت یــک نمــای کام ـ ً
ا بســته بــر روی چهــرۀ آنــا زوم میکنــد.
او در حــال جــای گرفتــن در صندلیــش ،بــرای دقایقــی بیپایــان و
شــوکه کننــده در جــای خــود میخکــوب میشــود .همانطــور کــه
نمــا ادامــه مییابــد ،کادربنــدی (کمــی باالتــر از ســطح چشــمان) بــا
عدســی تلهفوتویــی کــه بــرای پهــن کــردن تصویــر صــورت کیدمــن
ایجادشــده ترکیــب میشــود .آنــا ماننــد کودکــی مضطــرب بــه نظــر
میرســد کــه بیمهابــا در آســتانه اشــکریختن اســت .شــوک
ناشــی از هــوش رفتــن شــان ،زخــم او را دوبــاره بازکــرده اســت ،و
او بــا درماندگــی دارد متقاعــد میشــود کــه ایــن پســربچه شــوهر
فوتشــده دوبــاره متولدشــده او اســت.
ایفــای نقــش فوقالعــاده کیدمــن کــه گلیــزر و گروهــش آن
را بــه یــکلحظــه بــزرگ ســینمایی تبدیــل کردهانــد ،جــای هیــچ
شــکی باقــی نمیگذارنــد کــه ایــن راز بــزرگ در حــال افشــا شــدن
اســت .آنــا در ایــن اپیــزود بــا یــک امــر قدســی مواجــه میشــود -
تجربـهای همــراه بــا یــک تــرس مقــدس .اگرچــه او در آرزوی شــان
بــوده ،امــا طبعـاً هیچچیــزی او را بــرای تحقــق مبهــم ایــن خواســته
آمــاده نکــرده اســت .اگرچــه فیلــم دیگــر جنبههــای دنیــوی
شــخصیت آنــا را بــه مــا نشــان میدهــد ،امــا ایــن شــدتِ احســاس
نــه او و نــه تماشــاگرانی کــه تحــت تأثیــر شــخصیت او قرارگرفتهانــد
را رهــا نمیکنــد.
رابــرت کامبــو میگویــد درامــی کــه در مقدمــه اثــر واگنــر وجــود
دارد بــه دو دلیــل بــا داســتان فیلــم مرتبط اســت.
رســیدن زیگمونــد بــه خانــه هاندینــگ درنهایــت باعــث از هــم
پاشــیدن ازدواج هاندینــگ و همســرش زیگلینــد میشــود،
همانگونــه کــه شــان پســربچه تقریبــاً همــان کار را بــا نامــزدی
آنــا و جــوزف میکنــد .دوم ،زیگمونــد نــ ه تنهــا زیگلینــد را از
هاندینــگ مـیدزدد ،بلکــه بــا وجــود اینکــه او همــان خواهــر اوســت
کــه ســالها پیــش ازدســتداده ،بــا او همبســتر میشــود  -پــس
رســیدن بــه وصــال عشــقی «ممنوعــه» اســت ،ماننــد عشــق آنــا بــه

پســربچهای دهســاله کــه ممکــن اســت همســری باشــد کــه مدتهــا
پیــش ازدســتداده اســت.
(کامبو)2006 ،
طبــق تعریــف یونــگ ،ترومــای آنــا چــه چیــزی را دربــاره وضعیــت
روانــی او آشــکار میکنــد؟ برمبنــای ایــن نظریــه کــه تکامــل فردیــت
بهتنهایــی اتفــاق نمیافتــد ،بلکــه در یــک رابطــه رخ میدهــد،
درمییابیــم آنــا در مرحلـهای اســت کــه کیمیاگــران آن را پیوند اصغر
مینامنــد .ادوارد ادینگــر پیونــد اکبــر را اینگونــه توصیــف میکنــد
«از اتحــاد نهایــی متضادهــای پاالیششــده تولیــد میشــود ،و چــون
آمیختــهای از متضادهاســت ،تمــام یکســویگیها را کاهــش داده و
برطــرف میکنــد» ( .)215 :1985پــس بنابرایــن یــک ازدواج ســنتی
نمــاد مناســبی از تکامــل فردیــت اســت.
همچنیــن پیونــد متضادهایــی کــه بهطــور ناقــص از هــم جداشــدهاند،
نشــانگر ذات پیونــد اصغــر اســت .و محصول آن ترکیبی ســمی اســت
کــه بایــد در معــرض فرآیندهــای بیشــتری قــرار بگیــرد .تجســم
محصــول پیونــد اصغــر ،کشــته ،معلــول یــا متالشــی شــدن اســت».
(ادینگر)۲۱۲ :۱۹۸۵ ،
ادینگــر بــرای نشــان دادن جنبههــای خطرنــاک پیونــد اصغــر ،بــه
متــون کیمیاگــری کــه یونــگ در اصــل آنهــا را انطبــاق داده اســت
اســتناد میکنــد ،کــه در آن بــه ازدواج نامناســب یــک مــادر بیــوه
بــا پســرش اشــاره دارد.
امــا ایــن ازدواج ،کــه بــا بیــان خوشــی آغازشــده بــود ،بــا تلخــی
عــزاداری بــه پایــان رســید...زمانی کــه پســر بــا مــادر خــودش
همبســتر میشــود ،او پســر خــود را بــا زهــر افعــی میکشــد.
(همان منبع)
مفهــوم متضادهایــی کــه بهطــور ناقــص جداشــدهاند و بیانگــر
پیونــد اصغــر هســتند ،نــ ه تنهــا منطبــق بــا ازدواج شــان و آنــا،
بلکــه منطبــق بــا رابطــه آنــا بــا جــوزف و وضعیــت روانــی شــکننده او
بعــد از تعهــد بــه ازدواج مجــدد نیــز هســت .درجایــی کــه در قلمــرو
دوســوگرایی عقــده ادیــپ قــرار داریــم ،ایــن مفهــوم بــه درک مــا از
چرایــی جــذب پســربچه بــه ســمت آنــا کمــک میکنــد .دوبــاره
ادینگــر میگویــد« :ازنظــر یــک کیمیاگــر ،مــادر مــاده اولیــه بــوده
ـن
و هــم باعــث بهبــودی و جوانــی دوبــاره و هــم مــرگ بــوده ...مـ ِ
نابالــغ پســر هنگامیکــه از روی بیتجربگــی ناهشــیا ِر مادرانــه را
میپذیــرد تحتالشــعاع تهدیــد و تخریــب قــرار میگیــرد» (:1985
 - )212بــه همیــن دلیــل شــان از هــوش مــیرود .ادینگــر ادامــه
میدهــد « ،چنیــن گرفتگــی میتوانــد ماننــد بــذری کاشــته شــود
و دوبــاره جوانــه بزنــد» (همــان منبــع) .بنابرایــن ایــن شــکل از پیوند
اشــاره دارد بــه مرحلـهای از فرآینــد تحــول کــه در آن مــرگ مقــدم
اســت بــر تولــد دوبــاره ( .)214 :1985هنگامیکــه شــان وارد رابطــه
بــا آنــا میشــود ،یــک رویــداد همزمــان را آغــاز میکنــد کــه دارای
پتانســیل التیــام مشــترک بــرای هــردوی آنهاســت.
نامــزدی آنــا بــا جــوزف ماننــد تمــام شــروعهای تــازه ،نهتنهــا بــا
خــود شــادی بالقــوه بــه همــراه دارد (اگرچــه در مــورد ایــن دو نفــر
بنــدرت ایــن حالــت اتفــاق میافتــد) بلکــه دارای یــک آســیبپذیری
اســت ،کــه ممکــن اســت پتانســیل تحریککننــده بــرای بازگشــت
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باشــد .اگــر ایــن واپــسروی یــک بازتــاب هشــیارانه باشــد ،فرصتــی
اســت بــرای رشــد بیشــتر .اگرچــه ازآنجاییکــه ازدواج آینــده آنــا
و جــوزف میتوانــد علــت مســتقیم واپــس رویهــای آینــده آنهــا
باشــد ،ایــن مســئله لزومـاً اثبــات ایــن تبییــن ریشـهای نیســت.
همانگونــه کــه قبلتــر اشــاره شــد ،ورود تأثیرگــذار پســربچه ،نشــانه
فعالســازی کــودک در قالــب یــک تصویــر کهنالگویــی قدرتمنــد
اســت .ایــن مســئله میتوانــد نگاهــی بــه گذشــته فــردی باشــد کــه
پســربچه شــبیه او بــه نظــر میرســد ،یــا نگاهــی بــه آینــده .بــه
شــکل گذشــته نگرانــه ،ایــن ورود نماینــده هیجانهــا و ســائقهای
ناهشــیاری اســت کــه بهعنــوان یــک پیششــرط ضــروری بــرای
رســیدن بــه بزرگســالی منــع یــا سرکوبشــدهاند .ایــن حالــت
هنگامــی اتفــاق میافتــد کــه رشــد فــرد بهوســیله ســائقها محــدود
میشــود تــا هشــیاری افزایــش یابــد ،فرآینــدی کــه یونــگ آن را
ویژگــی فرهنگهــای غربــی دانســت ( .)276 :1951در مقابــل،
هنگامیکــه تصویــر کهنالگویــی کــودک بــه ســمت آینــده اســت،
نماینــده ســائقهای در حــال ظهــور در ناهشــیار اســت کــه احتمــاالً
بهموقــع واردشــده و هشــیار فــرد را تغییــر میدهنــد .یونــگ تأکیــد
میکنــد -
تجربــه مــا در روانشناســی فــردی  ...نشــان میدهــد کــه «کــودک»
راه را بــرای تغییــر شــخصیت آینــده همــوار میکنــد .در فرآینــد
فردیــت ،کــودک شــکلی اســت از ترکیــب عناصــر هشــیار و ناهشــیار
شــخصیت .بنابرایــن نمــادی اســت از اتحــاد دو متضاد ،یــک میانجی،
یــک التیامبخــش و کســی کــه یــک کل را میســازد.
(همانمنبع)278،
کــودک نشــانه تغییــری اســت در شــخصیت قبــل از اینکــه ایــن
اتفــاق بیفتــد ،و بهمحــض اینکــه نشــانههای اولیــه تولــد دوبــاره
آشــکار شــود آن را بــه ذهــن هشــیار عرضــه میکنــد.
در اوایــل تولــد ،تماشــاگر بینــش کافــی نســبت بــه روان آنــا نــدارد تا
بــا اطمینــان یکــی از ایــن دو حالــت را بپذیــرد .و بــا تمرکــز بــر شــان
هــم نمیتوانیــم حــدس بزنیــم .یکــی از نتایــج توانمنــدی درونــی
کیدمــن در اجــرای صحنــه دشــوار اپــرا ایــن اســت کــه اگرچــه از
هــوش رفتــن پســربچه مــا را از انــدوه ســنگین او آگاه میکنــد،
امــا هنــوز هیچکــدام از مــا نمیتوانیــم ماننــد آنــا بــا رنجــی کــه
پســربچه متحمــل میشــود همدلــی کنیــم چــون مــا بعــد از
بیهــوش شــدن از وی جــدا میشــویم .در صحنــه اپــرا ســرنخ اولیــه و
گنگــی از وضعیــت شــخصیت کــودک دریافــت میکنیــم .همانطــور
کــه پــدرش او را در تخــت خــواب قــرار میدهــد ،1امتــداد نواختــن
مالیــم نتهــای بــم واگنــر هرگونــه خیــال واهــی مبنــی بــر اینکــه
او بــه امنیــت رســیده اســت را تضعیــف میکنــد .مــرد نگــران بــه
همســرش میگویــد« ،او میگویــد فــرد دیگــری اســت و بــاور دارد
فــرد دیگــری اســت ».والدیــن در درک نکــردن وضعیــت روانــی
پســربچه تنهــا نیســتند .ایــن مســئله مبهــم میمانــد ،معمایــی کــه
شــخصیتهای فیلــم و تماشــاگران بهطــور یکســان مشــغول حــل
آن میشــوند.
بااینحــال روشــن اســت کــه تغییــری ریشــهای درشــان رخداده
اســت .هنگامیکــه مــادر او (کارا ســیمور) بــرای گفتــن ش ـببهخیر

بــه اتاقخــواب او میآیــد ،پســربچه خــود قدیمـیاش نیســت« :مــن
دیگــر پســر احمــق شــما نیســتم ».رفتــار روز بعــد او تاییــد میکنــد
کــه او دیگــر تناســبی بــا دنیــای قدیمــی خــودش نــدارد ،امــا در حال
تجربــه کــردن تولـ ِد دو ِم روان اســت .او از مدرســه بیــرون میآیــد و
پیغامــی تلفنــی بــرای آنــا میگــذارد کــه او را در ســنترال پــارک
مالقــات کنــد  -آنــا خــودش میدانــد کجــا بــرود .همینکــه آنــا ،بــا
ضربــان
گامهــای لــرزان در گلوالی ،وارد پــارک میشــود ،صــدای
ِ
ترکیبــی مثــل ضربــان قلبــی مضطــرب ،صــدای کشــش ســیم
پرتنشــی اســت کــه قبــل از نزدیــک شــدن او بــه زیرگــذر مــرگ
لحظهبهلحظــه بــا اپــرای واگنــر درمیآمیــزد .زاویــه دیــد بــا پایــان
دویــدن همســر فوتشــدهاش یکســان اســت؛ و پــژواک موســیقی
دســپالت در آن صحنــه (بــا تأکیــد بــر ضربــان قلــب) بــر اهمیــت
پــل تأکیــد میکنــد .هنگامیکــه آنــا و شــان پســربچه یکدیگــر را
مالقــات میکننــد ،دونــدهای در حــال رد شــدن از زیرگــذر اســت -
دقیق ـهای کــه همزمانــی آن بــرای بیننــده قابلتوجــه اســت و آن را
از دســت نمیدهــد ،اشــارهای بــه اینکــه پســربچه و هــم نامــش بــا
یکدیگــر پیونــد دارنــد.
شــان بــا بهبــودی از شــوک دیــروز بعدازظهــر ،بــا اطمینــان
بــه خــود از آنــا میخواهــد کــه بــا شــوهر خواهــرش بــاب (دکتــر)
یــک قــرار مالقــات تنظیــم کنــد تــا او را امتحــان کنــد .اطمینــان
او باعــث آشــفتگی آنــا میشــود و ناگهــان بــا حالــت دفاعــی
پرخاشــگرانه عقــب مینشــیند« :تــو فقــط یــک پســربچهای!» او
میخواهــد پســربچه را از نزدیکتــر شــدن بــازدارد؛ از تــرس اینکــه
پســربچه ممکــن اســت اثبــات کنــد همــان کســی اســت کــه آنــا
از همــه بیشــتر در آرزویــش اســت ،و همچنیــن بــه ایــن دلیــل
کــه (همانطــور کــه درنهایــت آشــکار شــدن پیرنــگ داســتان بــر آن
تأکیــد میکنــد) ورود همزمــان و شــبه جادویــی پســربچه عالمتــی
اســت از تغییــرات تقریبـاً ناگزیــر در شــیوۀ دیــدن ،تفکــر و زندگی او؛
و آنــا در برابــر ایــن آگاهــی تکاندهنــده مقاومــت میکنــد.
اگرچــه آنــا فقــدان همســرش را از ســر گذرانــده اســت ،امــا بــه
نظــر میرســد او از ایــن تجربــه چیــزی نیاموختــه اســت و بنابرایــن
خویشــتن او بــه بلــوغ نرســیده اســت .در پــی حقیقــت رفتــن
نیازمنــد شــجاعت اســت :پافشــاری پســربچه بــه ایــن معناســت کــه
دنبــال کــردن حقیقتــی کــه وی بــر آن تأکیــد دارد بــرای آنــا دشــوار
اســت ،و اینکــه حرکــت همتــراز در زندگ ـیاش بــه ســمت جــوزف،
بــرای آنــا اطمینــان و امنیتــی را کــه در جســتجوی آن اســت بــه
همــراه نخواهــد داشــت .حقیقتــی کــه درنهایــت آشــکار خواهــد شــد
اکنــون در زی ِرزمیــن پنهــان اســت .همانطــور کــه اســتفان مایــکل
بیــان میکنــد «تجربــه هشــیار مــا تنهــا نــوک کــوه پهنــاور یخــی
فرآیندهــای ذهنــی ناهشــیار اســت کــه بــرای مــا مجهــول اســت و
در ســکوت رفتارهــا ،انگیزههــا و ارزشهــای مــا را بهطــور غیرقابــل
رســوخ و اجتنابناپذیــری شــکل میدهنــد» ( .)22 :1993ناهشــیار
بجــای اینکــه بــرای رشــد خویشــتن بــه کار رود ،اگــر نادیــده گرفتــه
شــود ،پتانســیل تخریــب پیــدا میکنــد .همزمانــی دیــدار آنــا و
پســربچه بــرای هیچکــدام جــای تصمیمگیــری باقــی نمیگــذارد،
زیــرا آنهــا نمیتواننــد ازآنچــه باقــدرت از ناهشــیار بــه سمتشــان
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میآیــد دور شــوند.
آنــا در آشــفتگی خــودش بــا جــوزف دربــاره پافشــاری کــودک
صحبــت میکنــد .ایــن دومیــن چالــش بــا رقیــب ،جــوزف را
عــذاب میدهــد و خصومــت او را تشــدید میکنــد و بــاب را وادار
میکنــد کــه از پســربچه امتحــان بگیــرد .مصاحبــه ضبــط میشــود
و در رفتوبرگشــت فیلــم میبینیــم کــه دانــش عجیــب شــان و
اعتمادبهنفــس او خانــواده آنــا را میخکــوب میکنــد .۱پســربچه
ابایــی از تغییــر موقعیــت نــدارد ،از بــاب دربــاره زندگــی زناشــوییش
ســؤال میکنــد و یــادآوری میکنــد کــه لــورا (همســر او) قــادر بــه
بچ ـهدار شــدن نبــوده اســت.
پاس ـخهای شــان جزییــات مهمــی دربــاره همســر فــوت شــده
آنــا آشــکار میســازد .آنــا و همســرش ســی بــار در ســی روز در
ســی کلیســا ازدواج کــرده بودنــد .ایــن ماجــرای افســانهوار بــه
حافظــه رمانتیــک آنــا دربــاره همســرش رنــگ میبخشــد .امــا
چنیــن رفتــار وســواسگونهای (ســی بــار ازدواج در ســی کلیســا)
در رابطــه گذشــته آنهــا چــه معنایــی میتوانســت داشــته باشــد؟
عشــق بــه ازدواج آنهــا انــرژی بخشــیده بــود ،بعــاوه شــور و هیجانی
بــرای زندهبــودن و دســتیابی بــه رویاهــای آیندهشــان .امــا حیــات
عشــق در تازگــی ،رمــز و راز ،و حتــی درخطــر کــردن اســت ،و
ممکــن اســت بــا صمیمیــت از میــان بــرود .شــور عشــق یــک حــس
اشــتباه در ارتبــاط صمیمانــه حقیقــی ایجــاد میکنــد کــه زوج آن
را بــا عمــق رابطــه اشــتباه میگیرنــد .از ایــن دیــدگاه مــرگ شــان
عالمــت یــک عشــق رمانتیــک اســت کــه بــه خاطــر نبــودن یــک
اســتحکام واقعــی میمیــرد .از ســویی دیگــر ،در رابطــه بــا پســربچه،
ایــن حالــت نمایــش شــور و هیجــان آرمانگرایــی نوجوانــی اســت،
و طبــق تعریــف ،آرمانگرایــی غیرواقعــی اســت .بــه بیــان دقیقتــر،
نشــانههای اعتیــاد در ازدواجهــای چندگانــه دیــده میشــود،
اعتیــادی کــه مثــل دیگــر رفتارهــا یــا جعلــی اســت یــا مخزنــی برای
ســوگ و رنجهــای حلنشــده.
ایــن حالــت ســعادت سرخوشــانه ،ازنظــر عاطفــی آن چیــزی اســت
کــه زوجهــا را بــه ســمت پیونــدی بــرای آغــاز یــک دلبســتگی ایمن
ســوق میدهــد  -امــا بهخودیخــود بــرای پایــداری و رشــد ایــن
پیونــد کافــی نیســت .آنــا جایــی را پیداکــرده اســت کــه در آنجــا
میتوانــد یــک پیونــد معنــوی کــه بــا ازدواج بــه دنبــال آن بــوده
بــدون تالشــی دشــوار بــرای تبدیلشــدن بــه یــک شــخصیت
روانشــناختی احســاس کنــد .آرمانگرایــی او (غــرق در توهــم
بجــای یــک رابطــه واقعــی مبتنــی بــر عمــق پیوســتگی کــه هــردو
فــرد در آن حضــور دارنــد) مانــع از رشــد ضــروری محــور مــن-
خویشــتن بهعنــوان بخشــی از فرآینــد فردیــت میشــود .یکــی
از دردناکتریــن جنبههــای ازدواج آشــکار شــدن احتمالــی ،و
اجتنابناپذیــر ســایه هــر دو زوج اســت .ایــن ســایه بارقههایــی بــه
یــک رابطــه میدهــد امــا اغلــب زوجهــا بــا تــاش بــرای مدیریــت
هیجانــات منفــی ســایه ،از آن اجتنــاب میکننــد (در چنیــن حالتــی،
اگــر ســرمایهگذاری بــر روی آرامــش باشــد ،ازدواج ممکــن اســت
ادامــه پیــدا کنــد امــا رشــد نخواهــد کــرد) .اگــر مواجهــه بــا ســایه
بهصــورت آگاهانــه اتفــاق نیفتــد ،نیرومنــدی ارتبــاط اولیــه ممکــن

اســت از بیــن بــرود .و یکــی از نتایــج آن ،همانگونــه کــه مــا
درنهایــت در مــورد همســر فوتشــده آنــا میفهمیــم ،ممکــن اســت
ایــن باشــد کــه همســران هریــک بــه دنبــال بارقــه در جــای دیگــری
خواهنــد گشــت .در یــک ازدواج هریــک از دو طــرف ســعی میکننــد
بــا افزایــش ظرفیــت خودشــان بــرای نگهــداری تنشهــای هیجانــی
برانگیختهشــده توســط ســایهها ،آنهــا را درک کــرده و بــا آنهــا
ارتبــاط برقــرار کننــد .بعدتــر زوجهــا بخشهــای نامرتبــط شــخصیت
خودشــان را باهــم یکــی میکننــد ،در ایــن فرآینــد خودشــان و
شــکافهای روانشــناختی بینشــان را التیــام میبخشــند .در ازدواج
آرمانــی آنــا و شــان (رفتــن بــه ســی کلیســا در ســی روز) آنهــا بــه
چنیــن شــناختی دســت نیافتهانــد .بــا نگاهــی بــه ازهوشرفتــن
مرگبــار شــان درحالیکــه بــر روی قطعــات یــخ حرکــت میکــرد،
مــا تصویــر نقطـهای را مشــاهده میکنیــم کــه یــک رابطــه در آنجــا
منجمــد شــده اســت.
در ادامــه مصاحبــه بــا بــاب ،شــان پســربچه ســهوا ً بــه اتفاقــات ســمی
در زیــر عشــق پــر تبوتــاب آنــا اشــاره میکنــد ،اگرچــه او خــود
نمیتوانــد درکــی از اشــارات کالم خــودش داشــته باشــد .او ،در
جایــگاه همســر آنــا ،بیــان میکنــد آنهــا بــه خاطــر اینکــهشــان
خانــه نداشــته در خانــه اِل ِنــور زندگــی میکردنــد .درنهایــت پســربچه
کنتــرل مصاحبــه را بــه دســت میگیــرد« :ببینیــد! شــما میتوانیــد
هــر طــور کــه میخواهیــد فکــر کنیــد  ...اص ـ ً
ا مهــم نیســت .مــن
شــان هســتم .مــن عاشــق آنــا هســتم و هیچچیــزی ایــن موضــوع را
تغییــر نخواهــد داد .هیچچیــز .بــرای همیشــه ».چالــش بــا خانــواده
آنــا بهطورکلــی ،و بهویــژه جــوزف ،اکنــون دیگــر قابلانــکار نیســت.
آنهــا پســربچه را صــدا میزننــد تــا در آپارتمــان اِل ِنــور بمانــد تــا آنــا
بتوانــد او را از توهــم خــارج کــرده و بــه او ثابــت کنــد قصــد ازدواج بــا
جــوزف را دارد .پســربچه بهمحــض رســیدن مثــل نــی نــواز هاملیــن
(البتــه معکــوس آن داســتان قدیمــی) داخــل آپارتمــان گشــت
میزنــد ،و بزرگترهــا هــم بــه حالــت مسحورشــده بــه دنبــال هــر
قــدم او حرکــت میکننــد .پســربچه بیدرنــگ بــه ســمت میــز
کار قدیمــیاش مــیرود و یکــی از مالقاتکنندههــای داخــل اتــاق
را شناســایی کــرده و بااینکــه اســمش را نمیدانــد خطــاب بــه او
میگویــد «تــو بــه آنــا گفتــی کــه بابانوئــل وجــود نــدارد».
ســؤالپیچ کــردن پســربچه جــوزف را بجایــی نمیرســاند امــا او
نمیتوانــد جلــوی حســادت مــن خــود را بگیــرد .شــبهنگام
جــوزف بــه پاییــن پلههــا مــیرود و در تاریکــی بــه پســربچه کــه
بــر روی کاناپــه خوابیــده اســت زل زده و زیــر لــب میگویــد،
«تــو نمیتوانــی مــن را فریــب بدهــی ».عصبانیــت زیــاد جــوزف
بهســادگی باعــث همانندســازی او بــا پســربچه میشــود ،و درنتیجـه
هیجانــات مقاومتناپذیــر ،او(همچــون همــان کــودک خوابیــده)
بــه ســمت قلمــرو نیمــه هشــیار ســوق پیــدا میکنــد .اگرچــه
بهاســتثنای برخــی فیلمهــای مشــخص ژانــر وحشــت ،تصویــر
کهنالگویــی بهنــدرت در قالــب ســایه یــک فــرد بزرگســال
تجســم پیــدا میکنــد ،امــا شــان ایــن نقــش را در رابطــه بــا جــوزف
بــر عهــده میگیــرد .مــردی کــه روحــی ضعیــف ،و پســربچهای کــه
روحــی وســیع دارد .ایــن یــک رابطــه کلیــدی اســت نهتنهــا بــرای
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آنچــه دربــاره جــوزف مطــرح میشــود بلکــه دربــاره خانــوادهای کــه
او قــرار اســت بــا آنهــا ازدواج کنــد.
آنــا قصــد دارد زندگــیاش را بــه مــردی گــره بزنــد کــه
گرایشهــای مــادی گرایانــه دارد و ماننــد خانــواده پــدری و
همســر فوتشــدهاش ثروتمنــد اســت ،امــا ذهــن پژوهنــدهای نــدارد.
جــوزف تناســب زیــادی بــا خانــواده اِل ِنــور دارد زیــرا هیچیــک از
آنهــا ذات کنجــکاو و خودکاوانــهای ندارنــد .آنهــا در پنــاه امنیــت
مالــی بــه واقعگرایــی پوچــی دســت پیداکردهانــد کــه مبتنــی بــر
تخیــات اســت ،ثــروت ایــن توهــم را در آنهــا تقویــت کــرده کــه
حتــی باوجــود نادیــده گرفتــن تمــام دنیــای درونیشــان ،تنهــا بــا
تجربهگرایــی عملــی در زندگــی حرفــهای و اجتماعــی میتواننــد
بــه درک کاملــی از زندگــی دســت پیــدا کننــد .ذهنهــای منجمــد
آنهــا فاقــد کنجــکاوی و تصویرســازی کــودک درون اســت ،کــه ایــن
هــردو ویژگیهایــی هســتند بــرای راهنمایــی بــه ســمت فردیــت.
ایــن افــراد ازنظــر عاطفــی و هیجانــی ماننــد شــان مردهانــد.
ایــن نکتــه در مــورد آنــا هــم صــادق اســت .آنــا دســتخوش یــک
درگیــری ذهنــی اســت امــا ایــن درگیــری را باقــدرت پیگیــری
نمیکنــد و بــه همیــن دلیــل بهســرعت یــک پســر/مرد بــه حــدی
در جایــگاه فرافکنــی آنیمــوس وی قــرار میگیــرد کــه تقریبــاً
(امــا نــه بهطــور کامــل) بــه نظــر میرســد ســاخته خــود اوســت.
همانگونــه کــه قبــ ً
ا اشــاره شــد (ارزش ادعــای پســربچه هرچــه
کــه باشــد) ،فرافکنــی آنیمــوس خــود بــه پســربچه ،اولیــن نشــانه
در شــرف وقــوع بــودن یــک تولــد دوبــاره اســت کــه بیشــتر اوقــات
ارتبــاط بــا کهنالگــوی کــودک الهــی پیشبینــی کننــده آن
اســت .بعــاوه ،همانگونــه کــه بســیار محتمــل بــه نظــر میرســد،
ایــن فرافکنــی اشــارهای ضمنــی اســت بــه جراحــات مرتبــط بــا
خودشــیفتگی گذشــته کــه بایــد پذیرفتــه و مدیریــت شــوند.
بعــاوه ،آشــوبی کــه پســربچه در آنــا تشــدید کــرد عقــدهای بــود کــه
قبـ ً
ا از آن آگاه نبــود .ایــن عقــده هنگامــی فــوران میکنــد کــه آنــا
بــه کلیفــورد دوســت قدیمــی همســر فــوت شــدهاش ســر میزنــد
ـب ســردرگمش را بــرای او بگشــاید .آنــا بــه علــت مبــارزه
تــا د ِر قلـ ِ
هیجانــی و ناتوانــی در منطقــی ســاختن احساســات پیچیــدهاش،
شــروع میکنــد بــه حرافــی دربــاره احساســات ،رنجهــا ،ترسهــا
و آرزوهایــش نســبت بــه هــردو شــان  -همزمــان هــم میدانــد
کــه پســربچه همســر فوتشــده او نیســت هــم دلــش میخواهــد
کــه همســرش باشــد  -بهطــور خالصــه ،آنــا در کشــمکش کشــف
حقیقــت اســت .درنهایــت بــا لکنــت میگویــد نیــاز بــه کمــک دارد.
او از کلیفــورد میخواهــد کــه مداخلــه کنــد و جلــوی عاشــق شــدن
دوبــاره او بــه شــان را بگیــرد .او نمیتوانــد چرنــد بــودن درخواســتش
را درک کنــد و همیــن مســئله خودشــیفتگی او در انتخــاب همســر
را آشــکار میســازد.۱
شــاهد بیشــتر بــرای فعالســازی ایــن عقــده ،کل مونولوگهــای
آنــا اســت کــه در تمــام جمــات دربــاره خــودش صحبــت میکنــد
بهاســتثنای زمانــی کــه میگویــد جــوزف نســبت بــه ایــن پســر
احســاس ناامنــی نمیکنــد .آنــا در ایــن مــورد زیــاد اشــتباه
نمیکنــد ،رفتــار مؤدبانــه جــوزف نقابــی بــرای اضطــراب اوســت.

همیــن مســئله ایــن حــدس را تقویــت میکنــد کــه آنــا موضوعــات
دردناکــی را کــه نمیتوانــد متوجــه شــود ســرکوب میکنــد .امــا
حقیقــت آنــا را مجبــور میکنــد تــا در مــورد نامــزدش بپذیــرد کــه
صمیمیــت جــوزف پناهــگاه امنــی بــرای شـکها و تعارضاتــی کــه در
تمــام رابطههــا رخ میدهــد نیســت .تکــرار ایــن الگــو بــرای آنــا بــه
ایــن معناســت کــه او بازتــاب دردنــاک غیبتهــای مکــرر همســرش
در خانــه را بــا ســرکوب ایــن آگاهــی دردناک ،کــه ایــن ازدواج آنچه او
فکــر میکــرد نبــوده ،انــکار کــرده اســت .انــرژی روانــی مصرفشــده
بــرای تحمــل ایــن ســرکوبی ،بــه ســوگواری بیرحمانــه او بــرای
همســر ایــده آلــش ده ســال بعــد از مــرگ وی اضافــه میشــود.
ماننــد تمــام رابطههــا ،درجهبنــدی پایــدار بیــن نزدیکــی و فاصلــه
 بیــن احساســی خفقــانآور کــه تهدیــدی بــرای از دســت دادنخویشــتن اســت ،و احساســی بســیار دور کــه تــرس از رهــا شــدن
را برمیانگیــزد  -مســئولیتی چالشبرانگیــز اســت .رنــج ناشــی از
ترومــای قبلــی ممکــن اســت توانایــی نگهــداری یــک رابطــه ســالم را
بســیار پیچیــده کنــد ،و درنهایــت منجــر بــه ازهمگســیختگیهایی
مثــل جروبحثهــای بیشازحــد یــا کنارهگیــری منفعالنــه شــود.
ســوگواری طوالنیمــدت آنــا نشــان میدهــد کــه چیــزی در هنــگام
ازدواج و قبــل از آن اشــتباه بــوده اســت.
آنــا روز بعــد ،در توافــق بــا مــادر شــان ،او را خــارج از مدرســه مالقات
میکنــد؛ امــا برخــاف نقشــه کــه قــرار بــود بــا او بــه ســردی ســخن
بگویــد ،برایــش بســتنی خریــده و او را بــا کالســکه در ســنترال
پــارک میگردانــد  -و دربــاره کشــش متقابــل بیــن آنهــا ســخن
میگویــد! بــه نظــر میرســد ایــن رفتارهــای آنــا کــه بــه دنبــال
درخواســت کمــک از کلیفــورد اتفــاق میافتــد ،جنبــه دیگــری از
الگــوی روانــی ریشـهدار عمیــق در اوســت .آنــا بــه مردانــی نیــاز دارد
کــه بــه او نزدیــک باشــند و مســئولیت ناهشــیار ،و ســایه او را بــر
عهــده بگیرنــد .او از کلیفــورد میخواهــد کــه جلــوی عاشــق شــدن
او را بگیــرد .تنهــا منطــق ایــن کار زمانــی اســت کــه فــرض کنیــم آنا
در حــال فرافکنــی اهریمــن درونــی خــودش بــه ســمت اوســت .او بــا
درخواســت کمــک از کلیفــورد ،بهطــور ناهشــیار شــخصی را انتخــاب
کــرد کــه نمیتوانــد کمکــی بــه او بکنــد چــون نابینایــی او (کــه
بــهزودی آشــکار میشــود) باعــث میشــود او هــم بهانــدازه آنــا
ناهشــیار باشــد .نقــش همســر آنــا در زندگــی قبلـیاش ایــن بــود کــه
در یــک قلمــرو اســطورهای عشــق کامــل (کــه مــرگ زودهنگامــش
آن را مقــدس جلــوه داده اســت) ،بــه او امنیــت بدهــد و دنیایــش را از
هــوی و هــوس رفتارهــای بشــری محافظــت کنــد .جــوزف بهعنــوان
یــک نســخه جایگزیــن محکــم ،میانســالتر از همســر قبلــی
آناســت کــه ،بــدون عشــق امــا بــا ثــروت و مرتبــه کافــی میتوانــد
ایــن خألهــا را در زندگــی آنــا پــر کنــد .عملکــرد پســربچه کــه در
جایــگاه همســر دوبــاره مجســم شــدۀ آنــا جایگزیــن جــوزف شــده
ـل نــاکا ِم گمشــده غیرممکــن را نبــش قبــر
اســت ایــن عشــق کامـ ِ
خواهــد کــرد.
همانگونــه کــه کامبــو ( )2006اشــاره میکنــد قــرار مالقــات همــراه
بــا بســتنی و درشکهســواری در پــارک ،کلیشــههای فیلمهــای
عاشــقانه هســتند کــه بهصــورت کمــدی موقعیــت ارائهشــدهاند
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و فقــط یــک ضرباهنــگ آشــنای اضطــرابآور دوبــاره بهتدریــج
ی شــان همســر ترکیبشــده اســت.
بلنــد میشــود ،کــه بــا موســیق 
بعدازظهــر بــه غــروب میرســد و آنــا در حــال تماشــای پســربچه
جوانــی اســت  -یــک پســربچه ســالم  -کــه در حــال بــازی بــا تــاب و
سرســره اســت .در همیــن زمــان جــوزف ماننــد عاشــقی رهاشــده در
کنــار پنجــره یــک آپارتمــان مجلــل منتظــر اوســت ،همانجایــی کــه
آنــا بایــد بهعنــوان خانــه آیندهشــان بــه آن نــگاه کنــد .میبینیــم
بازتــاب درختــان ســرمازده زمســتان بهصــورت آهســته بزرگنمایــی
میشــوند و شیشــه پنجــره را تیــره میکننــد .صــورت درخودفرورفته
جــوزف ،ماننــد چهــره آنــا در اپــرا پهــن میشــود ،و نهتنهــا کــودک
درون وی را کــه انــکارش میکنــد آشــکار میســازد بلکــه نشــانگر
چهــره فرســوده مــرد میانســالی اســت کــه در حــال درهم شکســتن
اســت .جــوزف گرفتــار در آفتــاب ســیاه  ،در تاریکــی و افســردگی
مــردی در ســالهای نیمــه دوم زندگ ـیاش قــرار دارد .او بــه دلیــل
دلشکســتگی قــادر بــه بازیابــی خــودش نیســت ،و بــه همیــن دلیــل
آنیمایــش را فرافکنــی میکنــد و نمیتوانــد ارتبــاط عاطفــیاش را
رشــد دهــد .بااینوجــود او بــا همانندســازی بیشازحــد بــا مــن
مردانــهاش (کــه گرایــش بــه ارزنــده ســازی بیشازحــد قــدرت و
ثــروت مــادی دارد) بــه نظــر میرســد احســاس میکنــد چیــزی
عمیــق گمشــده اســت.
آنــا شــان را بــه آپارتمــان اِل ِنــور م ـیآورد تــا موســیقی عروســی را
بشــنود ،بــا ایــن اســتدالل کــه شــنیدن ایــن موســیقی باعــث رهــا
کــردن دلبســتگیش بــه آنــا بشــود (نــوع دیگــری از فرافکنــی
وسواســی آنــا نســبت بــه نقــش آنیمــوس) .جــوزف در جســتجوی
آنــا از خانــه عقیممانــده برمیگــردد و در آســتانه ورود بــه حمــام
اســت کــه صــدای آنــا و پســربچه را میشــنود .پســربچه خیلــی
معمولــی ماننــد یــک همســر قــدم بــه داخــل وان گذاشــته اســت.
ایــن تصویــر بهصــورت پیچیــدهای بیانگــر دوبــاره پیونــد اصغــر اســت
و یــادآور صحبــت یونــگ دربــاره «غوطـهوری در حمــام » .در اینجــا
پادشــاه و ملکــه کیمیاگــر بــا ورود بــه رابطــه فرآینــد فردیــت را آغــاز
کردهانــد کــه حاکــی از تفکیــک ناتمــام هشــیار و ناهشــیار اســت
(.)453-6 :1946
اگــر جــوزف وارد حمــام شــده بــود ،میشــنید کــه آنــا دوبــاره از
شــان میخواهــد کــه او را تــرک کنــد؛ امــا جــوزف بجــای روبــرو
شــدن بــا تردیــدش ،فــرار میکنــد .گریــز باعــث تنــش او بــا
ســایهاش میشــود و بهســختی او را میرنجانــد.
بـهزودی کل اعضــای خانــواده در اتــاق نشــیمن جمــع میشــوند
تــا در یــک مراســم پــر از تظاهــر بیمعنــی قبــل از ازدواج شــرکت
کنند .
بــه نظــر میرســد تکنــوازی موســیقی َچمبــر در حــال نواختــن
اســت ،امــا ب ـهزودی معلــوم میشــود آنچــه در حــال نواختهشــدن
اســت نســخه احمقانـهای از مــارش عروســی از لوهنگریــن اثــر واگنر
اســت بــا نــام «اکنــون عــروس میآیــد» ،و مــا متوجــه میشــویم
کــه ایــن رســم دیگــری قبــل از مراســم عروســی اســت .بایــد توجــه
داشــت همانگونــه کــه اجــرای دی والکــوره اثــر واگنــر محــور پــرده
اول فیلــم بــود ،ایــن کنســرت کوچــک قطعــه دیگــری از واگنــر

محــور دقایــق پــرده دوم اســت.

(کامبو)2006 ،
تمــام اعضــای خانــواده (بهجــز آنــای آشــفته) بــا شــنیدن موســیقی
کــه شــاهدی اســت بــر حــال خــوب آنهــا خشــنود هســتند .در عین
شــادمانی ،گویــا کســی از بدشــگونی مرتبــط با داســتان این موســیقی
آگاه نیســت؛ لحظ ـهای کــه اِلســای تازهعــروس تنهــا عهــدی را کــه
بــا همســرش لوهنگریــن بســته میشــکند  .هنگامیکــه وارد حجلــۀ
عروســی میشــوند اِلســا از لوهنگریــن میپرســد او کیســت ،و بــا
ایــن کار ازدواجشــان را فنــا میکنــد ،و باعــث برگشــتن لوهنگریــن
بــه قلمــرو پادشــاهی پــدرش و مــرگ خــودش میشــود .نواختــه
شــدن ایــن ســناریو (اگــر تنهــا آنــا از ایــن مســئله آگاه باشــد) اشــاره
کنایهآمیــزی اســت بــه آنچــه آنــا در ازدواج اولــش ناتمــام باقــی
گذاشــته بــود و از همســرش نپرســیده بــود کــه او کیســت .اگــر آنــا
انــرژی روانــی زنانــه بــرای آغــاز یــک پــرس و جــوی جــدی کــه در
آن گیرکــرده بــود را داشــت ،مــرگ ایــن توهمــات میتوانســت بــه
تولــد دوبــاره او منجــر شــود .همانگونــه کــه انتظــار مــیرود ،او
بــا تکــرار نوروتیــک چرخــه خــود تخریبــی دوبــاره خــودش را بــه
مخاطــره میانــدازد.
در همیــن حیــن پســربچه دوبــاره آرامــش را بــه هــم میزنــد و بــا
ضربــه زدن بــه صندلــی جــوزف حتــی بعــد از اخطــار شــدید او بــرای
توقــف ایــن کار ،او را تحریــک میکنــد .درصحن ـهای کــه اقتباســی
اســت از بَــری لینــدون اثــر کوبریــک (هیــوز2006 ،؛ کامبــو،)2006 ،
جــوزف ماننــد بَــری همچــون آتشفشــانی بــه خشــم میآیــد .او بــه
پســربچه خشــمگین ضرب ـهای میزنــد  -تنهــا بــاری کــه وی کاری
را از عمــق احســاس درونــی انجــام میدهــد .مثــل زمانــی کــه بَــری
حالــت جنــون پیــدا میکنــد و دوســتانش او را از کشــتن بولینگــدون
جــوان بازمیدارنــد ،برخــی از مــردان حاضــر در جمــع نیــز جــوزف را
مهــار میکننــد .او پســربچه را متهــم میکنــد« :او اص ـ ً
ا نمیدانــد
چ ـهکار میکنــد!» بیاحترامــی او هــم اثباتــی بــر اشــتباهش اســت
و او بایــد حــد خــودش را نگــه دارد« :مــن کســی هســتم کــه بایــد به
او احتــرام بگذارنــد ،امــا گویــا ایــن اتفــاق نمیافتــد »...پــس جــوزف
دوبــاره بــه ســمت پســربچه رفتــه و قبــل از اینکــه دیگــران بتواننــد او
را عقــب بکشــند بــه او کتــک ســختی میزنــد .هنگامیکــه درنهایــت
غائلــه خاتمــه پیــدا میکنــد ،ایــن منهتننشــین نازپــرورده ماننــد
یــک کــودک تحقیرشــده ســروصدا میکنــد و میگویــد« ،او بــه
صندلــی مــن ضربــه زد!» امــا در حقیقــت ایــن ســایه کــودک اســت
کــه توانســته نقــاب جــوزف را بشــکافد و خشــم کودکانهاش را آشــکار
کنــد .یــک کــودک بایــد دربــاره موضــوع عشــقش احســاس مالکیــت
کنــد تــا بتوانــد دلبســتگی ایمــن را تجربــه کنــد ،امــا جــوزف ،بــا
آزاد کــردن نهــا ِد سرکوبشــدهاش ،ناامنیهــای پنهانــش را آشــکار
کــرده اســت .خویشــتن کاذب وانمــود کننــدۀ یــک امنیــت ســرکش
ا ست .
آنــا وحشــتزده بــه خشــم غیرقابلکنتــرل نامــزدش خیــره
میشــود ،او بــا گردابــی در شــخصیت جــوزف روبــرو شــده اســت
کــه تابهحــال بــه آن توجــه نکــرده بــود .دیگــر حاضــران (انعــکاس
بیشــتری از صحنــه فیلــم کوبریــک) بــه همــان انــدازه کــه از حملــه
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جــوزف بــه پســربچه شــوکه شــدهاند ،از نقــض ادب اجتماعــی وی
نیــز متعجــب هســتند .ســپس هنگامیکــه اِل ِنــور میبینــد جــوزف
در حــال خــروج از آپارتمــان اســت ،بــدون هیچگونــه سرزنشــی ،بــه
او قــول میدهــد کــه آنــا را بازگردانــد .اِل ِنــور چشـمانداز یــک ازدواج
خــوب را میشناســد و اجــازه نمیدهــد کــه دختــرش ایــن مــرد
موفــق را از دســت بدهــد حتــی باوجــود یکبــار لغــزش در رفتــار
بیعیــب و نقــص او.
در اوج ایــن واکنشهــای هیجانــی ،شــان کتــش را برداشــته و
بیــرون رفتــه بــود ،موســیقی اندوهنــاک ایــن صحنــه یــادآور لحظــات
ســوگواری بعــد از نبــرد در فیلمهــای جنگــی اســت .آنــا بــه
دنبــال پســربچه بــه خیابــان برفــی مـیرود .ایــن صحنــه بــه داخــل
آپارتمــان برمیگــردد و زمــان ســپری میشــود .موســیقی محــزون
بــا نتهــای بــاس آمیختــه بــا ســاز برقــی ادامــه پیــدا میکنــد.
باالخــره کلیفــورد ســرمی رســد ،اتاقهــای خالــی را (نورهــای تیــره
و آرام چیــزی را آشــکار نشــان نمیدهــد) جســتجو میکنــد و
درنهایــت آنــا را در آشــپزخانه مییابــد .او آمــده ،همــان کســی کــه
از او خواستهشــده تــا آنــا را از دســت شــان نجــات دهــد .امــا قبــل
از آنکــه آنهــا بتواننــد باهــم صحبــت کننــد ،پســربچه میآیــد و
کلیفــورد را ماننــد یــک دوســت قدیمــی گمگشــته بااحســاس در
آغــوش میگیــرد .اگرچــه کلیفــورد تمــام تــاش خــود را میکنــد
تــا بــه آنــا اطمینــان بدهــد کــه پســربچه همســر فوتشــده او
نیســت ،امــا آنــا از ایــن عقیــد ه کــه همســر تجس ـمیافته خــودش
را پیداکــرده اســت برنمیگــردد .حالــت پــر از توهــم آنــا نشــان
میدهــد کــه او تحــت تأثیــر یــک حضــور قدســی اســت؛ او اص ـ ً
ا
قصــد نــدارد کــه پســربچه یــا سرخوشــی دردســرآفرین ناشــی از
حضــور او را رهــا کنــد.
تنهــا هنگامیکــه اِل ِنــور قاطعانــه تهدیــد میکنــد بــه مــادر شــان
و پلیــس اطــاع میدهــد ،آنــا برخــاف تمایلــش پســربچه را (کــه
قبـ ً
ا در تخــت خــواب خــودش او را مانند یک پســر دهســاله خوابانده
بــود) بلنــد کــرده و بــا تاکســی بــه نــزد خانــوادهاش بازمیگردانــد.
در طــی مســیر آنــا شــروع میکنــد بــه خیالپــردازی دربــاره اینکــه
چگونــه آنهــا میتواننــد بــا یکدیگــر باشــند .آنــا اکنــون گرفتــار
عقــده خــودش اســت ،کــه نشــاندهنده کثــرت اجبــار و نیــاز شــدید
اســت .چشـمانداز او بهطــور خطرناکــی تغییــر کــرده اســت :بــرای او
پســربچه دیگــر ماننــد همســر فوتشــدهاش نیســت ،خــود او اســت.
تالقــی مــرز روانــی بیــن واقعیــت درونــی و واقعیــت بیرونــی .بــه نظــر
میرســد اگــر شــان جــوان نمــاد تجدیــد حیــات باشــد ،ایــن لحظــه
نمیتوانــد خیلــی بــه تأخیــر بیفتــد.
بهســرعت مشــخص میشــود کــه اتفاقــات را نمیتــوان بــه ایــن
مســئله ســاده تقلیــل داد کــه آیــا ایــن پســربچه مــر ِد فوتشــده
اســت یــا نــه .اگرچــه پســربچه آشــکارا عاشــق آناســت ،چیــز دیگــری
هــم توجهــش را درگیــر کــرده اســت :یــادآوری صحنــهای در
آپارتمــان اِل ِنــور .هنگامیکــه بقیــه افــراد مشــغول کار خــود بودنــد
پســربچه در را بــه روی کالرا بــاز کــرد و او را بــه داخــل راه داد.
کالرا بــه شــان دســتور داد در شســتن دســتهای کثیفــش بــه او
کمــک کنــد (گویــا نمــادی اســت از شســتن ســایه خــودش) .شــان

از ایــن دســتور تعجــب کــرد امــا مؤدبانــه ولــی بــدون عالقــه اطاعــت
کــرد .اگرچــه دســتور دادن کالرا عجیــب نیســت ،چراکــه کــودکان
غالب ـاً از ناهشــیار بزرگســاالن اطاعــت میکننــد (بــهزودی آشــکار
میشــود حــرص جنســی کالرا را نابینــا کــرده اســت) ۱.و حــاال،
چنــد ســاعت بعــد ،پســربچه بــه یــاد مهمانــی نامــزدی میافتــد.
در نماهــای بازگشــت بــه گذشــتهشــان بــه یــاد مــیآورد کــه
بــا مشــاهده تردیــد کالرا دنبــال او بــه ســنترال پــارک مــیرود و
میبینــد کــه او بســتهای را در زیرخــاک پنهــان میکنــد .کالرا ،کــه
از آنــا دربــاره دانــش غیرطبیعــی پســربچه چیزهایــی شــنیده اســت،
دوبــاره بــه همــان نقطــه برگشــته تــا تأییــدی باشــد بــر تردیدهایش،
او بــا ســکوت بــه پســربچه نشــان داده کــه همهچیــز را میدانــد.
مــا میفهمیــم شــان بایــد آن بســته را از زیرخــاک بیــرون کشــیده
باشــد و کالرا هماکنــون در ســکوت بــا او روبــرو میشــود .بیــرون
کشــیدن ایــن بســته میتوانــد قیاســی باشــد از کشــف دروغهایــی
ن شــدهاند  -موهبــت خــرد کــه بایــد در
کــه در ناهشــیار مدفــو 
مســیر هشــیاری آشــکار شــود .مــن نیازمنــد راهنمــا و مســیری از
ناهشــیار بــه ســمت زندگــی معنــادار اســت  -همــوار کــردن جــاده
روان (بیــن مــن و خویشــتن).
پســربچه کــه حــاال دیگــر رازش برمــا شــده ،بســته را برمـیدارد
و بــه آپارتمــان کالرا مـیرود .ایــن بســته شــامل نامههــای عاشــقانه
آنــا بــه همســرش اســت؛ امــا کالرا پســربچه را غافلگیــر و فــاش
میکنــد کــه همســر آنــا عاشــق او بــوده اســت .شــان همســر
نامههــای بازنشــده آنــا را بــه کالرا داده بــود تــا بــه او ثابــت کنــد
چقــدر دوســتش دارد .ایــن خیانــت بیرحمانــه پیچیــده ثابــت
ی شــان از ازدواج بســیار بــا آنــا متفــاوت بــوده
میکنــد تجربــه ذهنـ 
اســت .ایــن مســئله نشــاندهنده فقــدان عمیــق رابطــه بیــن ایــن
زوج اســت کــه درنهایــت منجــر بــه کنارهگیــری عاطفــیشــان و
امیــدواری واهــی بــرای یافتــن یــک عشــق پایــدار بــا یــک جفــت
ایدئــال دیگــر شــده بــود .بــه نظــر میرســد عش ـقبازی او تالشــی
بــوده اســت بــرای احیــای بارقــهای گمشــده کــه قبلتــر دربــاره
آن نوشــتیم  -تالشــی غیرممکــن بــدون رشــد روانشــناختی کــه
درنهایــت مــرگ وی نشــانه بنبســتی اســت کــه بــه آن رســیده بــود.
بــه نظــر میرســد افشــاگری خوانــدن نامههــای عاشــقانه آنــا
توســط پســربچه در نــگاه اول آشــنا شــدن او بــا شــبکه پیچیــدۀ
رازهایــی اســت کــه او را احاطــه کردهانــد .بــه نظــر میرســد
تقریبــاً تمــام دانســتههای او دربــاره آنــا و شــان بایــد برگرفتــه از
ایــن نامههــا باشــد ،اگرچــه او ممکــن اســت جزییــات دیگــری را
دربــاره ایــن خانــواده بــه شــیوههای قابــل توجیــه مشــابهی بــه
دســت آورده باشــد .بــرای مثــال ،پســربچه از طریــق صحبــت کــردن
بــا دوســت ســرایدارش ایــن مســئله را فهمیــده باشــد کــه همســر
آنــا کجــا مــرده  -ایــن چیــزی اســت کــه در نامههــا نیامــده اســت.
تأمــل بیشــتر ،نشــان میدهــد رفتــار پســربچه را نمیتــوان فقــط بــا
تبیینهــای اتفاقــی توجیــه کــرد .ایــن تبیینهــا بســیاری از عوامــل
را توجیــه نمیکننــد ،حداقــل احســاس عمیــق غیرقابلکنتــرل
پســربچه را .اول اینکــه ،هیچکــس او را مجبــور نکــرده کــه چنیــن
ادعــای غیرعــادی را مطــرح کنــد .دوم اینکــه ،او هیــچ نقشـهای بــرای
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کالهبــرداری در ذهنــش نــدارد .ســوم اینکــه ،اگرچــه تشــابه اتفاقــی
نــام او بــا همســر فوتشــده آنــا ممکــن اســت عالقــۀ او را تشــدید
کــرده باشــد ،امــا منبــع ایــن شــیفتگی نســبت بــه آنــا در واژه عشــق
خالصــه میشــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه او ،چهــارم اینکــه ،مطمئن ـاً
عاشــق آناســت .چــه چیــز دیگــری میتوانــد احســاس متوالــی
غیرعــادی او ،ازهوشرفتــن او و فــداکاری کــه ب ـهزودی در حــق آنــا
میکنــد را توجیــه کنــد؟ پنجــم اینکــه ،بــا کــدام اســتدالل عقلــی
میتــوان تبییــن کــرد کــه او چگونــه میــز کار عتیقــه قدیمــیاش
را شــناخته اســت؟ یــا ششــم اینکــه ،چگونــه میتوانــد زنــی را کــه
حتــی اســمش را هــم نمیدانســت و بــه آنــا گفتــه بــود کــه بابانوئــل
وجــود نــدارد شناســایی کنــد؟ پاســخ ایــن پرســشها ممکــن اســت
در شــهود پســربچه نهفتــه باشــد.
ـردن
شــهود میتوانــد نقــش بزرگــی در فردیــت ایفــا کنــد .تجربــه کـ ِ
چیــزی دانســتنی کــه بهصــورت اســرارآمیز از مکانــی ورای دانــش
هشــیار مــا پدیــد میآیــد؛ کــه بــا غریــزه متفــاوت اســت و حاصــل
عملکــرد حــواس مــادی اســت .شــهود کیفیتــی زنانــه دارد امــا نبایــد
بــه آن نــگاه جنســیتی شــود .امــا آنــا ،کــه بــه خاطــر یکســویگیاش
در نقــش جنســیتی خــود گرفتارشــده و زنانگیــش تثبیتشــده ،در
ـیتی نمادیــن پســربچه میتوانــد راهنمــای او در
ایــن حالــت دوجنسـ ِ
جهــت اتحــاد مردانگــی و زنانگــی باشــد  -همانطــور کــه حمــام
کــردن شــاه و ملکــه کیمیاگــر در رابط ـهای نمادیــن شــروع فرآینــد
ایجــاد تعــادل بیــن مردانگــی و زنانگــی ،هشــیار و ناهشــیار ،در پیونــد
اکبــر اســت (یونــگ را ببینیــد.)453-6 :1946 ،
دیــر یــا زود ،همــه راههــای پرسوجــو در ضمیــر پســربچه بــاز
میشــود .ارتبــاط زمانــی بیــن تولــد فیزیولوژیــک او و مــرگ شــان
ایــده تجســم دوبــاره را شــکل میدهــد .همانطــور کــه گفتــه شــد،
اعتــراض کالرا را نمیتــوان نادیــده گرفــت کــه اگــر او همــان شــان
باشــد پــس بایــد بهســوی کالرا میآمــد :در حقیقــت پســربچه
نســبت بــه کالرا حســی نــدارد .ایــن تجســم دوبــاره بهصــورت
نمادیــن کششــی ناپیــدا نســبت بــه اجــداد و گذشــتگان ،پیونددهنده
افــراد بــه ناهشــیار فــردی و جمعــی آنهاســت؛ و بنابرایــن بــه نظــر
میرســد کــه پســربچه دانشــی دربــاره زندگــی گذشــته دارد۱.
کالرا نمیتوانــد منکــر عشــق عمیقــی شــود (گرچــه حســودیش
تحریــک میشــود) کــه نامههــای آنــا در پســربچه بــه جــوش
آورده اســت .پســربچه بــا نیــاز آنــا بــه یــک رابطــه عاشــقانه کامــل
همانندســازی کــرده اســت ،و ایــن مســئله اعتمادبهنفــس او را بــرای
گــذر از کودکــی بــه نوجوانــی باالبــرده اســت .ارتبــاط روان او بــا یــک
ایماگــو از یــک عشــق روانــی  -کــه منبــع تمــام عش ـقهای بشــری
و دربرگیرنــده شــکل باالتــری از کهنالگــوی ارتبــاط اســت  -بــه او
اطمینــان بخشــیده اســت .اگرچــه آنچــه او یــک عشــق شــدید بیــن
زن و شــوهر و بســیار مقــدس و تابنــده میدانــد دانشــی اســت کــه
آن را فقــط بهعنــوان یــک فــرد منــزه و معصــوم دریافــت میکنــد.
ایــن نامههــا آغازگــر تولــد دوم او هســتند.
بهناچــار پســربچه و آنــا هرکــدام در جســتجوی موضوعــات مختلفــی
هســتند ،هــدف پســربچه چیــزی اســت کــه اریــک نومــن از آن بــا
اصطــاح اوروبوریــک نــام میبــرد ( .)17 :1954نامههــای عاشــقانه

آنــا پســربچه را بــه ســمت یــک پیونــد عرفانــی اوروبوریــک بیــن
زن و مــرد هدایــت میکنــد ،چیــزی کــه روح او بــه آن مشــتاق
اســت .او بــا انــکار مــادر واقعــی خــود ،پیونــد اولیـهای کــه بــا وی در
قالــب یــک نــوزاد ســهیم شــده بــود را از بیــن میبــرد .بااینوجــود،
پیونــد نمادیــن او بــا آنــا کــه روح پســربچه آن را پذیرفتــه اســت
نمیتوانــد دائمــی باشــد .آنــا میشــود یــک احســاس عمیــق
فرافکنــی کهنالگویــی کــه بــرای رشــد پســربچه ضــروری اســت -
نیمــی مــادر (کــه بــرای او بســتنی میخــرد) ،و نیمــی معشــوق
(قرارهــای عاشــقانه و گرمــای یــک نیــاز) .طبــق تعریــف ،اگــر کودک
بهصــورت ســالم رشــد کنــد و بــا خویشــتن فردیــت یافتـهاش تفــاوت
قائــل شــود ایــن پیونــد نمادیــن بــا آنچــه نماینــده ایماگــوی مــادر
اســت (حتــی اگــر شــکلی متفــاوت از آنــا بهعنــوان مادر/معشــوق
باشــد) بهعنــوان حالتــی از روان در پســربچه باقــی نمیمانــد (نومــن
را ببینیــد ،همــان منبــع).
کالرا کــه دســتخوش خواســتههای آزاردهنــده خــودش اســت ،ماجــرا
را اینگونــه نمیبینــد .او بــه شــان پســربچه اعتــراف میکنــد قصــد
ـوق فــوت شــدهاش را بهعنــوان هدیــه
داشــته مــدارک خیانــت معشـ ِ
نامــزدی بــرای آنــا ببــرد تــا نفرتــش را از رقیــب بیــرون بریــزد  -امــا
در شــب نامــزدی ،نتوانســت ایــن کار را بــه انجــام برســاند .اتفاقـاً اگــر
آنــا حقیقــت را میفهمیــد ممکــن بــود انــدوه و ســوگواری عمیــق
او درهــم بشــکند و از ایــن ماجــرا عبــور کنــد (کامبــو.)2006 ،
باوجودایــن ،کالرا بــه پســربچه میگویــد اگــر او ابتــدا بــه ســراغ وی
میآمــد میتوانســت معشــوقش را دوبــاره در وجــود شــان پســربچه
کشــف کنــد .ده ســال بعــد از مــرگ شــان ،کالرا هــم بهانــدازه آنــا در
قیــد خاطــرات شــان باقیمانــده اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه پســربچه
محبــت اســرارآمیزی نســبت بــه او ابــراز نکــرده .کالرا حریصانــه بــا
پســربچه تقــا میکنــد و نامههــا را پــس میگیــرد.
صــدای کوبیــدن طبــل کــه یــادآور از هــوش رفتــن مرگبــار شــان
اســت بــا فــرار پســربچه بــه ســمت پــارک در ایــن بحــران همــراه
میشــود .او از یــک درخــت بــدون بــرگ بــاال مـیرود و تمــام شــب
زمســتانی را آن بــاال میمانــد .هنگامیکــه ســاعتها بعــد پلیــس
او را ژولیــده و گِلــی پیــدا میکنــد (احتمــاالً از جایــگاه بلنــدش لیــز
خــورده) نــه متوجــه صحبتهــای او میشــوند نــه میتواننــد او را
نگهدارنــد« .مــن فکــر میکــردم شــان هســتم امــا فهمیــدم کــه او
عاشــق زن دیگــری بــوده اســت .پــس مــن نمیتوانــم او باشــم چــون
مــن عاشــق آنــا هســتم ».همانطــور کــه او بــه ســمت تاریکــی
میگریــزد ،مــا برخــاف پلیسهــا کــه ســردرگم شــدهاند ،متوجــه
میشــویم او بــه کشــف مهمــی دربــاره خــودش دســت پیداکــرده
اســت .ایــن آخریــن حملــه بزرگســالی نیســت کــه او را چنیــن
آشــفته ســاخته ،بلکــه فهمیــدن ماجــرای عش ـقبازی کالراســت.
پســربچه بــه ســمت آپارتمــان آنــا م ـیدود در آنجــا خدمتــکار او را
داخــل حمــام میگــذارد  -نشــانهای از غس ـلتعمید و پــاک کــردن
ســایه بــرای آغــاز تولــدی دوبــاره .آنــا بــه خانــه میآیــد درحالیکــه
«نقش ـه«اش را بــرای شــان تعریــف میکنــد (نقش ـهای مضحــک و
خطرنــاک)؛ آنهــا بایــد باهــم فــرار کننــد ،بعــد صبــر میکننــد تــا
پســربچه بــه ســن بیستویکســالگی برســد ،و ســپس باهــم ازدواج
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میکننــد .۱ایــن خیالبافــی نوجوانانــه بــا اشــتیاق قلبــی پیــش
از نوجوانــی پســربچه ســازگار اســت ،امــا او بایــد ایــن پیشــنهاد را
رد کنــد .اگرچــه هنــوز گلوالی بــه بــدن او چســبیده ،امــااکنــون
میدانــد چــه چیــزی او را آلــوده ســاخته اســت .در چنیــن مواقعــی
کــودکان دیگــر بــا پلیــس بــه خانههایشــان و پیــش والدیــن خــود
برمیگردنــد ،امــا شــان بــا بلوغــی بیــش از یــک کــودک هــم ســن و
ســال خــودش یــا حتــی آنــا صحبــت میکنــد« :مــن شــان نیســتم
چــون مــن عاشــق تــو هســتم ».او راز خیانــت شــوهر آنــا و عــدم
شــباهت بیــن مــرد زندگــی آنــا و تصویــری کــه آنــا از او در ذهــن
دارد را فــاش نمیکنــد و بــا ایــن کارش از آنــا محافظــت میکنــد.
حفــظ توهــم یــک بزرگســال بــرای کــودک نقــش ســختی اســت،
امــا شــان قهرمانانــه و بــدون کمتریــن بهایــی ایــن کار را انجــام
میدهــد ،و بــه خــرد و دانشــی کــه در ســفر قهرمــان پس ـتمدرن
بــه دســت آورده اســت شــخصیت میبخشــد .آنــا او را دروغگــو
خطــاب میکنــد ،بازهــم باخشــم او را تــکان میدهــد ،هیجانــات
خودمحوران ـهای کــه پســربچه در بیــن همــه بزرگســاالن بیــرون از
خانــواده خــودش یافتــه اســت در زنــی کــه عاشــقانه او را دوســت
دارد گــم میشــود .هنگامیکــه عصبانیــت آنــا بــه اشــک تبدیــل
میشــود («تــو حتمـاً مــرا احمــق فــرض کــردهای  -مــن فکــر کــردم
تــو همســر فــوت شــده مــن هســتی») ،دلســوزیاش بــه حــال خــود
باعــث میشــود فرامــوش کنــد کــه پســربچه هــم ایــن مســئله را
بــاور داشــت.
بهرغــم شــوک افشــاگری کالرا ،ایــن مســئله تأثیــر رشــدی بــر
روی پســربچه داشــته اســت .او در مواجهــه باخیانــت «خــودش» بــه
آنــا ،از بیــداری جســورانه نســبت بــه وضعیــت اوروبوریــک کــه در آن
پنــاه گرفتــه بــود رنــجبــرده اســت .ایــن مســئله تولــد ســوم اوســت،
گــذار از روانــی کــه اکنــون بســیار با شــکل روان یــک کودک دهســاله
متفــاوت اســت .نومــن ایــن مرحلــه رشــدی را کــه پســربچه در حــال
گــذر از آن اســت اینچنیــن توصیــف میکنــد.
جدایــی از اوروبــوروس بــه معنــای تولــد و نــزول بــه ســمت دنیــای
پایینت ـ ِر واقعیتــی اســت کــه پــر از خطــرات و نامالیمــات اســت.
()39 :1954
و دوباره،
جدایــی از اوروبــوروس ،ورود بــه دنیــا ،و رویارویــی بــا اصــل کلــی
متضادهــا وظایــف مهــم رشــد بشــری و فــردی هســتند .فرآینــد کنار
آمــدن بــا موضوعــات دنیــای بیرونــی و درونــی و انطبــاق بــا زندگــی
جمعــی بشــری ،بــا مقادیــر مختلفــی از شــدت و کثــرت زندگــی هــر
فــرد را کنتــرل میکنــد.
(همان منبع)35 :
پسازایــن مــا پســربچه را تنهــا دو بــار میبینیــم .بــار اول بعــد
از حمــام کــردن؛ او همــراه بــا اِل ِنــور کنــار در خروجــی نشســته ،و
منتظــر اســت تــا مــادرش بــه دنبــال او بیایــد  -آنــا احتمــاالً آنقــدر
ناراحــت اســت کــه کنــار آنهــا نمینشــیند .اِل ِنــور بــدون مقدمــه
میگویــد« ،مــن هیــچ وقــت شــان را دوســت نداشــتم ».ایــن صراحت
از کجــا آمــده؟ اینجــا هــم یکــی از جریانهــای درهمآمیختــه
زندگــی خانــواده اِل ِنــور و دوســتان آنهاســت کــه هنــری جیمــز آن

را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .بــاکال  -کــه زیبایــی صورتــش
در انتقــال معنــا کمتــر از کیدمــن نیســت  -در نقــش اِل ِنــور مــادر
پوالدینــی اســت کــه قدرتــش را بــر روی کل اعضــای خانــواده اعمــال
کــرده و فقــط شــان (همســر آنــا) از ایــن قاعــده مســتثنی بــوده
اســت .پســربچه بــرای او یــادآور ایــن کاهــش قــدرت اســت و اطاعت
آنــا از فرمــان او را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .پــساکنونکــه
قدرتــش را بیرقیــب میبینــد ،دیگــر دلیلــی بــرای ســرکوب
ناخرســندیاش از هــردو شــان همســر و پســربچه نــدارد .اِل ِنــور کــه
بــه لحــاظ ســنی مادربــزرگ شــان بهحســاب میآیــد ،میتوانســت
نقــش یــک زن مســن خردمنــد را بهعنــوان مدیــر خانــوادهاش ایفــا
کنــد ،امــا چنیــن نکــرد .او هنگامیکــه بــرای اولیــن بــار چشــمش
بــه دختــر تــازه متولدشــده لــورا میافتــد ،بجــای بیــان یــک نظــر
هوشــمندانه ،تنهــا بــا عبارتــی کنایهآمیــز میگویــد« :شــاید او شــان
اســت».
عــدم ارتبــاط عاطفــی اِل ِنــور بــا لــورا و نــوزادش کامـ ً
ا برجســته
اســت .ســردی او باعــث شــده تــا فرزندانــش از کمبــود تربیــت مــادر
رنــج ببرنــد .فرزندپــروری ســهل گیرانــه و فرمانبردارانه تربیــت کردن
نیســت .نیــاز آنــا و ناتوانـیاش درگــذر از ســوگ همســر فوتشــدهاش
ریشــه در احساســات کودکــی و رهاشــدگی عاطفی او دارد .پــس اِل ِنور
بــرای دختــرش تصویــر کهنالگــوی مــاد ِر بلعنــده اســت کــه ریشــه
در تجربیــات منفــی مراقبــت والدیــن دارد .در زندگــی بعــدیِ آنــا،
فرعــی وابســته بــه والدیــن
قــدرت ارتبــاط در ازدواج در الیههــای
ِ
تعریــف میشــود کــه آنــا در قالــب یــک شــریک زندگــی جوانتــر
ن الیههــا تبعیــت میکنــد .شــیوۀ ترکیبــی ارتبــاط اِل ِنــور در
از آ 
ذات خــودش دارای خودشــیفتگی اســت و در آن جایــی بــرای یــک
فکــر دیگــر همــراه بــا رشــد امــن خواســتهها و نیازهایــی متفــاوت
بــا طــرز فکــر او نیســت .اگــر جدایــی اتفــاق نیفتــد ،ایــن مــادر
بــا مراقبــت جــدی در طــول دوران نــوزادی ،نمیگــذارد کــودک
خــودش را از ناهشــیار متمایــز و قوانیــن خــودش را بنــا کنــد و
درنتیجــه مــن شــکل نمیگیــرد و مــادر ،ســپیده نــور هشــیاری را
بــه شــکل متصــوری از تاریکــی و ویرانــی تبدیــل میکنــد (نومــن،
.)39-47 :1954
یونگ از مطالعات موردیاش به این نتیجه رسید که،
زندگــی کــردن بــرای مــدت طوالنــی در محیطهــای دوران کودکــی،
یــا در آغــوش خانــواده ،بــدون بــه خطــر افتــادن ســامت روان
امکانپذیــر نیســت .زندگــی مــا را بهاجبــار بــه ســمت اســتقالل
ســوق میدهــد ،و کســی کــه بــه خاطــر تنبلــی یــا تــرس کودکانــه
بــه ایــن صــدا توجــه نکنــد درخطــر ابتــا بــه اختــال روانــی اســت.
و اگــر ایــن حالــت شــیوع پیــدا کنــد بهطــور فزاینــدهای بــه یــک
دلیــل قــوی بــرای فــرار از زندگــی تبدیــل میشــود و فــرد بــرای
همیشــه در فضــای ازنظــر اخالقــی مســموم دوران نــوزادی باقــی
میمانــد.
(یونگ)461:1956 ،
یونــگ همچنیــن بیــان میکنــد ،زنــی کــه در قیــود مــادرش
باقیمانــده باشــد نوع ـاً بــا تخیالتــش دربــارۀ تصویــر یــک قهرمــان
زندگــی میکنــد .مــردی کــه بــا چنیــن زنــی وارد رابطــه شــود
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«فــورا ً بــا قهرمــان آنیموســی او همانندســازی شــده و بهشــدت
بهعنــوان یــک قهرمــان ایدئــال جلــوه میکنــد( »...همــان منبــع:
.)465
ایــن تقدیــر آنــا اســت ،کــه هنــوز در آســتانه سیســالگی در حــال
تهــی شــدن اســت؛ و از ســویی دیگــر تقدیــر او در تقابــل با سرنوشــت
شــان جــوان قــرار میگیــرد ،نزاکــت خفقــانآور خانــواده اِل ِنــور
بــا مهربانــی صمیمانــه موجــود در خانــه پســربچه متفــاوت اســت.
والدیــن «دوستداشــتنی» پســربچه همیشــه از پسرشــان حمایــت
میکننــد و ،هنگامیکــه درســتی تجربــه فرزندشــان را درک
کردنــد ،هرگــز آن را انــکار نکردنــد .پــس فضــا را بــرای فرزندشــان
بــاز کردنــد تــا بــه دنبــال خواســتههایش بــرود و بــه رشــد روانــی
برســد ،و بنیــان خانــواده را تــا زمانــی کــه او بــه خانــه برمیگــردد
در امنیــت نگــه داشــتند.
همانگونــه کــه دریافتهایــم ،همهچیــز در محیــط آنــا متفــاوت
اســت محیطــی کــه ســرکوبی و خیانــت در آن عــادی اســت .آنــا
هی ـچگاه در درون خــود ایــن فکــر را نپذیرفتــه اســت کــه ممکــن
اســت شــان قبــ ً
ا معشــوقهای داشــته .اگرچــه ،همانطــور کــه
هیــوز میگویــد ،شــدت ســوگواری او ممکــن اســت نشــانهای باشــد
مبنــی بــر اینکــه او نکتــۀ غیرقابلتصــوری را احســاس کــرده و
آن را ســرکوب میکنــد ( .)2006مثــال دیگــر از ســرکوبی زمانــی
اســت کــه بــاب ،بهعنــوان یــک پزشــک ،در برابــر اشــاره پســربچه
بــه نازایــی احتمالــی لــورا شــرمنده میشــود .چــه قصــۀ ناگفت ـهای
پشــت ایــن ناراحتــی اســت؟ کلیفــورد و کالرا بــه ســهم خــود،
هنگامیکــه پیــش آنــا هســتند رفتــار ناشــیانهای دارنــد! احتمــال
دارد کلیفــورد دربــاره رابطــۀ همســرش بــا شــان چیزهایــی فهمیــده
اســت و ایــن آگاهــی بــه رابطــۀ آن دو آســیب میرســاند .کالرا از
زاویــه منفــی شــخصیتش یــک بازیگــردان تلــخ اســت :اول اینکــه
بــه حیلــه متوســل میشــود تــا بــه مهمانــی آنــا دعــوت شــود و از
همســر معشــوقش انتقــام بگیــرد ،و دوم اینکــه تــاش میکنــد تــا
پســربچۀ دهســاله را کنتــرل کنــد .اگرچــه ،هنگامیکــه در مخمصــۀ
وحشــتناک معشــوقهای کــه عاشــقش فــوت شــده گرفتــار میشــود،
خــود را در دام رازی میبینــد کــه ازنظــر اجتماعــی قابلپذیــرش
نیســت و حقــی بــرای ســوگواری نــدارد .در چنیــن شــرایطی او ناتوان
از تحمــل رنــج خــود بهتنهایــی ،زهــرش را بــه همســرش میریــزد.
بهمحــض خــروج پســربچه از کادر تصویــر ،هنگامیکــه آنــا
(بــه توصیــه مــادرش) بــه دفتــر کار جــوزف مــیرود میبینیــم
کــه مکانیســم ســرکوبی نشــان داده میشــود .نامــزد او پریشــان
از جریحــهدار شــدن ظالمانــه عظمــت یــک مــرد ،آنــا را بــه اتــاق
هیئتمدیــره راهنمایــی میکنــد و بــا خونســردی بــه ســخنان او
گــوش فــرا میدهــد .همانگونــه کــه یونــگ پنجــاه ســال قبــل از
ایــن فیلــم دربــاره شــخصیت جــوزف نوشــت -
مــرد خــود را در قالــب یــک نقــش جــذاب مییابــد :او ایــن امتیــاز
را دارد کــه نقــاط ضعــف شناختهشــده زنانــه را بــا برتــری واقعــی
خــودش ،و همچنیــن بــا مــدارا کــردن ،هماننــد یــک شــوالیه واقعــی
تحمــل کنــد( .خوشــبختانه ،او ایــن واقعیــت را نادیــده میگیــرد
کــه ایــن کاســتیها بهطــور گســتردهای دربرگیرنــده فرافکنیهــای

خــود اوســت).

(یونگ)169:1954 ،
آنــا ناتــوان از پذیرفتــن مســئولیت ،گفــت (بــا ســه بــار تکــرار و
همــراه باکمــی اشــک) کــه نمیتوانــد پاســخگوی آنچــه بیــن او و
پســربچه اتفــاق افتــاد باشــد :او نمیتوانســت طــور دیگــری رفتــار
کنــد .ســپس ادامــه میدهــد (بــا ســه بــار تکــرار) کــه میخواهــد
بــا جــوزف باشــد و بــا او ازدواج کنــد ،زندگــی خوبــی داشــته باشــد،
خوشــحال باشــد و بــه آرامــش برســد .اگرچــه او در حــال عذرخواهی
اســت ،امــا واژگانــش تنهــا بیانگــر خواســتههایش هســتند -
هیچچیــز دربــاره احساســش و رفتــاری کــه بایــد انجــام دهــد وجــود
نــدارد ،هیــچ پرسشــی دربــاره احســاس جــوزف نســبت بــه او یــا
خواســتههایش نیســت ،و هیچچیــزی دربــاره مشترکاتشــان گفتــه
نمیشــود .جــوزف بعــد از مکثــی کــه نشــاندهنده کنتــرل او بــر
موقعیــت اســت ،پاســخ میدهــد «بلــه» (پــژواک کالم آنــا هنــگام
پذیــرش درخواســت ازدواج جــوزف در قبرســتان) .آنــا زانــو میزنــد و
همــراه بــا تملــق از جــوزف قدردانــی میکنــد؛ و در چنیــن وضعیــت
وحشــتناکی معاملــه (مذاکــرهای بــرای اطمینــان از تبعیــت دائمــی
آنــا) انجامشــده اســت .جایــی کــه در آن هیــچ پتانســیلی بــرای
رشــد نیســت ،افســردگی زیــاد هــم دور نیســت  -بوســه مــرگ.
مراســم ازدواج ،شــیک و زیبــا ،در مــاه مــی و در ویــای خانوادگــی
کنــار دریــا انجــام میشــود (همانگونــه کــه اِل ِنــور میخواســت).
درحالیکــه مهمانــان در حــال لذتبــردن از مراســم هســتند،
عــکاس مشــغول عکــس گرفتــن از عــروس اســت .همانطــور کــه
عــکاس مشــغول کار خــودش اســت ،ذهــن آنــا از مراســم پــرت
میشــود و در فکــر نامـهای اســت کــه از شــان دریافــت کــرده اســت.
آکــورد مالیــم طوالنــی ویولــن مــا را بــا حالتــی غمنــاک از جشــن
جــدا میســازد و در همیــن حیــن صــدای پســربچه بــر روی تصاویــر
میآیــد کــه مؤدبانــه در حــال عذرخواهــی بــه خاطــر ناراحتکــردن
خانــواده و غمگیــن ســاختن آناســت .او میگویــد زندگــیاش بــا
کمــک خانــواده و متخصصــان از ســر گرفتهشــده و ایــن افســون از
بیــن رفتــه اســت .همانطــور کــه صــدای او را میشــنویم ،تصویــری
از شــان را میبینیــم کــه در مقابــل عــکاس مدرســه نشســته ،و حــاال
یــک پســربچه بشــاش معمولــی اســت .بااینوجــود ،همزمانــی ایــن
لحظــه اشــارهای تلویحــی اســت بــه شــکلی از ادامــه ارتبــاط بیــن او و
آنــا  -ارتباطــی کــه آنــا نمیتوانــد آن را نادیــده بگیــرد.
پســربچه رهاســت ،امــا آخریــن واژههایــش «فکــر میکنــم تــو را
در حیــات دیگــری خواهــم دیــد» ،آنــا را در چنــگال افســون نگــه
مــیدارد .ضربــه زههــای مالیــم هماننــد دنیــای ایــن زن جــوان
ثروتمنــد  -کــه بــه خواســتن و بــه دســت آوردن ،یــا حداقــل
داشــتن آنچــه میخواهــد عــادت کــرده  -ازهمگسســتهاند.
توهــم
ِ
ِ
ســپس بــه نماهــای روی دســت در کنــار ســاحل میرســیم کــه
آنــا در بیــن دریــا و شــنها تلوتلــو میخــورد ،و از هــردو امتنــاع
میکنــد ،دیوان ـهوار ناتــوان از متعهــد مانــدن بــه مــرگ یــا زندگــی
ـی ناهشــیار تعلــق دارد و نــه بــه امنیــت
اســت ،نــه بــه َرحِ ــم اقیانوسـ ِ
هشــیار و زمیــن .هنگامیکــه جــوزف او را لــب دریــا پیــدا میکنــد
و حمایتگرانــه بــه ســمتش میآیــد ،آنــا بــه ســمت امــواج
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برمیگــردد و بــه جــوزف پاســخ نمیدهــد ،صــورت زیبایــش شــبیه
فریــاد ســاکت مونــک شــده اســت ( ،2004چــاو .)Cf .درنهایــت آنــا
بــا بیمیلــی ،بــه همســر جدیــدش اجــازه میدهــد تــا او را از نهایــت
غــم و انــدوه بیــرون بکشــد .جــوزف بهآرامــی عــروس مجنونــش را
بــه ســمت کنارههــای مهآلــود راهنمایــی میکنــد  -آینــده آن دو
بــا یکدیگــر قابــل پیشبینــی نیســت .میتــوان گفــت اگرچــه آنــا
مشــتاق ایــن تجربــه معنــوی دوستداشــتنی اســت و دوبــاره ایــن
امیــد را دارد کــه احســاس تکامــل در پیونــد اکبــر را در ازدواج بیابــد،
احساســی کــه ده ســال پیــش در جســتجوی آن بــود ،امــا تغییــر
رشــدی الزم را بــرای قــرار گرفتــن در ایــن فضــای روانی-عاطفــی
پیــدا نکــرده اســت.
بــا تمــام آنچــه گفتــه شــد ،ایــن شــاید تنهــا قضــاوت فیلــم
دربــاره آنــا نباشــد ،چــون فیلــم کامـ ً
ا تمــام نشــده  -حداقــل بــرای
کســانی کــه تیتــراژ پایانــی را تماشــا میکننــد .صــدای امــواج بــه
آهســتگی محــو میشــود ،و (درســت هنگامیکــه عنــوان تولــد بــر
صفحــه نقــش میبنــدد) آهنگــی قدیمــی جایگزیــن آن میشــود و
بهصــورت تکاندهنــدهای تمــام آنچــه تــا قبــل از ایــن رخداده بــود
را نقــض میکنــد .آهنــگ «تــو امشــب مــال منــی» ابــراز تأســف
یــک عاشــق اســت کــه عشــق خــود را ازدســتداده و اکنــون بــا
یــک فــرد جدیــد اســت .ایــن آهنــگ بــا صــدای پتینــس و پرودنــس
مــک اینتایــر ،دو خواهــر  11و  14ســاله ضبــط شــد و در ســال
 1956جــزو پنــج آهنــگ برتــر در امریــکای شــمالی بــود (رونــی،
 .)2003گرچــه ایــن آهنــگ پنجــاه ســال بعــد ،و باوجــود تغییــرات
در نگرشهــای جامعــه ،در شــکافِ نادیــده گرفتهشــده پایــان فیلــم
قــرار دادهشــده ،همــان تأثیــر اولیــه را میگــذارد .ورود ناگهانــی
آهنــگ ،و گــره خــوردن آن بــا وقفــه یکبــاره فهرســت اســامی،
بیانگــر فــوران عمــق ناهشــیار و بخــش درونــی روان اســت (یونــگ،
 .)53 :1927/1931همانطــور کــه دیدهایــم ،تمرکــز شــدید
ذهــن آنــا (صرفنظــر از تجربهگرایــی تدافعــی خانــوادۀ او) عمیقــاً
ســوگیرانه بــوده اســت تــا محتواهــای ناخواســته را بهطــور عمیــق در
ناهشــیار ســرکوب کنــد .هرچقــدر ایــن محتواهــا بــا انــرژی بیشــتری
ســرکوب شــوند ،بــا شورونشــاط بیشــتری مســتعد بازگشــت انفجاری
بــه ســمت هشــیاری هســتند .ایــن حالــت هــم بــرای افــراد و هــم
جوامــع صــدق میکنــد .هنگامیکــه محتواهــای سرکوبشــده
فــوران کننــد ،بــا ا ِعمــال نیــرو بــا ســوگیری بخــش هشــیار مقابلــه
میکننــد .اینجاســت کــه کارکــرد آهنــگ «تــو امشــب مــال منــی»
مشــخص میشــود .احساســات موجــود در آهنــگ کام ـ ً
ا در تضــاد
بــا شــرایط تجربــی ازدواج جــوزف و آناســت ،امــا دقیقــاً بــا آنچــه
در ناهشــیار میگــذرد هماهنــگ اســت .امــا ناهشــیار چــه کســی؟
آنــا یــا شــان (پســربچه ،یــا مــرد؟) یــا جایــی کــه روحهــا یکدیگــر
را مالقــات میکننــد؟ چــون ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا ناهشــیار
اســت ،امــکان فهمیــدن آن وجــود نــدارد.
در دنیــای افــرادی بــا پایــگاه اجتماعــی عالــی کــه آنــا را احاطــه
کردهانــد (و در بــاغ اِل ِنــور آنچــه را کــه بازگشــت آنــا بــه پناهــگاه
ازدواج میداننــد جشــن میگیرنــد) ،تثبیــت آنــا بــر رویشــان

یــک حالــت نوروتیــک و کودکانــه بهحســاب میآیــد .اگــر طــرز
فکــر آنــا را در ایــن قالــب تفســیر کنیــم ،ریش ـههای ایــن تثبیــت
را در تحمیــل یــک مــادر مســتبد و یــک پــدر غایــب مییابیــم.
ایــن برداشــت صحیــح اســت امــا بــه آنچــه یونــگ آن را برنامههــای
تحلیلــی تقلیــل دهنــده فرویــد و آدلــر مینامــد محــدود میشــود
 فرویــد ریشــه ترومــا را در کودکــی میدانــد و آدلــر در تمایــلمــن بــرای قدرتمنــد شــدن (یونــگ .)44-55 :1943 ،یونــگ بــا
تفــاوت قائــل شــدن بیــن رویکــرد خــودش بــا روان تحلیــل گــری
آن دو ،اعــام میکنــد نشــانههای نوروتیــک تنهــا «تحــت تأثیــر
دالیــل طوالنیمــدت مثــل «تمایــات جنســی کودکــی» یــا «انگیــزۀ
کودکــی بــرای قدرتمنــد شــدن» نیســت» ،بلکــه میتوانــد هدفگــرا
باشــد ،یعنــی «تالشهایــی بــرای دســتیابی بــه یــک پیونــد جدیــد
در زندگــی» .ولــو اینکــه ایــن عالئــم بهعنــوان نشــانههای آشــفتگی
روانــی ،هنــوز ادامــه پیــدا کننــد (همــان منبــع.)67 :،
آنــا تفــاوت بیــن ســوگواری و عــزاداری را بهخوبــی نشــان داده
اســت .او تــا پایــان فیلــم و فراتــر از آن ســوگوار اســت ،امــا عــزاداری
نمیکنــد .عــزاداری شــامل یــک فراینــد اســت ،یــک حرکــت بــه
ســمت جلــو و انطبــاق بــا دنیــای تصــوری و خاطــرات همســر
اولــش .در واقعیــت ،ورود پســربچه ســوگ او را تشــدید میکنــد
تــا حــدی کــه فقــط پیونــد ناممکــن بــا او میتوانــد ایــن ســوگ را
حــل کنــد .بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه آنــا در گــروه افــرادی
قــرار دارد کــه «تمــام معنــای زندگیشــان و اهمیــت حقیقــی آنهــا
در ناهشــیار قــرار دارد درحالیکــه در ذهــن هشیارشــان چیــزی
نیســت بهجــز فریــب و خطا»(همــان منبــع .)68 :،مشــاهدات
یونــگ توجــه مــا را دوبــاره بــه ســمت روح جلــب میکنــد :آیــا
آنــا اشــتیاق بیحدوحصــری بــرای پیونــدی دیگــر نــدارد؟ کمــال
روح .چنیــن پیونــدی ممکــن اســت در ایــن زندگــی ناممکــن باشــد،
امــا چنیــن اشــتیاقی بــرای کســی مثــل آنــا کــه در چنــگ شــور
خلســه اســت خامــوش شــدنی نیســت .چنیــن بــه نظــر میرســد
کــه شــدت احساســات ســوزان یــک عاشــق نســبت بــه معشــوقش
جنبــه شــور و شــوق مقدســی را دارد کــه میتوانــد عشــاق را بــه
دانــش الهــی برســاند .تفکــر عمیــق دربــاره معشــوق (ماننــد عشــق
دانتــه بــه بئاتریــس ) یــک حیــرت کانونــی بــه وجــود مـیآورد کــه
ذهــن عاشــق را از جذابیــت جســمانی محــض رهــا میســازد تــا
ســردرگمیهای تحــول عاطفــیاش را بفهمــد و بــه یــک حــس
ملمــوس قدســی برســد« .شــان» ،کــه در ذهــن آنــا ابعــاد یــک
مردانگــی کامــل را دارد ،آنقــدر حضــور قدرتمنــدی دارد کــه
راهنمــای آنــا بــرای متولـ د شــدن در یــک عالــم روحانــی و معنــوی
اســت .بــا کمــال تأســف ایــن رهایــی بــه ســمت نــور محتمــل بــه
نظــر نمیرســد؛ زیــرا ذهــن هشــیار آنــا (برخــاف فشــارهایی کــه
«شــان» بــر روی ایــن ذهــن وارد میکنــد) بــا قــدرت تمــام وابســته
بــه مادهگرایــی تجربــی باقــی میمانــد.
دســپالت بــا موســیقیش ،یــک زن بهراســتی زیبــا ،روح آنــا
را (باوجــود گرایشهــای کودکانــهاش) بهصــورت پیوســته و
دوستداشــتنی همــراه بــا غمهــا و نگرانیهایــش ترســیم میکنــد.
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تمهــای موســیقی وی ،بــا اشــاراتی بــه یــک نیــروی آخرتــی (مرتبــط
بــا عالــم دیگــر) ،زیبایــی آنــا را تکمیــل میکننــد و او را بــه نمــاد
بیخبــری ازآنچــه قابلیــت رســیدن بــه آن را دارد تبدیــل میکنــد -
بهویــژه در معنــای یونگــی نمادهــا بــه ســمت جلــو و ســازنده هســتند،
و جبرانــی بــرای ســوگیری یکجانبــه هشــیاری (فردریکســن:2001 ،
 .)34-5آنــا در جســتجوی روحــش ،بــه تکمیــل دانــش نســبت بــه
خــودش میرســد ،بــدون توجــه بــه بهــای آن  -امــا نــه کامـ ً
ا .او ناتوان
از قربانــی کــردن کامــل خــودش ،بــه ســاحل و دریــا برمیگــردد.
تولــد یــک جایگزیــن بنیــادی اســت بــرای ایــن دیــدگاه آشــنا
کــه هرکــدام از شــخصیتهای اصلــی صاحــب روان هســتند ،ولــو تــا
حــدی زخمخــورده .واضــح اســت کــه فیلــم چنیــن دیدگاهــی دارد،
امــا بهمــوازات آن نظریــه دیگــری را کــه همســاز بــا مذاهــب شــرقی
اســت میپذیــرد ،یعنــی برخــاف دیــدگاه نخســت روان هــم صاحــب
شــخصیت اســت .ایــن بــاور بــا ایــن فرضیــه کــه یونــگ آن را جهــان
وحــدت مینامیــد مرتبــط اســت ،کــه در آن جهانهــای جســمی و
روحــی هــردو در یــک نظــام کیهانــی قــرار میگیرنــد (.)769 :1954
در جهانــی کــه در آن روان و جســم در کنــار هــم قــرار میگیرنــد ،نامــه
خداحافظــی پســربچه بــه آنــا کــه بــه دیــدار احتمالــی آنهــا در زندگی
دیگــر اشــاره دارد ،چیــزی بیــش از خودســرزنشگری و قطــع ارتبــاط

مؤدبانــه اســت .ایــن نامــه فراخــوان تــوأم بــا صمیمیتــی اســت کــه
امیــد بــه تجســمی دوبــاره دارد .در چنیــن دنیایــی کارمــای شــان
نیازمنــد ایــن اســت کــه در زندگــی فعلـیاش آنــا را رهــا کنــد چــون
همســر خیان ـتکار آنــا حقــی بــرای بازیکــردن مجــدد ایــن نقــش
باقــی نگذاشــته اســت .آنــا هــم بــه ســهم خــود ،بایــد کارمایــی انجام
دهــد .او بایــد جرئــت پیــدا کنــد تــا بــا شــهود و بینــش خــودش
روبــرو شــود و بــدون پنهــان کــردن ســرکوبیهای خــود بــه دنبــال
آنهــا هرجایــی بــرود.
 .14در یــک تحلیــل نهایــی ،تولــد (شــاید مفــروض بــر تماشــاگران
روشــن فکرمآبــش) در عیــن بیــان دیدگاههــای معرفتشــناختی
بــه هیچکــدام از آنهــا متعهــد نیســت .برمبنــای قضــاوت نظــرات
تماشــاگران در وبــاگ ،تعــارض بیــن ایــن جهانبینیهــای متضــاد
(کــه فیلمســاز محتاطانــه راهحلــی بــرای آن پیشــنهاد نمیکنــد)
یکــی از جذابیتهــای شــاخص اثــر اســت .تولــد بــا کمــک
همیــن تضادهــای بههمپیوســته ،تماشــاگران را هــم بهانــدازه
شــخصیتهای اصلــی بــه چالــش میکشــد تــا دربــاره موضوعــات
مرتبــط بــا رشــد روان بیندیشــند  -یــا بهتــر بگوییــم آن را احســاس
کننــد  -و بــا تأکیــد مجــدد بــر ارزش خیــال در حفــظ اتحــاد روان
بــه تولــد دوبــاره برســند.
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