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پیشگفتار  
ســال گذشــته کتــاب ســینما بــه منزلــه درمــان: ســوگ و ســینمای 
تحول گــرا نوشــته جــان ایــزود و جوانــا دوالیــس بــه همــت مهدیــه 
حســینی ترجمــه و توســط انتشــارات ارجمنــد چــاپ شــد. در ایــن 
ــه  ــوگ از دریچ ــوم س ــه مفه ــته ای ب ــردی میان رش ــا رویک ــاب ب کت
ســوگ  و  فقــدان  ســرنمون های  بــه  یونــگ  روان  تحلیل گــری 
ــوان  ــه عن ــم ســینمایی ب ــک فیل ــر فصــل ی ــه شــده و در ه پرداخت
ــِن پیــش رو کــه نخســتین  مــورد مطالعــه بررســی شــده اســت. مت
فصــل کتــاِب 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 
پــس از هماهنگــی بــا مترجــم، ایــن فصــِل جامانــده را در این شــماره 
ــد )۲۰۰۴(  ــم تول ــاره ســوگ در فیل ــن فصــل درب ــم. ای منتشــر کنی

ســاخته جاناتــان گلیــزر اســت.

تولد )۲۰۰۴(
ــی  ــا، زن ــه آن ــد ک ــد می  گوین ــای تول ــه پیرنگ  ه ــتر خالص در بیش
3۵ ســاله کــه ده ســال اســت بیــوه شــده، اکنــون در آســتانه ازدواج 
مجــدد اســت کــه پســری بــه آپارتمــان او مراجعــه و ادعــا می کنــد 
کــه همســر پیشــین اوســت. مشــابه بــا  خالصــه فــوق، نویســندگانی 
ــدی  ــت ج ــته اس ــه شایس ــور ک ــزر را آن  ط ــان گلی ــم جانات ــه فیل ک
ــر نیکــول کیدمــن  ــد، در مباحــث خــود تمرکــز بیشــتر را ب گرفته ان
در نقــش آنــا می  گذارنــد. آنهــا بــا عطــف توجــه بــه ایــن شــخصیت 
ــد  ــخ می  دهن ــن پاس ــان در مت ــاره  های پنه ــه اش ــد ب ــع دارن در واق
)اشــاره  هایی کــه برخــی از آنهــا آشــکار و برخــی پنهــان هســتند(. 
ــت  ــری اس ــی ویرانگ ــای عاطف ــاره ها، تنگن ــکارترین اش ــی از آش یک
ــر کشــش  ــد و منشــأ اجتناب ناپذی ــوه آرام را پریشــان می کن ــه بی ک

ــه پیــش  ــک ســتاره مشــهور ب ــت ی ــا محوری داســتانی اســت کــه ب
مــی  رود.

دیوید لوری دربارة سوگ آنا چنین می گوید،
ــاور  ــه ب ــد ک ــی را می  بینی ــتان زن ــم داس ــن فیل ــما در ای ــر ش اگ
کــرده همســرش تجســم دوبــاره یافتــه اســت، تنهــا نیمــی از فیلــم 
ــق  ــدر عاش ــده چق ــازه فهمی ــه ت ــی را ک ــتان زن ــد؛ و داس را دیده ای
همســرش بــوده و فقدانــش چقــدر بــه او آســیب رســانده، از دســت 

می دهیــد.
                                                               )لوری، ۲۰۰۴(

ــتان پســربچه  ــه داس ــم ک ــم اســتدالل کنی ــال، می  توانی ــن ح ــا ای ب
ــه اینکــه  ــری می کنــد؛ ن ــا براب ــا داســتان آن ــار دراماتیــک ب ازنظــر ب
ــا  ــه ادع ــام شــان ک ــه ن ــک پســربچه ده ســاله ب ــون ی معمــای پیرام
ــاً، چــون  ــم. اتفاق ــده بگیری ــد همســر فوت شــده آناســت نادی می کن
محــور روایــت حــول باورپذیــر و معقــول بــودن یــا نبــودن ایــن ادعــا 
ــا  ــت. ام ــده اس ــترده ای ش ــه گس ــا توج ــن معم ــه ای ــردد، ب می  گ
ــی  ــدر کاف ــه ق ــد ب ــر می  گذران ــربچه از س ــه پس ــختی ک ــه س تجرب
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. پرســش  هایی هســتند کــه تــا حــد 
ــرا  ــه اول چ ــه در وهل ــه آنک ــده اند، از جمل ــده گرفته ش ــادی نادی زی
ــه  ــه قاطعان ــی ک ــد؛ چــرا )درحال ــی بکن ــن ادعای ــد چنی ــودک بای ک
ــای  ــه ادع ــا شــجاعت ب ــا ایســتاده اســت( ب ــل خشــم بزرگتره مقاب
ــد. ــا می کن ــاره آن را ره ــپس یک ب ــرا س ــبد؛ و چ ــودش می چس خ

اولیــن کلمــات )تاریکــی و قبــل از اینکه روشــنایی پــرده را در برگیرد 
ــم  ــر تجس ــه تفک ــت ک ــده ای اس ــان گوین ــود( از زب ــنیده می ش ش
دوبــاره را انــکار می کنــد: »مــن اهــل علــم هســتم. بــه ایــن خرافــات 
ــه  ــکل دســاتلز(، ک ــدارم.« او شــان همســر آناســت )مای ــادی ن اعتق
پاســخش را در یــک ســناریوی ســاختگی بیــان می کنــد، طعنــه ای 

ــد. ــژواک می یاب ــم پ کــه در طــول فیل



فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا . دوره2، شماره5، پاییز1400

137

ــرم را از  ــر روزی همس ــاره کنم: اگ ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــازه دهی اج
ــده ای کوچــک روی لبــه پنجــره  دســت بدهــم و فــردای آن روز پرن
ــه  ــا لهج ــد و ب ــگاه کن ــمانم ن ــتقیم در چش ــد، مس ــرود آی ــم ف اتاق
انگلیســی صریــح بگویــد: »شــان، مــن هســتم، آنــا: مــن برگشــتم.« 
مــن چــه می توانــم بگویــم؟ حــدس می زنــم او را بــاور خواهــم کــرد. 
یــا می خواهــم کــه او را بــاور کنــم... مــن در تلــه آن پرنــده خواهــم 

افتــاد!
 نمــای آغازیــن درتضــاد بــا ســخنان طعنه  آمیــز شــاِن ازخودراضــی 
اســت. همین طــور کــه او در تاریک روشــن زمســتانی ســنترال 
پــارک منهتــن آهســته مــی  دود، دوربیــن پشــت ســر او آرام درحرکت 
ــر از  ــگاه او بلکــه حــدود شــش متــر باالت ــا ن ــه هم ســطح ب اســت، ن
مســیر پوشــیده از بــرف. درحالــی  کــه ایــن مــرد بــه طــور مصمــم 
ــدت  ــرای م ــه ب ــدون وقف ــا ب ــو درحرکــت اســت، نم ــه ســمت جل ب
طوالنــی یــک دقیقــه و نیــم ادامــه پیــدا می کنــد. در حاشــیه پــرده 
ــر  ــاهدی ب ــا ش ــه و آپارتمان ه ــایل نقلی ــم، وس ــای ک ــش، نوره نمای
ــه  ــاد اســت ک ــان زی ــا فاصله    شــان چن ــی شــهری هســتند، ام زندگ
ــهری  ــی ش ــانه  های زندگ ــده و آن نش ــان دون ــرف می ــای ب پهنه  ه
فاصلــه انداخته  انــد ؛ افــراد دیگــر در پــارک حضــور ندارنــد و دوربیــن 
زاویــه دیــدی بــرای مــا فراهــم می  کنــد. ایــن نــگاه خیــره بــا حرکــت 
ــان  ــورت هم زم ــده، به ص ــرد دون ــر ف ــت س ــر و پش آرام از باالی س
ــد دارد و هــم آن را  ــر حقیقــت آنچــه نمایــش می دهــد تأکی هــم ب
ــه  ــر ک ــه س ــیاه پوش کاله ب ــرد س ــا م ــد. ام ــدا می کن ــت ج از واقعی
ــان  ــز شــبیه ســایه اســت، همین طــور کــه تقالکن بیــش از هــر چی
بــه ســمت جلــو حرکــت می  کنــد، انــگار کــه بــه زمیــن زنجیــر شــده 
اســت. دنبال کــردن او ایــن حــس را می  دهــد کــه انــگار هواپیمایــی 
ــی  ــد. زیبایی شناس ــا نمی  توان ــود ام ــد ش ــن بلن ــد از زمی می  خواه
ــاره  ــوز اش ــه داِرن هی ــه ک ــد. همان گون ــان می ده ــش را نش ــن تن ای
ــاً ســیاه،  ــد، بلکــه عمدت ــر بنــدرت رنگ آمیــزی دارن می کنــد، تصاوی
ــا  ــپالت ب ــاندر دس ــتند )۲۰۰6(. الکس ــوه ای هس ــتری و قه خاکس
موســیقی ابتــدای فیلــم جنبــش ایجــاد می کنــد. فلوت هــا و 
ــی  ــه زیبای ــی ب ــازهای برنج ــای س ــا ضربه ه ــی ب ــای ناقوس زنگ ه
ــان  ــر گــذر زم ــی  هســتند کــه ب ــد مترونوم  های می درخشــند و مانن
ــزون،  ــترده و مح ــی گس ــازهای زه ــویی س ــد، از س ــد می کنن تأکی

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 آن هــا یــادآور ســکانس 
یــخ زدن در داالن مارپیــچ در درخشــش اســت؛ و الوری، ۲۰۰۴( بــه 
ــژه  ــا کارهــای کوبریــک توجــه می کنیــم. به وی ــم ب شــباهت های فیل
ــا چشــمان کامــاًل بســته اســت. همان طــور کــه  کــه قابل مقایســه ب
ایــزود در جــای دیگری نوشــته اســت، هردو فیلــم برداشــتی از دنیای 
نیویورکــی ارائــه می دهنــد کــه در آن هــم تخیالت اکسپرسیونیســتی 
ــدام از  ــد . هیچ ک ــته می کنن ــاهده را برجس ــِت قابل مش ــم واقعی و ه
ایــن دو فیلــم، در عیــن نوســان بیــن منطــق و تخیــل، در هیچ کــدام 

ــد. از ایــن دو ســبک قــرار نمی گیرن
ــوان  ــه عن ــود ک ــکار می ش ــی آش ــا هنگام ــن تقابل ه ــش بی      تن
تولــد بــر روی نمــای دوم قــرار می گیــرد، جایــی کــه شــان در حــال 

ــه  ــذر )ک ــور از زیرگ ــگام عب ــود. او هن ــذر می ش ــدن وارد زیرگ دوی
ــد(  ــته کن ــان را برجس ــزوای ش ــا ان ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــایه ق در س
تلوتلــو می خــورد، بــه زمیــن می  افتــد و می  میــرد. ایــن تونــل 
ــده  ــه ش ــور مقایس ــدان و گ ــا زه ــده ب ــور متقاعدکنن ــاه، به  ط کوت
ــد،  ــال تول ــا تداعی کــردن کان ــل ب ــن تون ــو، ۲۰۰6(. ای اســت )کوزالی
تصویــری از فضــای انتقالــی فراهــم می کنــد و حرکــت از یــک 
واقعیــت بــه واقعیتــی دیگــر را نشــان می  دهــد. اگرچــه نمــای پایانــی 
ایــن صحنــه آشــکار می کنــد کــه شــان در زیــر پــل افتــاده اســت. 
ــی  ــا نگاه ــد؛ و ب ــرای پیون ــت آشــکاری اســت ب ــه عالم ــن به منزل ای
بــه گذشــته می بینیــم کــه ازنظــر موضوعــی  شــان چــون پیوســتگی 
عاطفــی اش را ازدســت داده، نمی توانســته ازآنجــا عبــور کــرده باشــد. 
بالفاصلــه، پــل تأکیــدی اســت بــر ارتبــاط موضوعــی بــا نمــای بعدی 
ــود.  ــد می ش ــی متول ــه در آن کودک ــا( ک ــح متضاده ــد صری )پیون
مــرگ قبــل از تولــد. گلیــزر ایســتگاه های متضــاد زندگــی زمینــی را 
بــه هــم پیونــد می دهــد تــا درک مرســوم دنیایــی را معکــوس کنــد. 
قراردادهــای آشــنا ایــن فــرد را وجــود جســمانی منحصربه فــردی از 
ــد جســمانی  شــاِن خردســال  ــد. تول ــا مــرگ نشــان می دهن ــد ت تول
ده ســال بعــد بــا تولــد روان شــناختی او دنبــال می شــود. بالفاصلــه، 
ارتبــاط بیــن مــرگ شــان و تولــد یــک کــودک می توانــد به دو شــیوه 
ــاره  ــا اش ــض ی ــادف مح ــوان تص ــا به عن ــود - ی ــیر ش ــاد تفس متض
ضمنــی بــه این کــه ایــن تولــد )شــاید مثــل همــه تولدهــای دیگــر( 
ــان  ــم در نوس ــول فیل ــاگران در ط ــت. تماش ــاره اس ــد دوب ــک تول ی
ــا  ــوند؛ ام ــیده می ش ــک  ورزانه کش ــی و ش ــای عرفان ــن موقعیت ه بی
ســکانس آغازیــن یــادآور ۲۰۰1: اودیســه فضایــی اســت، کــه فاتحانــه 
ــوان یــک کــودک  ــاره اش به عن ــد دوب ــورد و تول ــو فضان ــا مــرگ ِدی ب

ــد. ــان می رس ــه پای ــتاره ب س
ــود و  ــاز می ش ــاده آغ ــه س ــک صحن ــا ی ــد ب ــال بع ــتان ده س داس
ــار  ــد. یک ب ــدا می کن ــا پی ــات معن ــایی اتفاق ــا رمزگش ــان ب هم زم
دیگــر مــا در چشــم انداز پوشــیده از بــرف قــرار داریــم؛ امــا ایــن بــار 
در یــک گورســتان. آنــا، رهاشــده در یــک بیهودگــی دل تنگ کننــده، 
ــوزف  ــد. ج ــان می گری ــزاِر ش ــر م ــی ب ــبتاً طوالن ــای نس ــک نم در ی
)دنــی هوســتون( در فاصلــه ای دورتــر داخــل ماشــین منتظــر 
ــه صــدای خنــده ای کــه از یــک  بازگشــت آناســت، کــه توجهــش ب
ــزاداران مشــغول  ــا ع ــود؛ گوی ــب می ش ــد جل ــم می آی ــم ترحی مراس
تجدیــد خاطــره ای مشــترک از فــرد تــازه فــوت شــده هســتند. تنهــا 
زمانــی کــه آنــا را بهتــر بشناســیم می فهمیــم کــه او رضایــت نداشــته 
ــدان  ــود فق ــام ش ــع انج ــادی بی موق ــان ش ــن ش ــم تدفی در مراس

ــیاه. ــوگی س ــر س ــز ب ــا تمرک حل نشــده او ب
ــمت  ــه س ــته ب ــای آهس ــا قدم ه ــد، ب ــرک می کن ــان را ت ــا، ش  آن
ــاداری  ــگاه معن ــد، ن ــی می کش ــس عمیق ــردد، نف ــین برمی گ ماش
ــری.  ــز دیگ ــه چی ــی« - و ن ــد »اک ــدازد و می گوی ــوزف می ان ــه ج ب
ــن زوج را درون شیشــه  ــان زمســتانی ای ــاخه های درخت ــکاس ش انع
راننــده قــاب می گیــرد  نشــانه ای از ســرما. بعدتــر متوجــه می شــویم 
ــنهاد ازدواج  ــرش پیش ــرای پذی ــتان ب ــه را در گورس ــن لحظ ــا ای آن
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 شــده اش را تــرک می گویــد چنیــن کاری انجــام دهــد. 
آیــا ســوگواری او تمــام نشــده اســت؟

     مراســم نامــزدی در آپارتمــان مجللــی در منهتــن، جایــی کــه آنــا 
همیشــه همــراه بــا مــادرش اِلِنــور )لــورن بــاکال( زندگــی می کــرده 
ــی هســتند،  ــه در حــال پذیرای ــکاران مؤدبان برگــزار می شــود. خدمت
ایــن مهمانــی از آن دســت کارهــای تــوأم بــا استرســی اســت کــه بــه 
ــرغ راه  ــت تخم م ــر روی پوس ــه ب ــا نوک پنج ــه ب ــد هم ــر می رس نظ
ــی  ــا را نوران ــه ای همه ج ــور بی رحمان ــه به ط ــوزف، ک ــد. ج می رون
کــرده تــا ویژگی هــای چهــره اش چشــمگیر بــه نظــر برســند، شــروع 
می کنــد بــه خودتبریک  گویــی و نَقــل حکایــت خواســتگاری از نامــزد 
ــن  ــن حی ــود. در همی ــده نمی ش ــا دی ــچ کج ــا هی ــا آن ــرددش ام م
زنــی مضطــرب، پاییــن در البــی، همســرش را مجبــور می کنــد کــه 
باوجــود تأخیــِر او، به تنهایــی بــاال بــرود. مدیــر فیلم بــرداری هریــس 
ــای  ــر روی چهره ه ــردازی ب ــبک نورپ ــی، س ــن ویژگ ــا ای ــاویدز ب س
بازیگــران قرار مــی دهــد کــه در تمــام طــول فیلــم غالــب اســت. نــور 
ــوه ای  بســیار کمــی از چشــم ها منعکــس می شــود، و ســایه های قه
چشــم ها به ســختی بــا میزانســن همخوانــی دارد. ایــن حالــت 
ــای  ــده فیلم ه ــای زنده ش ــه مرده ه ــت ب ــوس اس ــاره ای نامحس اش
ــن کلیشــۀ قدیمــی درســت باشــد کــه در ســینما  وحشــت. اگــر ای
ــم  ــی فیل ــران اصل ــس روان بازیگ ــتند، پ ــره روح هس ــم ها پنج چش

ــد. ــا زمــان مــرگ پنهــان می مان ــد ت تول
ــرد، از  ــودش را می گی ــم خ ــرب تصمی ــک( زن مضط   کالرا )آن ِه
ــا و  ــد، برگ ه ــت می کن ــارک حرک ــنترال پ ــمت س ــه س ــان ب خیاب
ــپس  ــد. س ــن می کن ــه اش را دف ــد و هدی ــار می زن ــا را کن کثیفی ه
یــک هدیــه جایگزیــن گران قیمــت خریــده و بــه مهمانــی مــی رود. در 
خــالل ایــن مــدت، همســر وی کلیفــور )پیتــر اســتورمار( آنــا را یافته 
و بامحبــت بــه او تبریــک می گویــد و در ضمــن بــه خاطــر گذشــت 
ــد،  ــده بودن ــر را دی ــه همدیگ ــاری ک ــن ب ــی از آخری ــان طوالن زم
عذرخواهــی می کنــد. در اینجــا مــا در تعجــب باقــی می مانیــم 
چــرا چنیــن جدایــی طوالنــی بیــن افــرادی اتفــاق افتــاده کــه معلــوم 
ــی  ــرای معرف ــه جــوزف ب ــد. به محــض اینک اســت دوســت یکدیگرن
جلــو می آیــد فضــای دوســتانه از بیــن مــی رود. جــوزف کلیفــورد را 
دعــوت می کنــد تــا » از مهمانــی لــذت ببــرد« و بــا نرمــش از دســت 

ــا تعلــق دارد خــالص می شــود. ــه گذشــته آن ــی کــه ب مهمان
ــا ســکوت در حــال  ــی، پســری ده ســاله ب ــر در الب ــه پایین ت ده طبق
تماشــای رفت وآمدهاســت. صبــح روز بعــد، در یــک محلــه متوســط 
ــش  شــهر، همــان پســربچه  شــان )کامــرون برایــت( روی تخت خواب
نشســته اســت. افــکارش چنــان درگیــر اســت کــه هنگامی کــه یکــی 

ــد پاســخی نمی دهــد1. ــرون او را صــدا می زن از دوســتانش از بی
ــا  ــه م ــت ک ــده اس ــی نش ــتی معرف ــوز به درس ــودک هن ــن ک      ای
بــه مراســم جشــنی در آپارتمــان منهتــن برمی گردیــم - یــک 
به دقــت  و  اتفــاق خشــک  یــک  دیگــر،  زمســتانی  بعدازظهــر 
ــور.  ــد اِلِن ــک دورهمــی خانوادگــی به افتخــار تول برنامه ریزی شــده، ی
ــی  ــان زندگ ــن آپارتم ــادر در ای ــن م ــای ای ــر و داماده ــردو دخت ه
ــوت(  ــون الی ــورا )آلیس ــه ل ــوزف، بلک ــا و ج ــا آن ــه  تنه ــد. ن می کنن
ــوارد( دور  ــس ه ــاب )آرلی ــارداری و همســرش ب ــای آخــر ب در ماه ه

میــز جمع انــد. اگرچــه پســربچه ای بــه نــام شــان نزدیــک اســت کــه 
ــزد، او  ــم بری ــه ه ــده را ب ــل داده ش ــت صیق ــای به دق ــن زندگی ه ای
ــن مهمــان ســر می رســد - یــک  ــدون دعــوت و پشــت ســر آخری ب
ــرای  غافلگیــری هم زمــان کــه قــرار اســت تجربــه جدیــدی باشــد ب

ــا. ــویگی آن ه ــن یک س ــم ریخت دره
ــا نورهایــی کــه هنــگام ورود       ورود پســربچه هم زمــان می شــود ب
آنــا بــه ســالن از شــمع های کیــک تولــد ســاطع می شــوند. پســربچه 
بــدون دیده شــدن در تاریکــی، او را همراهــی می کنــد. تــا زمانــی کــه 
چراغ هــا دوبــاره روشــن شــوند، او چیــزی بیشــتر از یــک روح بــه نظر 
نمی رســد، در روشــنایی شــمع، آنــا شــبیه تجلــی تصــورات پســربچه 
ــی ،  ــودک اله ــوی ک ــور کهن الگ ــمع ها در حض ــن ش ــا ای ــت. آی اس
نمــاد امیــد و زندگــی بالقــوة آینــده هســتند )هوپکــه، 1۹8۹: 1۰7(؟

ــه اســت و عوامــل دیگــری  ــه ایــن خان رمــز و رازی در حــال ورود ب
باعــث تقویــت ایــن حــس می شــوند. »ســکون غیرعــادی« کیدمن در 
نقــش آنــا تشــبیه شــده اســت بــه ماریــا فالکونتــی در نقــش ژاندارک 
ــاو، ۲۰۰۴(.  ــال 1۹۲8 )چ ــر در س ــودور دری ــی از کارل تئ در فیلم
کامــرون برایــت نیــز در ایفــای نقــش  شــاِن جــوان بــا همیــن کیفیت 
ــد  ــی دارن ــای کوتاه ــر موه ــردو بازیگ ــد. ه ــرمایه گذاری می کن س
ــه  ــباهت های قابل توج ــن ش ــت. ای ــی اس ــش فالکونت ــادآور نق ــه ی ک
و ایــن شــیفتگی مجذوب کننــده کــه بیــن پســربچه و زن در حــال 
رشــد اســت، توجــه مــا را بــه جریــان عمیــق ایــن ارتباطــات جلــب 
ــی  ــدارک، قربان ــد ژان ــخصیت، همانن ــردو ش ــن ه ــا ای ــد. آی می کن
ــه خامــوش کــردن آن نیســتند؟ ــادر ب احساســاتی می شــوند کــه ق

ــد  ــان درخواســت می کن ــوند، ش ــا روشــن می ش ــه چراغ ه هنگامی ک
ــی را  ــن کار مهمان ــا ای ــد و ب ــت کن ــا صحب ــا آن به طــور خصوصــی ب
ــد  ــرد، همانن ــه ســخره می گی ــدا او را ب ــا در ابت ــد. آن ــم می زن ــه ه ب
ــان  ــون مزاجش ــث تل ــودک باع ــک ک ــور ی ــه حض ــاالنی ک بزرگ س
می شــود؛ امــا هنگامی کــه بــا اطمینــان اعــالم می کنــد کــه او 
ــرون  ــان بی ــا او را از آپارتم ــت آن ــان، اس ــا، ش ــده آن ــر فوت ش همس
ــدازد. واکنــش او در ابتــدا تلفیقــی از شــوق و ناراحتــی اســت،  می ان
امــا در روزهــای آتــی، هنگامی کــه شــان بــرای او یادداشــتی 
ــی اش  ــد ناراحت ــا جــوزف ازدواج نکن ــد ب می فرســتد و در آن می گوی
ــا  ــه تمســخر متوســل می شــوند، ام ــواده او ب تشــدید می شــود. خان
ایــن کار باعــث پنهان کــردن ناآرامــی نمی شــود. بخشــی از تشــدید 
ــه زندگــی اتوکشــیده  ــه خاطــر ورود ســرزده وی ب ــن اضطــراب ب ای
ــود  ــر بهب ــه خاط ــم، ب ــدس می زنی ــا ح ــم، م ــی ه ــت، بخش آن هاس
ــراد  ــک اف ــاب تک ت ــان نق ــالوه، ش ــت. به ع ــا اس ــخت آن ــی س عاطف
ــن نقاب هــای  ــواده نظام منــد را خراشــیده اســت. پشــت ای ــن خان ای
ــات  ــربچه هیجان ــن پس ــرار ای ــی، اص ــه نیویورک ــر مرف ــه قش مؤدبان

ــد.  ــه کــه آن هــا هیــچ درکــی از آن ندارن ــی را برانگیخت ناموزون
جــوزف اولیــن بــار تنــش خــود را با ضربــه زدن بــه نقــاب مؤدبانه اش، 
زمانــی نشــان می دهــد کــه مثــل یــک مــرد آلفــای  حســود مداخلــه 
ــش  ــدن در نق ــر ش ــا ظاه ــربچه ب ــن پس ــد. ای ــی می کن غیرمنطق
ــی جــوزف  ــب ذهن ــا رقی ــا تنه ــا مدت ه ــه ت شــوهرفوت شــده ای ک
بــوده باعــث آزار او می شــود. جــوزف بــا نادیده گرفتــن خواســته آنــا، 
ــرد،  ــن( بب ــد لوی ــدرش )ت ــا او را پیــش پ ــد ت ــودک را وادار می کن ک
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پــدری کــه در همــان ســاختمان تدریــس خصوصــی موســیقی انجــام 
ــد  ــد و تأکی ــه ای می برن ــه گوش ــودک را ب ــا ک ــد.1 بزرگ تره می ده
می کننــد کــه او بایــد از آنــا دور بمانــد، امــا دوبــاره و چندبــاره  شــان 
ــد،  ــتفاده نمی کنن ــا از زور اس ــد. بزرگ تره ــه نمی توان ــد ک می گوی
ــود  ــه اوج خ ــی ب ــت، و زمان ــه اس ــی بی رحمان ــن هماهنگ ــا ای ام
ــود  ــره می ش ــان خی ــمان ش ــده، در چش ــم ش ــا خ ــه آن ــد ک می رس
و بــه او می گویــد دیگــر مزاحــم او نشــود. ایــن زوج زیبــا و برازنــده، 
بــرای حضــور در یــک رویــداد رســمی دیــر کرده انــد و بــا تنــدی گام 
ــد  ــردد و می بین ــدن برمی گ ــدا ش ــال ج ــا در ح ــا آن ــد؛ ام برمی دارن
کــه پســربچه از هــوش مــی رود )کنایــه دوبــاره بــه مــرگ شــوهر آنا(.

ــام  ــا ســیم گوش خــراش تم ــان همهمــه وحشــتناک صده      ناگه
ــم های  ــنده ُس ــنگین و ُکش ــدای س ــرد، و ص ــا را فرامی  گی ــود آن وج
جن هــا )پیزیکاتــو بــاس ( او را از حــس زمــان و مــکان خالــی 
ــزدش  ــط نام ــراف، توس ــه اط ــه ب ــا، بی توج ــه آن ــد. هنگامی ک می کن
ــه  ــه موســیقی مقدم ــرا کشــیده می شــود، قطع ــه اپ ــه ســمت خان ب
ــه  ــر  در حــال اجراســت. هنگامی ک ــر واگن ــرده اول دی والکــور  اث پ
ــه  ــا ب ــاز صندلی ه ــای ب ــن از نم ــوند، دوربی ــاالر می ش ــا وارد ت آن ه
ــا زوم می کنــد.  ــر روی چهــرة آن ســمت یــک نمــای کامــاًل بســته ب
ــان و  ــرای دقایقــی بی پای او در حــال جــای گرفتــن در صندلیــش، ب
شــوکه کننــده در جــای خــود میخکــوب می شــود. همان طــور کــه 
نمــا ادامــه می یابــد، کادربنــدی )کمــی باالتــر از ســطح چشــمان( بــا 
عدســی تله  فوتویــی کــه بــرای پهــن کــردن تصویــر صــورت کیدمــن 
ایجادشــده ترکیــب می شــود. آنــا ماننــد کودکــی مضطــرب بــه نظــر 
می رســد کــه بی مهابــا در آســتانه اشــک ریختن اســت. شــوک 
ــاره بازکــرده اســت، و  ناشــی از هــوش رفتــن شــان، زخــم او را دوب
ــن پســربچه شــوهر  ــه ای ــد می  شــود ک ــی دارد متقاع ــا درماندگ او ب

ــت. ــده او اس ــاره متولدش ــده دوب فوت ش
ــش آن  ــزر و گروه ــه  گلی ــن ک ــاده کیدم ــش فوق الع ــای نق      ایف
را بــه یــک  لحظــه بــزرگ ســینمایی تبدیــل کرده انــد، جــای هیــچ 
شــکی باقــی نمی گذارنــد کــه ایــن راز بــزرگ در حــال افشــا شــدن 
اســت. آنــا در ایــن اپیــزود بــا یــک امــر قدســی  مواجــه می شــود - 
تجربــه ای همــراه بــا یــک تــرس مقــدس. اگرچــه او در آرزوی شــان 
بــوده، امــا طبعــاً هیچ چیــزی او را بــرای تحقــق مبهــم ایــن خواســته 
آمــاده نکــرده اســت. اگرچــه فیلــم دیگــر جنبه هــای دنیــوی 
شــخصیت آنــا را بــه مــا نشــان می دهــد، امــا ایــن شــدِت احســاس 
نــه او و نــه تماشــاگرانی کــه تحــت تأثیــر شــخصیت او قرارگرفته انــد 

ــد. ــا نمی کن را ره
     رابــرت کامبــو می گویــد درامــی کــه در مقدمــه اثــر واگنــر وجــود 

دارد بــه دو دلیــل بــا داســتان فیلــم مرتبط اســت.
ــم  ــث از ه ــت باع ــگ درنهای ــه هاندین ــه خان ــد ب ــیدن زیگمون  رس
می شــود،  زیگلینــد  همســرش  و  هاندینــگ  ازدواج  پاشــیدن 
ــزدی  ــا نام ــان کار را ب ــاً هم ــربچه تقریب ــان پس ــه ش ــه ک همان گون
آنــا و جــوزف می کنــد. دوم، زیگمونــد نــه  تنهــا زیگلینــد را از 
هاندینــگ مــی دزدد، بلکــه بــا وجــود اینکــه او همــان خواهــر اوســت 
ــس  ــود - پ ــتر می ش ــا او هم بس ــت داده، ب ــش ازدس ــال ها پی ــه س ک
رســیدن بــه وصــال عشــقی »ممنوعــه« اســت، ماننــد عشــق آنــا بــه 

پســربچه ای ده ســاله کــه ممکــن اســت همســری باشــد کــه مدت هــا 
ــت. ــت داده اس ــش ازدس پی

                                                                 )کامبو، ۲۰۰6(
 طبــق تعریــف یونــگ، ترومــای آنــا چــه چیــزی را دربــاره وضعیــت 
روانــی او آشــکار می کنــد؟ برمبنــای ایــن نظریــه کــه تکامــل فردیــت 
به تنهایــی اتفــاق نمی افتــد، بلکــه در یــک رابطــه رخ می دهــد، 
درمی یابیــم آنــا در مرحلــه ای اســت کــه کیمیاگــران آن را پیوند اصغر 
می نامنــد. ادوارد ادینگــر پیونــد اکبــر را این گونــه توصیــف می کنــد 
»از اتحــاد نهایــی متضادهــای پاالیش شــده تولیــد می شــود، و چــون 
ــام یک ســویگی ها را کاهــش داده و  ــه ای از متضادهاســت، تم آمیخت
برطــرف می کنــد« )1۹8۵: ۲1۵(. پــس بنابرایــن یــک ازدواج ســنتی 

نمــاد مناســبی از تکامــل فردیــت اســت. 
همچنیــن پیونــد متضادهایــی کــه به طــور ناقــص از هــم جداشــده اند، 
نشــانگر ذات پیونــد اصغــر اســت. و محصول آن ترکیبی ســمی اســت 
ــم  ــرد. تجس ــرار بگی ــتری ق ــای بیش ــرض فرآینده ــد در مع ــه بای ک

محصــول پیونــد اصغــر، کشــته، معلــول یــا متالشــی شــدن اســت«.
                                                              )ادینگر، 1۹8۵: ۲1۲(

 ادینگــر بــرای نشــان دادن جنبه هــای خطرنــاک پیونــد اصغــر، بــه 
متــون کیمیاگــری کــه یونــگ در اصــل آن هــا را انطبــاق داده اســت 
ــوه  ــادر بی ــک م ــه ازدواج نامناســب ی ــد، کــه در آن ب اســتناد می کن

بــا پســرش اشــاره دارد.
ــا تلخــی  ــود، ب ــان خوشــی آغازشــده ب ــا بی ــه ب ــن ازدواج، ک ــا ای  ام
ــودش  ــادر خ ــا م ــر ب ــه پس ــید...زمانی ک ــان رس ــه پای ــزاداری ب ع
هم بســتر می شــود، او پســر خــود را بــا زهــر افعــی می کشــد.

                                                                   )همان منبع(
 مفهــوم متضادهایــی کــه به طــور ناقــص جداشــده اند و بیانگــر 
ــا،  ــان و آن ــا ازدواج ش ــق ب ــا منطب ــه  تنه ــتند، ن ــر هس ــد اصغ پیون
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 
ــاره  ــد. دوب ــک می کن ــا کم ــمت آن ــه س ــربچه ب ــذب پس ــی ج چرای
ادینگــر می گویــد: »ازنظــر یــک کیمیاگــر، مــادر مــاده اولیــه  بــوده 
ــِن  ــوده... م ــرگ ب ــاره و هــم م ــی دوب ــودی و جوان و هــم باعــث بهب
ــه را  ــیارِ مادران ــی ناهش ــه از روی بی تجربگ ــر هنگامی ک ــغ پس نابال
ــرار می گیــرد« )1۹8۵:  ــد و تخریــب ق ــرد تحت الشــعاع تهدی می پذی
ــه  ــر ادام ــی رود. ادینگ ــوش م ــان از ه ــل ش ــن دلی ــه همی ۲1۲( - ب
ــذری کاشــته شــود  ــد ماننــد ب می دهــد، » چنیــن گرفتگــی می توان
و دوبــاره جوانــه بزنــد« )همــان منبــع(. بنابرایــن ایــن شــکل از پیوند 
اشــاره دارد بــه مرحلــه ای از فرآینــد تحــول کــه در آن مــرگ مقــدم 
اســت بــر تولــد دوبــاره )1۹8۵: ۲1۴(. هنگامی کــه شــان وارد رابطــه 
ــا آنــا می شــود، یــک رویــداد هم زمــان را آغــاز می کنــد کــه دارای  ب

پتانســیل التیــام مشــترک بــرای هــردوی آن هاســت.
ــا  ــا ب ــازه، نه تنه ــام شــروع های ت ــد تم ــا جــوزف مانن ــا ب ــزدی آن نام
خــود شــادی بالقــوه بــه همــراه دارد )اگرچــه در مــورد ایــن دو نفــر 
بنــدرت ایــن حالــت اتفــاق می افتــد( بلکــه دارای یــک آســیب پذیری 
ــرای بازگشــت  اســت، کــه ممکــن اســت پتانســیل تحریک کننــده ب
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باشــد. اگــر ایــن واپــس  روی یــک بازتــاب هشــیارانه باشــد، فرصتــی 
ــا  ــده آن ــه ازدواج آین ــه ازآنجایی ک ــتر. اگرچ ــد بیش ــرای رش ــت ب اس
ــد علــت مســتقیم واپــس روی هــای آینــده آن هــا  و جــوزف می توان

باشــد، ایــن مســئله لزومــاً اثبــات ایــن تبییــن ریشــه ای نیســت.
همان گونــه کــه قبل تــر اشــاره شــد، ورود تأثیرگــذار پســربچه، نشــانه 
ــد  ــی قدرتمن ــر کهن الگوی ــک تصوی ــب ی ــودک در قال ــازی ک فعال س
اســت. ایــن مســئله می توانــد نگاهــی بــه گذشــته فــردی باشــد کــه 
ــه  ــده. ب ــه آین ــی ب ــا نگاه ــد، ی ــر می رس ــه نظ ــبیه او ب ــربچه ش پس
ــن ورود نماینــده هیجان هــا و ســائق های  ــه، ای شــکل گذشــته نگران
ــرای  ــروری ب ــرط ض ــک پیش ش ــوان ی ــه به عن ــت ک ــیاری اس ناهش
ــت  ــن حال ــده اند. ای ــا سرکوب ش ــع ی ــالی من ــه بزرگ س ــیدن ب رس
هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه رشــد فــرد به وســیله ســائق ها محــدود 
ــگ آن را  ــه یون ــدی ک ــد، فرآین ــش یاب ــیاری افزای ــا هش ــود ت می ش
ویژگــی فرهنگ هــای غربــی دانســت )1۹۵1: ۲76(. در مقابــل، 
ــه ســمت آینــده اســت،  ــی کــودک ب ــر کهن الگوی هنگامی کــه تصوی
نماینــده ســائق های در حــال ظهــور در ناهشــیار اســت کــه احتمــاالً 
به موقــع واردشــده و هشــیار فــرد را تغییــر می دهنــد. یونــگ تأکیــد 

می کنــد -
 تجربــه مــا در روان شناســی فــردی ... نشــان می دهــد کــه »کــودک« 
ــد  ــد. در فرآین ــوار می کن ــده هم ــخصیت آین ــر ش ــرای تغیی راه را ب
فردیــت، کــودک شــکلی اســت از ترکیــب عناصــر هشــیار و ناهشــیار 
شــخصیت. بنابرایــن نمــادی اســت از اتحــاد دو متضاد، یــک میانجی، 

ــک التیام بخــش و کســی کــه یــک کل را می ســازد. ی
                                                                                                        )همان منبع،۲78(

ــن  ــه ای ــل از اینک ــری اســت در شــخصیت قب ــودک نشــانه تغیی  ک
ــاره  ــد دوب ــه تول ــانه های اولی ــه نش ــض اینک ــد، و به مح ــاق بیفت اتف

ــد. ــه می کن ــیار عرض ــن هش ــه ذه ــود آن را ب ــکار ش آش
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 
ــی  ــدی درون ــج توانمن ــم. یکــی از نتای ــم حــدس بزنی ــم نمی توانی ه
ــن اســت کــه اگرچــه از  ــرا ای ــه دشــوار اپ کیدمــن در اجــرای صحن
ــد،  ــنگین او آگاه می کن ــدوه س ــا را از ان ــربچه م ــن پس ــوش رفت ه
ــه  ــی ک ــا رنج ــا ب ــد آن ــم مانن ــا نمی توانی ــدام از م ــوز هیچ ک ــا هن ام
پســربچه متحمــل می  شــود همدلــی کنیــم چــون مــا بعــد از 
بیهــوش شــدن از وی جــدا می شــویم. در صحنــه اپــرا ســرنخ اولیــه و 
گنگــی از وضعیــت شــخصیت کــودک دریافــت می کنیــم. همان طــور 
کــه پــدرش او را در تخــت خــواب قــرار می دهــد1، امتــداد نواختــن 
مالیــم نت هــای بــم واگنــر هرگونــه خیــال واهــی مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــرد نگــران ب ــد. م ــه امنیــت رســیده اســت را تضعیــف می کن او ب
ــاور دارد  ــرد دیگــری اســت و ب ــد ف ــد، »او می گوی همســرش می گوی
ــی  ــت روان ــردن وضعی ــن در درک نک ــت.« والدی ــری اس ــرد دیگ ف
پســربچه تنهــا نیســتند. ایــن مســئله مبهــم می مانــد، معمایــی کــه 
ــور یکســان مشــغول حــل  ــاگران به ط ــم و تماش شــخصیت های فیل

آن می شــوند.
ــان رخ داده  ــه ای درش ــری ریش ــه تغیی ــت ک ــن اس ــال روش بااین ح
اســت. هنگامی کــه مــادر او )کارا ســیمور( بــرای گفتــن شــب به خیر 

بــه اتاق خــواب او می آیــد، پســربچه خــود قدیمــی اش نیســت: »مــن 
دیگــر پســر احمــق شــما نیســتم.« رفتــار روز بعــد او تاییــد می کنــد 
کــه او دیگــر تناســبی بــا دنیــای قدیمــی خــودش نــدارد، امــا در حال 
تجربــه کــردن تولــِد دوِم روان اســت. او از مدرســه بیــرون می آیــد و 
ــارک  ــنترال پ ــه او را در س ــذارد ک ــا می گ ــرای آن ــی ب ــی تلفن پیغام
مالقــات کنــد - آنــا خــودش می دانــد کجــا بــرود. همین کــه آنــا، بــا 
ــاِن  ــود، صــدای ضرب ــارک می ش ــرزان در گل والی، وارد پ ــای ل گام ه
ــیم  ــش س ــدای کش ــرب، ص ــی مضط ــان قلب ــل ضرب ــی مث ترکیب
ــرگ  ــذر م ــه زیرگ ــک شــدن او ب ــل از نزدی ــه قب پرتنشــی اســت ک
ــان  ــا پای ــا اپــرای واگنــر درمی آمیــزد. زاویــه دیــد ب لحظه به لحظــه ب
ــیقی  ــژواک موس ــت؛ و پ ــان اس ــده اش یکس ــر فوت ش ــدن همس دوی
ــر اهمیــت  ــان قلــب( ب ــر ضرب ــا تأکیــد ب دســپالت در آن صحنــه )ب
ــا و شــان پســربچه یکدیگــر را  ــه آن ــد. هنگامی ک ــد می کن ــل تأکی پ
مالقــات می کننــد، دونــده ای در حــال رد شــدن از زیرگــذر اســت - 
دقیقــه ای کــه هم زمانــی آن بــرای بیننــده قابل توجــه اســت و آن را 
از دســت نمی  دهــد، اشــاره ای بــه این کــه پســربچه و هــم نامــش بــا 

یکدیگــر پیونــد دارنــد.
ــان  ــا اطمین ــر، ب ــروز بعدازظه ــوک دی ــودی از ش ــا بهب ــان ب       ش
ــا شــوهر خواهــرش بــاب )دکتــر(  ــا می خواهــد کــه ب بــه خــود از آن
ــا او را امتحــان کنــد. اطمینــان  ــات تنظیــم کنــد ت ــرار مالق یــک ق
او باعــث آشــفتگی آنــا می شــود و ناگهــان بــا حالــت دفاعــی 
ــربچه ای!« او  ــک پس ــط ی ــو فق ــیند: »ت ــب می نش ــگرانه عق پرخاش
می خواهــد پســربچه را از نزدیک تــر شــدن بــازدارد؛ از تــرس اینکــه 
ــا  ــات کنــد همــان کســی اســت کــه آن پســربچه ممکــن اســت اثب
ــل  ــن دلی ــه ای ــن ب ــت، و هم چنی ــش اس ــتر در آرزوی ــه بیش از هم
کــه )همان طــور کــه درنهایــت آشــکار شــدن پیرنــگ داســتان بــر آن 
تأکیــد می کنــد( ورود هم زمــان و شــبه جادویــی پســربچه عالمتــی 
اســت از تغییــرات تقریبــاً ناگزیــر در شــیوة دیــدن، تفکــر و زندگی او؛ 

ــد. ــت می کن ــده مقاوم ــی تکان دهن ــن آگاه ــر ای ــا در براب و آن
ــه  ــا ب ــت، ام ــده اس ــر گذران ــرش را از س ــدان همس ــا فق ــه آن اگرچ
نظــر می رســد او از ایــن تجربــه چیــزی نیاموختــه اســت و بنابرایــن 
ــن  ــت رفت ــی حقیق ــت. در پ ــیده اس ــوغ نرس ــه بل ــتن او ب خویش
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 هم تــراز در زندگــی اش بــه ســمت جــوزف، 
ــه  ــه در جســتجوی آن اســت ب ــی را ک ــان و امنیت ــا اطمین ــرای آن ب
همــراه نخواهــد داشــت. حقیقتــی کــه درنهایــت آشــکار خواهــد شــد 
اکنــون در زیِرزمیــن پنهــان اســت. همان طــور کــه اســتفان مایــکل  
بیــان می کنــد »تجربــه هشــیار مــا تنهــا نــوک کــوه پهنــاور یخــی 
فرآیندهــای ذهنــی ناهشــیار اســت کــه بــرای مــا مجهــول اســت و 
ــل  در ســکوت رفتارهــا، انگیزه هــا و ارزش هــای مــا را به طــور غیرقاب
رســوخ و اجتناب ناپذیــری شــکل می دهنــد« )1۹۹3: ۲۲(. ناهشــیار 
بجــای اینکــه بــرای رشــد خویشــتن بــه کار رود، اگــر نادیــده گرفتــه 
ــا و  ــدار آن ــی دی ــد. هم زمان ــدا می کن ــب پی ــیل تخری ــود، پتانس ش
ــذارد،  ــی نمی گ ــری باق ــای تصمیم گی ــدام ج ــرای هیچ ک ــربچه ب پس
ــه سمتشــان  ــدرت از ناهشــیار ب ــد ازآنچــه باق ــا نمی توانن ــرا آن ه زی
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ــوند. ــد دور ش می آی
ــودک  ــاری ک ــاره پافش ــوزف درب ــا ج ــودش ب ــفتگی خ ــا در آش آن
صحبــت می کنــد. ایــن دومیــن چالــش بــا رقیــب، جــوزف را 
ــاب را وادار  ــد و ب ــدید می کن ــت او را تش ــد و خصوم ــذاب می ده ع
می کنــد کــه از پســربچه امتحــان بگیــرد. مصاحبــه ضبــط می شــود 
ــان و  ــب ش ــش عجی ــه دان ــم ک ــم می بینی ــت فیل و در رفت وبرگش
اعتمادبه نفــس او خانــواده آنــا را میخکــوب می کنــد1. پســربچه 
ابایــی از تغییــر موقعیــت نــدارد، از بــاب دربــاره زندگــی زناشــوییش 
ســؤال می کنــد و یــادآوری می کنــد کــه لــورا )همســر او( قــادر بــه 

بچــه دار شــدن نبــوده اســت.
ــوت شــده  ــاره همســر ف ــات مهمــی درب      پاســخ های شــان جزیی
ــی روز در  ــار در س ــی ب ــرش س ــا و همس ــازد. آن ــکار می س ــا آش آن
ــه  ــانه  وار ب ــرای افس ــن ماج ــد. ای ــرده بودن ــا ازدواج ک ــی کلیس س
ــا  ــد. ام ــگ می بخش ــرش رن ــاره همس ــا درب ــک آن ــه رمانتی حافظ
ــا(  ــی کلیس ــار ازدواج در س ــی ب ــواس گونه ای )س ــار وس ــن رفت چنی
در رابطــه گذشــته آن هــا چــه معنایــی می توانســت داشــته باشــد؟ 
عشــق بــه ازدواج آن هــا انــرژی بخشــیده بــود، بعــالوه شــور و هیجانی 
ــات  ــا حی ــای آینده شــان. ام ــه رویاه ــودن و دســتیابی ب ــرای زنده ب ب
ــت، و  ــردن اس ــر ک ــی درخط ــز و راز، و حت ــی، رم ــق در تازگ عش
ممکــن اســت بــا صمیمیــت از میــان بــرود. شــور عشــق یــک حــس 
ــد کــه زوج آن  ــه حقیقــی ایجــاد می کن ــاط صمیمان اشــتباه در ارتب
ــد. از ایــن دیــدگاه مــرگ شــان  ــا عمــق رابطــه اشــتباه می گیرن را ب
ــه خاطــر نبــودن یــک  عالمــت یــک عشــق رمانتیــک اســت کــه ب
اســتحکام واقعــی می میــرد. از ســویی دیگــر، در رابطــه بــا پســربچه، 
ایــن حالــت نمایــش شــور و هیجــان آرمان گرایــی نوجوانــی اســت، 
و طبــق تعریــف، آرمان گرایــی غیرواقعــی اســت. بــه بیــان دقیق  تــر، 
می شــود،  دیــده  چندگانــه  ازدواج هــای  در  اعتیــاد  نشــانه های 
اعتیــادی کــه مثــل دیگــر رفتارهــا یــا جعلــی اســت یــا مخزنــی برای 

ســوگ و رنج هــای حل نشــده.
ایــن حالــت ســعادت سرخوشــانه، ازنظــر عاطفــی آن چیــزی اســت 
کــه زوج هــا را بــه ســمت پیونــدی بــرای آغــاز یــک دل بســتگی ایمن 
ــن  ــد ای ــداری و رش ــرای پای ــود ب ــا به خودی خ ــد - ام ــوق می ده س
ــه در آنجــا  ــرده اســت ک ــی را پیداک ــا جای ــی نیســت. آن ــد کاف پیون
ــوده  ــال آن ب ــه دنب ــا ازدواج ب ــه ب ــوی ک ــد معن ــک پیون ــد ی می توان
ــخصیت  ــک ش ــه ی ــدن ب ــرای تبدیل ش ــوار ب ــی دش ــدون تالش ب
روان شــناختی احســاس کنــد. آرمان گرایــی او )غــرق در توهــم 
بجــای یــک رابطــه واقعــی مبتنــی بــر عمــق پیوســتگی کــه هــردو 
ــن- ــور م ــروری مح ــد ض ــع از رش ــد( مان ــور دارن ــرد در آن حض ف

ــی  ــود. یک ــت می ش ــد فردی ــی از فرآین ــوان بخش ــتن  به عن خویش
و  احتمالــی،  آشــکار شــدن  ازدواج  از دردناک تریــن جنبه هــای 
ــه  ــر ســایه هــر دو زوج اســت. ایــن ســایه بارقه هایــی ب اجتناب ناپذی
ــرای مدیریــت  ــا تــالش ب یــک رابطــه می دهــد امــا اغلــب زوج هــا ب
هیجانــات منفــی ســایه، از آن اجتنــاب می کننــد )در چنیــن حالتــی، 
ــت  ــن اس ــد، ازدواج ممک ــش باش ــر روی آرام ــرمایه گذاری ب ــر س اگ
ادامــه پیــدا کنــد امــا رشــد نخواهــد کــرد(. اگــر مواجهــه بــا ســایه 
به صــورت آگاهانــه اتفــاق نیفتــد، نیرومنــدی ارتبــاط اولیــه ممکــن 

اســت از بیــن بــرود. و یکــی از نتایــج آن، همان گونــه کــه مــا 
درنهایــت در مــورد همســر فوت شــده آنــا می فهمیــم، ممکــن اســت 
ایــن باشــد کــه همســران هریــک بــه دنبــال بارقــه در جــای دیگــری 
خواهنــد گشــت. در یــک ازدواج هریــک از دو طــرف ســعی می کننــد 
بــا افزایــش ظرفیــت خودشــان بــرای نگهــداری تنش هــای هیجانــی 
ــا  ــا آن ه ــرده و ب ــا را درک ک ــایه ها، آن ه ــط س ــده توس برانگیخته ش
ارتبــاط برقــرار کننــد. بعدتــر زوج هــا بخش هــای نامرتبــط شــخصیت 
ــان و  ــد خودش ــن فرآین ــد، در ای ــی می کنن ــم یک ــان را باه خودش
ــام می بخشــند. در ازدواج  شــکاف های روان شــناختی بینشــان را التی
آرمانــی آنــا و شــان )رفتــن بــه ســی کلیســا در ســی روز( آن هــا بــه 
ــن  ــه ازهوش  رفت ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــت نیافته ان ــناختی دس ــن ش چنی
ــرد،  ــت می ک ــخ حرک ــات ی ــر روی قطع ــه ب ــار شــان درحالی ک مرگب
مــا تصویــر نقطــه ای را مشــاهده می کنیــم کــه یــک رابطــه در آنجــا 

منجمــد شــده اســت.
در ادامــه مصاحبــه بــا بــاب، شــان پســربچه ســهواً بــه اتفاقــات ســمی 
ــود  ــه او خ ــد، اگرچ ــاره می کن ــا اش ــاب آن ــر تب وت ــق پ ــر عش در زی
ــد. او، در  ــته باش ــودش داش ــارات کالم خ ــی از اش ــد درک نمی توان
ــه خاطــر اینکــه  شــان  ــا، بیــان می کنــد آن هــا ب ــگاه همســر آن جای
خانــه نداشــته در خانــه اِلِنــور زندگــی می کردنــد. درنهایــت پســربچه 
کنتــرل مصاحبــه را بــه دســت می گیــرد: »ببینیــد! شــما می توانیــد 
هــر طــور کــه می خواهیــد فکــر کنیــد ... اصــاًل مهــم نیســت. مــن 
شــان هســتم. مــن عاشــق آنــا هســتم و هیچ چیــزی ایــن موضــوع را 
تغییــر نخواهــد داد. هیچ چیــز. بــرای همیشــه.« چالــش بــا خانــواده 
آنــا به طورکلــی، و به ویــژه جــوزف، اکنــون دیگــر قابل انــکار نیســت. 
آن هــا پســربچه را صــدا می زننــد تــا در آپارتمــان اِلِنــور بمانــد تــا آنــا 
بتوانــد او را از توهــم خــارج کــرده و بــه او ثابــت کنــد قصــد ازدواج بــا 
جــوزف را دارد. پســربچه به محــض رســیدن مثــل نــی نــواز هاملیــن  
ــت  ــان گش ــل آپارتم ــی( داخ ــتان قدیم ــوس آن داس ــه معک )البت
ــه دنبــال هــر  ــه حالــت مسحورشــده ب ــد، و بزرگ ترهــا هــم ب می زن
ــز  ــمت می ــه س ــگ ب ــربچه بی درن ــد. پس ــت می کنن ــدم او حرک ق
ــاق  ــل ات ــای داخ ــی از مالقات کننده ه ــی رود و یک ــی اش م کار قدیم
ــه او  ــاب ب ــد خط ــمش را نمی دان ــه اس ــرده و بااینک ــایی ک را شناس

می گویــد »تــو بــه آنــا گفتــی کــه بابانوئــل وجــود نــدارد.«
ــا او  ــاند ام ــی نمی رس ــوزف را بجای ــربچه ج ــردن پس ــؤال پیچ ک س
نمی توانــد جلــوی حســادت مــن خــود را بگیــرد. شــب هنگام 
ــه  ــه پســربچه ک ــی ب ــی رود و در تاریک ــا م ــن پله ه ــه پایی جــوزف ب
بــر روی کاناپــه خوابیــده اســت زل زده و زیــر لــب می گویــد، 
ــوزف  ــاد ج ــت زی ــی.« عصبانی ــب بده ــن را فری ــی م ــو نمی توان »ت
به ســادگی باعــث همانندســازی او بــا پســربچه می شــود، و درنتیجــه  
ــده(  ــودک خوابی ــان ک ــون هم ــر، او)همچ ــات مقاومت ناپذی هیجان
ــه  ــد. اگرچ ــدا می کن ــوق پی ــیار س ــه هش ــرو نیم ــمت قلم ــه س ب
به اســتثنای برخــی فیلم هــای مشــخص ژانــر وحشــت، تصویــر 
کهن الگویــی به نــدرت در قالــب ســایه یــک فــرد بزرگ ســال 
تجســم پیــدا می کنــد، امــا شــان ایــن نقــش را در رابطــه بــا جــوزف 
بــر عهــده می گیــرد. مــردی کــه روحــی ضعیــف، و پســربچه ای کــه 
ــرای  روحــی وســیع دارد. ایــن یــک رابطــه کلیــدی اســت نه تنهــا ب
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آنچــه دربــاره جــوزف مطــرح می شــود بلکــه دربــاره خانــواده ای کــه 
ــد. ــا ازدواج کن ــا آن ه ــرار اســت ب او ق

     آنــا قصــد دارد زندگــی اش را بــه مــردی گــره بزنــد کــه 
و  پــدری  خانــواده  ماننــد  و  دارد  گرایانــه  مــادی  گرایش هــای 
همســر فوت شــده اش ثروتمنــد اســت، امــا ذهــن پژوهنــده ای نــدارد. 
ــک از  ــرا هیچ ی ــور دارد زی ــواده اِلِن ــا خان ــادی ب ــب زی ــوزف تناس ج
آن هــا ذات کنجــکاو و خودکاوانــه  ای ندارنــد. آن هــا در پنــاه امنیــت 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــد ک ــی پوچــی دســت پیداکرده ان ــه واقع گرای ــی ب مال
تخیــالت اســت، ثــروت ایــن توهــم را در آن هــا تقویــت کــرده کــه 
ــا  ــده گرفتــن تمــام دنیــای درونی شــان، تنهــا ب حتــی باوجــود نادی
ــد  ــی می توانن ــه ای و اجتماع ــی حرف ــی در زندگ ــی عمل تجربه گرای
بــه درک کاملــی از زندگــی دســت پیــدا کننــد. ذهن  هــای منجمــد 
آن هــا فاقــد کنجــکاوی و تصویرســازی کــودک درون اســت، کــه ایــن 
ــت.  ــه ســمت فردی ــی ب ــرای راهنمای ــی هســتند ب ــردو ویژگی های ه

ــد. ــان مرده ان ــد ش ــی مانن ــی و هیجان ــر عاطف ــراد ازنظ ــن اف ای
ــک  ــا دســتخوش ی ــم صــادق اســت. آن ــا ه ــورد آن ــه در م ــن نکت ای
ــری  ــدرت پیگی ــری را باق ــن درگی ــا ای ــت ام ــی اس ــری ذهن درگی
ــه حــدی  ــه همیــن دلیــل به ســرعت یــک پســر/مرد ب نمی کنــد و ب
در جایــگاه فرافکنــی آنیمــوس وی قــرار می گیــرد کــه تقریبــاً 
ــه نظــر می رســد ســاخته خــود اوســت.  ــل( ب ــه به طــور کام ــا ن )ام
ــه  ــربچه هرچ ــای پس ــد )ارزش ادع ــاره ش ــاًل اش ــه قب ــه ک همان گون
ــه پســربچه، اولیــن نشــانه  کــه باشــد(، فرافکنــی آنیمــوس خــود ب
در شــرف وقــوع بــودن یــک تولــد دوبــاره اســت کــه بیشــتر اوقــات 
ارتبــاط بــا کهن الگــوی کــودک الهــی پیش بینــی کننــده آن 
ــه نظــر می رســد،  ــه کــه بســیار محتمــل ب اســت. بعــالوه، همان گون
ــا  ــط ب ــات مرتب ــه جراح ــت ب ــی اس ــاره ای ضمن ــی اش ــن فرافکن ای

ــوند.  ــت ش ــه و مدیری ــد پذیرفت ــه بای ــته ک ــیفتگی گذش خودش
بعــالوه، آشــوبی کــه پســربچه در آنــا تشــدید کــرد عقــده ای بــود کــه 
قبــاًل از آن آگاه نبــود. ایــن عقــده هنگامــی فــوران می کنــد کــه آنــا 
ــد  ــه کلیفــورد دوســت قدیمــی همســر فــوت شــده اش ســر می زن ب
تــا دِر قلــِب ســردرگمش را بــرای او بگشــاید. آنــا بــه علــت مبــارزه 
ــده اش،  ــات پیچی ــاختن احساس ــی س ــی در منطق ــی و ناتوان هیجان
ــا  ــا، ترس ه ــات، رنج ه ــاره احساس ــی درب ــه حراف ــد ب ــروع می کن ش
ــد  ــم می دان ــان ه ــان -  هم زم ــردو ش ــه ه ــبت ب ــش نس و آرزوهای
ــد  ــش می خواه ــم دل ــت ه ــده او نیس ــر فوت ش ــربچه همس ــه پس ک
ــا در کشــمکش کشــف  کــه همســرش باشــد - به طــور خالصــه، آن
حقیقــت اســت. درنهایــت بــا لکنــت می گویــد نیــاز بــه کمــک دارد. 
او از کلیفــورد می خواهــد کــه مداخلــه کنــد و جلــوی عاشــق شــدن 
دوبــاره او بــه شــان را بگیــرد. او نمی توانــد چرنــد بــودن درخواســتش 
را درک کنــد و همیــن مســئله خودشــیفتگی او در انتخــاب همســر 

ــازد1. ــکار می س را آش
     شــاهد بیشــتر بــرای فعال ســازی ایــن عقــده، کل مونولوگ  هــای 
آنــا اســت کــه در تمــام جمــالت دربــاره خــودش صحبــت می کنــد 
ــر  ــن پس ــه ای ــبت ب ــوزف نس ــد ج ــه می گوی ــی ک ــتثنای زمان به اس
احســاس ناامنــی نمی کنــد. آنــا در ایــن مــورد زیــاد اشــتباه 
ــت.  ــراب اوس ــرای اضط ــی ب ــوزف نقاب ــه ج ــار مؤدبان ــد، رفت نمی کن

همیــن مســئله ایــن حــدس را تقویــت می کنــد کــه آنــا موضوعــات 
ــا  ــد. ام ــرکوب می کن ــود س ــه ش ــد متوج ــه نمی توان ــی را ک دردناک
حقیقــت آنــا را مجبــور می کنــد تــا در مــورد نامــزدش بپذیــرد کــه 
صمیمیــت جــوزف پناهــگاه امنــی بــرای شــک ها و تعارضاتــی کــه در 
تمــام رابطه هــا رخ می دهــد نیســت. تکــرار ایــن الگــو بــرای آنــا بــه 
ایــن معناســت کــه او بازتــاب دردنــاک غیبت هــای مکــرر همســرش 
در خانــه را بــا ســرکوب ایــن آگاهــی دردناک، کــه ایــن ازدواج آنچه او 
فکــر می کــرد نبــوده، انــکار کــرده اســت. انــرژی روانــی مصرف شــده 
ــرای  ــه او ب ــوگواری بی رحمان ــه س ــرکوبی، ب ــن س ــل ای ــرای تحم ب
ــود.  ــه می ش ــرگ وی اضاف ــد از م ــال بع ــش ده س ــده آل ــر ای همس
ــه  ــدار بیــن نزدیکــی و فاصل ــا، درجه بنــدی پای ــد تمــام رابطه ه مانن
ــت دادن  ــرای از دس ــدی ب ــه تهدی ــان آور ک ــی خفق ــن احساس - بی
ــرس از رهــا شــدن  خویشــتن اســت، و احساســی بســیار دور کــه ت
ــی از  ــج ناش ــت. رن ــز اس ــئولیتی چالش برانگی ــزد - مس را برمی انگی
ترومــای قبلــی ممکــن اســت توانایــی نگهــداری یــک رابطــه ســالم را 
ــه ازهم گســیختگی هایی  بســیار پیچیــده کنــد، و درنهایــت منجــر ب
ــود.  ــه ش ــری منفعالن ــا کناره گی ــد ی ــای بیش ازح ــل جروبحث ه مث
ســوگواری طوالنی مــدت آنــا نشــان می دهــد کــه چیــزی در هنــگام 

ــوده اســت. ازدواج و قبــل از آن اشــتباه ب
آنــا روز بعــد، در توافــق بــا مــادر شــان، او را خــارج از مدرســه مالقات 
می کنــد؛ امــا برخــالف نقشــه کــه قــرار بــود بــا او بــه ســردی ســخن 
ــنترال  ــکه در س ــا کالس ــده و او را ب ــتنی خری ــش بس ــد، برای بگوی
ــا ســخن  ــن آن ه ــل بی ــاره کشــش متقاب ــد - و درب ــارک می گردان پ
ــال  ــه دنب ــه ب ــا ک ــای آن ــن رفتاره ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد! ب می گوی
ــری از  ــه دیگ ــد، جنب ــاق می افت ــورد اتف ــک از کلیف ــت کم درخواس
الگــوی روانــی ریشــه دار عمیــق در اوســت. آنــا بــه مردانــی نیــاز دارد 
ــر  ــایه او را ب ــک باشــند و مســئولیت ناهشــیار، و س ــه او نزدی ــه ب ک
عهــده بگیرنــد. او از کلیفــورد می خواهــد 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، به طــور ناهشــیار شــخصی را انتخــاب 
ــه  ــی او )ک ــون نابینای ــد چ ــه او بکن ــی ب ــد کمک ــه نمی توان ــرد ک ک
ــا  ــدازه آن ــم به ان ــود او ه ــث می ش ــود( باع ــکار می ش ــه زودی آش ب
ناهشــیار باشــد. نقــش همســر آنــا در زندگــی قبلــی اش ایــن بــود کــه 
در یــک قلمــرو اســطوره ای 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 به عنــوان 
یــک نســخه جایگزیــن محکــم، میان ســال تر از همســر قبلــی 
ــا ثــروت و مرتبــه کافــی می توانــد  آناســت کــه، بــدون عشــق امــا ب
ــر کنــد. عملکــرد پســربچه کــه در  ــا پ ایــن خألهــا را در زندگــی آن
ــا جایگزیــن جــوزف شــده  ــاره مجســم شــدة آن جایــگاه همســر دوب
ــاکاِم گمشــده غیرممکــن را نبــش قبــر  ــِل ن ــن عشــق کام اســت ای

خواهــد کــرد.
همان گونــه کــه کامبــو )۲۰۰6( اشــاره می کنــد قــرار مالقــات همــراه 
بــا بســتنی و درشکه ســواری در پــارک، کلیشــه های فیلم هــای 
ــده اند  ــت ارائه ش ــدی موقعی ــورت کم ــه به ص ــتند ک ــقانه هس عاش
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ــج  ــاره به تدری ــراب آور دوب ــنای اضط ــگ آش ــک ضرباهن ــط ی و فق
بلنــد می شــود، کــه بــا موســیقی  شــان همســر ترکیب شــده اســت. 
ــربچه  ــای پس ــال تماش ــا در ح ــد و آن ــروب می رس ــه غ ــر ب بعدازظه
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، همان جایــی کــه 
ــم  ــد. می بینی ــگاه کن ــه آن ن ــه آینده شــان ب ــوان خان ــد به عن ــا بای آن
بازتــاب درختــان ســرمازده زمســتان به صــورت آهســته بزرگنمایــی 
می شــوند و شیشــه پنجــره را تیــره می کننــد. صــورت درخودفرورفته 
جــوزف، ماننــد چهــره آنــا در اپــرا پهــن می شــود، و نه تنهــا کــودک 
ــه نشــانگر  ــازد بلک ــد آشــکار می س ــکارش می کن ــه ان درون وی را ک
چهــره فرســوده مــرد میان ســالی اســت کــه در حــال درهم شکســتن 
ــی و افســردگی  ــیاه ، در تاریک ــاب س ــار در آفت ــوزف گرفت اســت. ج
ــه دلیــل  ــرار دارد. او ب مــردی در ســال های نیمــه دوم زندگــی اش ق
دل شکســتگی قــادر بــه بازیابــی خــودش نیســت، و بــه همیــن دلیــل 
ــی اش را  ــاط عاطف ــد ارتب ــد و نمی توان ــی می کن ــش را فرافکن آنیمای
ــن  ــا م ــد ب ــازی بیش ازح ــا همانندس ــود او ب ــد. بااین وج ــد ده رش
ــدرت و  ــد ق ــازی بیش ازح ــده س ــه ارزن ــش ب ــه گرای ــه اش )ک مردان
ــزی  ــد چی ــاس می کن ــد احس ــر می رس ــه نظ ــادی دارد( ب ــروت م ث

ــت. ــده اس ــق گم ش عمی
ــا موســیقی عروســی را  ــور مــی آورد ت ــه آپارتمــان اِلِن ــا شــان را ب آن
بشــنود، بــا ایــن اســتدالل کــه شــنیدن ایــن موســیقی باعــث رهــا 
ــی  ــری از فرافکن ــوع دیگ ــود )ن ــا بش ــه آن ــتگیش ب ــردن دل بس ک
ــه نقــش آنیمــوس(. جــوزف در جســتجوی  ــا نســبت ب وسواســی آن
ــام  ــه حم ــتانه ورود ب ــردد و در آس ــده برمی گ ــه عقیم مان ــا از خان آن
ــی  ــربچه خیل ــنود. پس ــربچه را می ش ــا و پس ــدای آن ــه ص ــت ک اس
ــه داخــل وان گذاشــته اســت.  ــی ماننــد یــک همســر قــدم ب معمول
ایــن تصویــر به صــورت پیچیــده ای بیانگــر دوبــاره پیونــد اصغــر اســت 
و یــادآور صحبــت یونــگ دربــاره »غوطــه وری در حمــام «. در اینجــا 
پادشــاه و ملکــه کیمیاگــر بــا ورود بــه رابطــه فرآینــد فردیــت را آغــاز 
ــیار اســت  ــیار و ناهش ــام هش ــک ناتم ــی از تفکی ــه حاک ــد ک کرده ان
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ــاره از  ــا دوب ــه آن ــنید ک ــود، می ش ــده ب ــام ش ــوزف وارد حم ــر ج اگ
ــرو  ــا جــوزف بجــای روب ــد؛ ام ــرک کن ــه او را ت ــد ک ــان می خواه ش
ــا  ــش او ب ــث تن ــز باع ــد. گری ــرار می کن ــدش، ف ــا تردی ــدن ب ش

می رنجانــد. را  او  به ســختی  و  می شــود  ســایه اش 
     بــه زودی کل اعضــای خانــواده در اتــاق نشــیمن جمــع می شــوند 
ــر از تظاهــر بی معنــی قبــل از ازدواج شــرکت  ــا در یــک مراســم پ ت

. کنند
ــن  ــال نواخت ــر در ح ــیقی َچمب ــوازی موس ــد تک ن ــر می رس ــه نظ  ب
ــوم می شــود آنچــه در حــال نواخته شــدن  ــه زودی معل ــا ب اســت، ام
اســت نســخه احمقانــه ای از مــارش عروســی از لوهنگریــن  اثــر واگنر 
ــا متوجــه می شــویم  ــد«، و م ــروس می آی ــون ع ــام »اکن ــا ن اســت ب
کــه ایــن رســم دیگــری قبــل از مراســم عروســی اســت. بایــد توجــه 
داشــت همان گونــه کــه اجــرای دی والکــوره اثــر واگنــر محــور پــرده 
ــر  ــری از واگن ــه دیگ ــک قطع ــرت کوچ ــن کنس ــود، ای ــم ب اول فیل

محــور دقایــق پــرده دوم اســت.
                                                                )کامبو، ۲۰۰6(

 تمــام اعضــای خانــواده )به جــز آنــای آشــفته( بــا شــنیدن موســیقی 
کــه شــاهدی اســت بــر حــال خــوب آن هــا خشــنود هســتند. در عین 
شــادمانی، گویــا کســی از بدشــگونی مرتبــط با داســتان این موســیقی 
آگاه نیســت؛ لحظــه ای کــه اِلســای تازه عــروس تنهــا عهــدی را کــه 
بــا همســرش لوهنگریــن بســته می شــکند . هنگامی کــه وارد حجلــۀ 
ــا  ــت، و ب ــد او کیس ــن می پرس ــا از لوهنگری ــوند اِلس ــی می ش عروس
ایــن کار ازدواجشــان را فنــا می کنــد، و باعــث برگشــتن لوهنگریــن 
ــه  ــود. نواخت ــودش می ش ــرگ خ ــدرش و م ــاهی پ ــرو پادش ــه قلم ب
شــدن ایــن ســناریو )اگــر تنهــا آنــا از ایــن مســئله آگاه باشــد( اشــاره 
ــی  ــام باق ــش ناتم ــا در ازدواج اول ــه آن ــه آنچ ــت ب ــزی اس کنایه آمی
گذاشــته بــود و از همســرش نپرســیده بــود کــه او کیســت. اگــر آنــا 
انــرژی روانــی زنانــه بــرای آغــاز یــک پــرس و جــوی جــدی کــه در 
ــه  ــود را داشــت، مــرگ ایــن توهمــات می توانســت ب آن گیرکــرده ب
ــی رود، او  ــار م ــه انتظ ــه ک ــود. همان گون ــر ش ــاره او منج ــد دوب تول
ــه  ــاره خــودش را ب ــی دوب ــا تکــرار نوروتیــک چرخــه خــود تخریب ب

ــدازد. ــره می ان مخاط
ــا  ــه هــم می زنــد و ب ــاره آرامــش را ب در همیــن حیــن پســربچه دوب
ضربــه زدن بــه صندلــی جــوزف حتــی بعــد از اخطــار شــدید او بــرای 
توقــف ایــن کار، او را تحریــک می کنــد. درصحنــه ای کــه اقتباســی 
اســت از بـَـری لینــدون اثــر کوبریــک )هیــوز، ۲۰۰6؛ کامبــو، ۲۰۰6(، 
جــوزف ماننــد بـَـری همچــون آتش فشــانی بــه خشــم می آیــد. او بــه 
ــاری کــه وی کاری  ــد - تنهــا ب ــه ای می زن پســربچه خشــمگین ضرب
را از عمــق احســاس درونــی انجــام می دهــد. مثــل زمانــی کــه بـَـری 
حالــت جنــون پیــدا می کنــد و دوســتانش او را از کشــتن بولینگــدون 
جــوان بازمی دارنــد، برخــی از مــردان حاضــر در جمــع نیــز جــوزف را 
ــد  ــد: »او اصــاًل نمی دان ــد. او پســربچه را متهــم می کن ــار می کنن مه
چــه کار می کنــد!« بی احترامــی 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 نمی افتــد...« پــس جــوزف 
دوبــاره بــه ســمت پســربچه رفتــه و قبــل از اینکــه دیگــران بتواننــد او 
را عقــب بکشــند بــه او کتــک ســختی می زنــد. هنگامی کــه درنهایــت 
ــد  ــرورده مانن ــن منهتن نشــین نازپ ــد، ای ــدا می کن ــه پی ــه خاتم غائل
ــه  ــد، »او ب ــد و می گوی ــروصدا می کن ــده س ــودک تحقیرش ــک ک ی
صندلــی مــن ضربــه زد!« امــا در حقیقــت ایــن ســایه کــودک اســت 
کــه توانســته نقــاب جــوزف را بشــکافد و خشــم کودکانه اش را آشــکار 
کنــد. یــک کــودک بایــد دربــاره موضــوع عشــقش احســاس مالکیــت 
ــا  کنــد تــا بتوانــد دل بســتگی ایمــن را تجربــه کنــد، امــا جــوزف، ب
ــش را آشــکار  ــای پنهان ــاِد سرکوب شــده اش، ناامنی ه ــردن نه آزاد ک
کــرده اســت. خویشــتن کاذب وانمــود کننــدة یــک امنیــت ســرکش 

. ست ا
خیــره  نامــزدش  غیرقابل کنتــرل  بــه خشــم  وحشــت زده  آنــا 
ــت  ــده اس ــرو ش ــوزف روب ــخصیت ج ــی در ش ــا گرداب ــود، او ب می ش
ــود. دیگــر حاضــران )انعــکاس  کــه تابه حــال بــه آن توجــه نکــرده ب
بیشــتری از صحنــه فیلــم کوبریــک( بــه همــان انــدازه کــه از حملــه 
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ــه پســربچه شــوکه شــده اند، از نقــض ادب اجتماعــی وی  جــوزف ب
ــور می بینــد جــوزف  نیــز متعجــب هســتند. ســپس هنگامی کــه اِلِن
در حــال خــروج از آپارتمــان اســت، بــدون هیچ گونــه سرزنشــی، بــه 
او قــول می دهــد کــه آنــا را بازگردانــد. اِلِنــور چشــم انداز یــک ازدواج 
ــرد  ــن م ــرش ای ــه دخت ــد ک ــازه نمی ده ــد و اج ــوب را می شناس خ
ــار  ــزش در رفت ــار لغ ــی باوجــود یک ب ــد حت ــق را از دســت بده موف

ــص او. ــب و نق بی عی
در اوج ایــن واکنش هــای هیجانــی، شــان کتــش را برداشــته و 
بیــرون رفتــه بــود، موســیقی اندوهنــاک ایــن صحنــه یــادآور لحظــات 
ســوگواری بعــد از نبــرد در فیلم هــای جنگــی اســت. آنــا بــه 
دنبــال پســربچه بــه خیابــان برفــی مــی رود. ایــن صحنــه بــه داخــل 
آپارتمــان برمی گــردد و زمــان ســپری می شــود. موســیقی محــزون 
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــاز برق ــا س ــه ب ــاس آمیخت ــای ب ــا نت ه ب
باالخــره کلیفــورد ســرمی رســد، اتاق هــای خالــی را )نورهــای تیــره 
و آرام چیــزی را آشــکار نشــان نمی دهــد( جســتجو می کنــد و 
درنهایــت آنــا را در آشــپزخانه می یابــد. او آمــده، همــان کســی کــه 
ــا را از دســت شــان نجــات دهــد. امــا قبــل  از او خواسته شــده تــا آن
ــد و  ــربچه می آی ــد، پس ــت کنن ــم صحب ــد باه ــا بتوانن ــه آن ه از آنک
ــاس در  ــته بااحس ــی گم گش ــت قدیم ــک دوس ــد ی ــورد را مانن کلیف
ــد  ــالش خــود را می کن ــورد تمــام ت ــرد. اگرچــه کلیف آغــوش می گی
ــده او  ــر فوت ش ــربچه همس ــه پس ــد ک ــان بده ــا اطمین ــه آن ــا ب ت
ــه همســر تجســم یافته خــودش  ــده  ک ــن عقی ــا از ای ــا آن نیســت، ام
ــان  ــا نش ــم آن ــر از توه ــت پ ــردد. حال ــت برنمی گ ــرده اس را پیداک
ــک حضــور قدســی اســت؛ او اصــاًل  ــر ی ــه او تحــت تأثی می دهــد ک
ــی از  ــرآفرین ناش ــی دردس ــا سرخوش ــربچه ی ــه پس ــدارد ک ــد ن قص

ــد. حضــور او را رهــا کن
     تنهــا هنگامی کــه اِلِنــور قاطعانــه تهدیــد می کنــد بــه مــادر شــان 
ــا برخــالف تمایلــش پســربچه را )کــه  و پلیــس اطــالع می دهــد، آن
قبــاًل در تخــت خــواب خــودش او را مانند یک پســر ده ســاله خوابانده 
ــد.  ــواده اش بازمی گردان ــزد خان ــه ن ــا تاکســی ب ــود( بلنــد کــرده و ب ب
در طــی مســیر آنــا شــروع می کنــد بــه خیال پــردازی دربــاره اینکــه 
ــار  ــون گرفت ــا اکن ــند. آن ــر باش ــا یکدیگ ــد ب ــا می توانن ــه آن ه چگون
عقــده خــودش اســت، کــه نشــان دهنده کثــرت اجبــار و نیــاز شــدید 
اســت. چشــم انداز او به طــور خطرناکــی تغییــر کــرده اســت: بــرای او 
پســربچه دیگــر ماننــد همســر فوت شــده  اش نیســت، خــود او اســت. 
تالقــی مــرز روانــی بیــن واقعیــت درونــی و واقعیــت بیرونــی. بــه نظــر 
می رســد اگــر شــان جــوان نمــاد تجدیــد حیــات باشــد، ایــن لحظــه 

نمی توانــد خیلــی بــه تأخیــر بیفتــد.
ــن  ــه ای ــوان ب ــات را نمی ت ــه اتفاق ــود ک ــخص می ش ــرعت مش به س
ــده  ــرِد فوت ش ــربچه م ــن پس ــا ای ــه آی ــل داد ک ــاده تقلی ــئله س مس
اســت یــا نــه. اگرچــه پســربچه آشــکارا عاشــق آناســت، چیــز دیگــری 
هــم توجهــش را درگیــر کــرده اســت: یــادآوری صحنــه ای در 
ــد  ــراد مشــغول کار خــود بودن ــور. هنگامی کــه بقیــه اف آپارتمــان اِلِن
ــل راه داد.  ــه داخ ــرد و او را ب ــاز ک ــه روی کالرا ب ــربچه در را ب پس
ــه او  ــش ب ــت  های کثیف ــتن دس ــتور داد در شس ــان دس ــه ش کالرا ب
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 
ــه  زودی آشــکار  ــاً از ناهشــیار بزرگ ســاالن اطاعــت می کننــد )ب غالب
ــاال،  ــت(.1 و ح ــرده اس ــا ک ــی کالرا را نابین ــرص جنس ــود ح می  ش
ــد.  ــزدی می افت ــی نام ــاد مهمان ــه ی ــد، پســربچه ب ــاعت بع ــد س چن
ــه  ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــان ب ــته  ش ــه گذش ــت ب ــای بازگش در نماه
ــی رود و  ــارک م ــنترال پ ــه س ــال او ب ــد کالرا دنب ــاهده تردی ــا مش ب
می بینــد کــه او بســته ای را در زیرخــاک پنهــان می کنــد. کالرا، کــه 
از آنــا دربــاره دانــش غیرطبیعــی پســربچه چیزهایــی شــنیده اســت، 
دوبــاره بــه همــان نقطــه برگشــته تــا تأییــدی باشــد بــر تردیدهایش، 
ــد.  ــز را می دان ــه همه چی ــان داده ک ــربچه نش ــه پس ــکوت ب ــا س او ب
مــا می فهمیــم شــان بایــد آن بســته را از زیرخــاک بیــرون کشــیده 
ــرون  ــود. بی ــرو می ش ــا او روب ــکوت ب ــون در س ــد و کالرا هم اکن باش
ــد قیاســی باشــد از کشــف دروغ هایــی  کشــیدن ایــن بســته می توان
ــد در  ــه بای ــرد ک ــت خ ــده اند - موهب ــون  ش ــیار مدف ــه در ناهش ک
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 برمــال شــده، بســته را برمــی دارد 
و بــه آپارتمــان کالرا مــی رود. ایــن بســته شــامل نامه هــای عاشــقانه 
ــاش  ــر و ف ــربچه را غافلگی ــا کالرا پس ــت؛ ام ــرش اس ــه همس ــا ب آن
ــر  ــان همس ــت. ش ــوده اس ــق او ب ــا عاش ــر آن ــه همس ــد ک می کن
ــد  ــت کن ــه او ثاب ــا ب ــود ت ــه کالرا داده ب ــا را ب ــای بازنشــده آن نامه ه
ــت  ــده ثاب ــه پیچی ــت بی رحمان ــن خیان ــتش دارد. ای ــدر دوس چق
می کنــد تجربــه ذهنــی  شــان از ازدواج  بســیار بــا آنــا متفــاوت بــوده 
ــن  ــن مســئله نشــان دهنده فقــدان عمیــق رابطــه بیــن ای اســت. ای
ــان و  ــی  ش ــری عاطف ــه کناره گی ــر ب ــت منج ــه درنهای ــت ک زوج اس
ــا یــک جفــت  ــدار ب ــرای یافتــن یــک عشــق پای امیــدواری واهــی ب
ــه نظــر می رســد عشــق بازی او تالشــی  ــود. ب ــال دیگــر شــده ب ایدئ
ــاره  ــر درب ــه قبل ت ــده ک ــه ای گمش ــای بارق ــرای احی ــت ب ــوده اس ب
ــه  ــناختی ک ــدون رشــد روان ش ــن ب ــتیم - تالشــی غیرممک آن نوش
درنهایــت مــرگ وی نشــانه بن بســتی اســت کــه بــه آن رســیده بــود.

بــه نظــر می رســد افشــاگری خوانــدن نامه  هــای عاشــقانه آنــا 
ــدة  ــبکه پیچی ــا ش ــدن او ب ــنا ش ــگاه اول آش ــربچه در ن ــط پس توس
رازهایــی اســت کــه او را احاطــه کرده انــد. بــه نظــر می رســد 
ــه از  ــد برگرفت ــان بای ــا و ش ــاره آن ــته های او درب ــام دانس ــاً تم تقریب
ــری را  ــات دیگ ــت جزیی ــن اس ــه او ممک ــد، اگرچ ــا باش ــن نامه ه ای
ــه  ــابهی ب ــه مش ــل توجی ــیوه های قاب ــه ش ــواده ب ــن خان ــاره ای درب
دســت آورده باشــد. بــرای مثــال، پســربچه از طریــق صحبــت کــردن 
ــا دوســت ســرایدارش ایــن مســئله را فهمیــده باشــد کــه همســر  ب
آنــا کجــا مــرده - ایــن چیــزی اســت کــه در نامه هــا نیامــده اســت. 
تأمــل بیشــتر، نشــان می دهــد رفتــار پســربچه را نمی تــوان فقــط بــا 
تبیین هــای اتفاقــی توجیــه کــرد. ایــن تبیین هــا بســیاری از عوامــل 
را توجیــه نمی کننــد، حداقــل احســاس عمیــق غیرقابل کنتــرل 
ــن  ــور نکــرده کــه چنی پســربچه را. اول اینکــه، هیچ کــس او را مجب
ادعــای غیرعــادی را مطــرح کنــد. دوم اینکــه، او هیــچ نقشــه ای بــرای 
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کاله بــرداری در ذهنــش نــدارد. ســوم اینکــه، اگرچــه تشــابه اتفاقــی 
ــا ممکــن اســت عالقــۀ او را تشــدید  ــا همســر فوت شــده آن ــام او ب ن
کــرده باشــد، امــا منبــع ایــن شــیفتگی نســبت بــه آنــا در واژه عشــق 
ــاً  ــارم اینکــه، مطمئن ــل کــه او، چه ــن دلی ــه ای خالصــه می شــود؛ ب
ــی  ــاس متوال ــد احس ــری می توان ــز دیگ ــه چی ــت. چ ــق آناس عاش
غیرعــادی او، ازهوش رفتــن او و فــداکاری کــه بــه زودی در حــق آنــا 
ــا کــدام اســتدالل عقلــی  می کنــد را توجیــه کنــد؟ پنجــم اینکــه، ب
ــه قدیمــی اش  ــز کار عتیق ــه می ــه او چگون ــرد ک ــن ک ــوان تبیی می ت
را شــناخته اســت؟ یــا ششــم اینکــه، چگونــه می توانــد زنــی را کــه 
حتــی اســمش را هــم نمی دانســت و بــه آنــا گفتــه بــود کــه بابانوئــل 
وجــود نــدارد شناســایی کنــد؟ پاســخ ایــن پرســش  ها ممکــن اســت 

در شــهود پســربچه نهفتــه باشــد.
شــهود می توانــد نقــش بزرگــی در فردیــت ایفــا کنــد. تجربــه کــردِن 
ــش  ــی ورای دان ــه به صــورت اســرارآمیز از مکان ــزی دانســتنی ک چی
هشــیار مــا پدیــد می آیــد؛ 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 یک ســویگی اش 
در نقــش جنســیتی خــود گرفتارشــده و زنانگیــش تثبیت شــده، در 
ایــن حالــت دوجنســیتِی نمادیــن پســربچه می توانــد راهنمــای او در 
ــام  ــه حم ــور ک ــد - همان ط ــی باش ــی و زنانگ ــاد مردانگ ــت اتح جه
کــردن شــاه و ملکــه کیمیاگــر در رابطــه ای نمادیــن شــروع فرآینــد 
ایجــاد تعــادل بیــن مردانگــی و زنانگــی، هشــیار و ناهشــیار، در پیونــد 

اکبــر اســت )یونــگ را ببینیــد، 1۹۴6: ۴۵3-6(.
ــاز  ــا زود، همــه راه هــای پرس وجــو در ضمیــر پســربچه ب ــر ی      دی
ــد فیزیولوژیــک او و مــرگ شــان  ــی بیــن تول می شــود. ارتبــاط زمان
ایــده تجســم دوبــاره را شــکل می دهــد. همان طــور کــه گفتــه شــد، 
اعتــراض کالرا را نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه اگــر او همــان شــان 
ــربچه  ــت پس ــد: در حقیق ــوی کالرا می آم ــد به س ــس بای ــد پ باش
ــورت  ــاره به ص ــم دوب ــن تجس ــدارد. ای ــی ن ــه کالرا حس ــبت ب نس
نمادیــن کششــی ناپیــدا نســبت بــه اجــداد و گذشــتگان، پیونددهنده 
افــراد بــه ناهشــیار فــردی و جمعــی آن هاســت؛ و بنابرایــن بــه نظــر 

ــاره زندگــی گذشــته دارد.1 ــه پســربچه دانشــی درب می رســد ک
ــودیش  ــه حس ــود )گرچ ــی ش ــق عمیق ــر عش ــد منک کالرا نمی توان
تحریــک می شــود( کــه نامه هــای آنــا در پســربچه بــه جــوش 
آورده اســت. پســربچه بــا نیــاز آنــا بــه یــک رابطــه عاشــقانه کامــل 
همانندســازی کــرده اســت، و ایــن مســئله اعتمادبه نفــس او را بــرای 
گــذر از کودکــی بــه نوجوانــی باالبــرده اســت. ارتبــاط روان او بــا یــک 
ایماگــو از یــک عشــق روانــی - کــه منبــع تمــام عشــق های بشــری 
و دربرگیرنــده شــکل باالتــری از کهن الگــوی ارتبــاط اســت - بــه او 
اطمینــان بخشــیده اســت. اگرچــه آنچــه او یــک عشــق شــدید بیــن 
زن و شــوهر و بســیار مقــدس و تابنــده می دانــد دانشــی اســت کــه 
آن را فقــط به عنــوان یــک فــرد منــزه و معصــوم دریافــت می کنــد. 

ــد دوم او هســتند. ــر تول ــا آغازگ ــن نامه ه ای
به ناچــار پســربچه و آنــا هرکــدام در جســتجوی موضوعــات مختلفــی 
هســتند، هــدف پســربچه چیــزی اســت کــه اریــک نومــن از آن بــا 
ــام می بــرد )1۹۵۴: 17(. نامه هــای عاشــقانه  اصطــالح اوروبوریــک  ن

ــن  ــک بی ــی اوروبوری ــد عرفان ــک پیون ــه ســمت ی ــا پســربچه را ب آن
ــتاق  ــه آن مش ــه روح او ب ــزی ک ــد، چی ــت می کن ــرد هدای زن و م
اســت. او بــا انــکار مــادر واقعــی خــود، پیونــد اولیــه ای کــه بــا وی در 
قالــب یــک نــوزاد ســهیم شــده بــود را از بیــن می بــرد. بااین وجــود، 
ــت  ــه اس ــربچه آن را پذیرفت ــه روح پس ــا ک ــا آن ــن او ب ــد نمادی پیون
نمی توانــد دائمــی باشــد. آنــا می شــود یــک احســاس عمیــق 
ــرای رشــد پســربچه ضــروری اســت -  فرافکنــی کهن الگویــی کــه ب
ــوق  ــی معش ــرد(، و نیم ــتنی می خ ــرای او بس ــه ب ــادر )ک ــی م نیم
)قرارهــای عاشــقانه و گرمــای یــک نیــاز(. طبــق تعریــف، اگــر کودک 
به صــورت ســالم رشــد کنــد و بــا خویشــتن فردیــت یافتــه اش تفــاوت 
قائــل شــود ایــن پیونــد نمادیــن بــا آنچــه نماینــده ایماگــوی مــادر 
ــوان مادر/معشــوق  ــا به عن ــاوت از آن ــکلی متف ــر ش ــی اگ اســت )حت
باشــد( به عنــوان حالتــی از روان در پســربچه باقــی نمی مانــد )نومــن 

را ببینیــد، همــان منبــع(.
کالرا کــه دســتخوش خواســته های آزاردهنــده خــودش اســت، ماجــرا 
را این گونــه نمی  بینــد. او بــه شــان پســربچه اعتــراف می کنــد قصــد 
داشــته مــدارک خیانــت معشــوِق فــوت شــده  اش را به عنــوان هدیــه 
نامــزدی بــرای آنــا ببــرد تــا نفرتــش را از رقیــب بیــرون بریــزد - امــا 
در شــب نامــزدی، نتوانســت ایــن کار را بــه انجــام برســاند. اتفاقــاً اگــر 
ــدوه و ســوگواری عمیــق  ــود ان ــا حقیقــت را می فهمیــد ممکــن ب آن
ــو، ۲۰۰6(.  ــد )کامب ــور کن ــرا عب ــن ماج ــکند و از ای ــم بش او دره
باوجودایــن، کالرا بــه پســربچه می گویــد اگــر او ابتــدا بــه ســراغ وی 
می آمــد می توانســت معشــوقش را دوبــاره در وجــود شــان پســربچه 
کشــف کنــد. ده ســال بعــد از مــرگ شــان، کالرا هــم به انــدازه آنــا در 
قیــد خاطــرات شــان باقی مانــده اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه پســربچه 
محبــت اســرارآمیزی نســبت بــه او ابــراز نکــرده. کالرا حریصانــه بــا 

ــرد. ــس می گی ــا را پ ــد و نامه ه ــال می کن ــربچه تق پس
     صــدای کوبیــدن طبــل کــه یــادآور از هــوش رفتــن مرگبــار شــان 
ــن بحــران همــراه  ــارک در ای ــه ســمت پ ــرار پســربچه ب ــا ف اســت ب
می شــود. او از یــک درخــت بــدون بــرگ بــاال مــی رود و تمــام شــب 
ــس  ــد پلی ــاعت ها بع ــه س ــد. هنگامی ک ــاال می مان ــتانی را آن ب زمس
او را ژولیــده و ِگلــی پیــدا می کنــد )احتمــاالً از جایــگاه بلنــدش لیــز 
ــد او را  ــه می توانن ــوند ن ــای او می ش ــه صحبت ه ــه متوج ــورده( ن خ
ــد. »مــن فکــر می کــردم شــان هســتم امــا فهمیــدم کــه او  نگه دارن
عاشــق زن دیگــری بــوده اســت. پــس مــن نمی توانــم او باشــم چــون 
ــی  ــمت تاریک ــه س ــه او ب ــور ک ــتم.« همان ط ــا هس ــق آن ــن عاش م
ــا کــه ســردرگم شــده اند، متوجــه  ــا برخــالف پلیس ه ــزد، م می گری
ــرده  ــاره خــودش دســت پیداک ــه کشــف مهمــی درب می شــویم او ب
ــن  ــه او را چنی ــت ک ــالی نیس ــه بزرگ س ــن حمل ــن آخری ــت. ای اس

آشــفته ســاخته، بلکــه فهمیــدن ماجــرای عشــق بازی کالراســت.
ــا مــی دود در آنجــا خدمتــکار او را  پســربچه بــه ســمت آپارتمــان آن
داخــل حمــام می گــذارد - نشــانه ای از غســل تعمید و پــاک کــردن 
ســایه بــرای آغــاز تولــدی دوبــاره. آنــا بــه خانــه می آیــد درحالی کــه 
ــد )نقشــه ای مضحــک و  ــف می کن ــرای شــان تعری »نقشــه »اش را ب
خطرنــاک(؛ آن هــا بایــد باهــم فــرار کننــد، بعــد صبــر می کننــد تــا 
پســربچه بــه ســن بیست ویک ســالگی برســد، و ســپس باهــم ازدواج 
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ــش  ــی پی ــتیاق قلب ــا اش ــه ب ــی نوجوانان ــن خیال باف ــد1. ای می کنن
ــن پیشــنهاد را  ــد ای ــا او بای ــی پســربچه ســازگار اســت، ام از نوجوان
ــدن او چســبیده، امــا  اکنــون  ــه ب رد کنــد. اگرچــه هنــوز گل والی ب
می دانــد چــه چیــزی او را آلــوده ســاخته اســت. در چنیــن مواقعــی 
ــه خانه هایشــان و پیــش والدیــن خــود  ــا پلیــس ب کــودکان دیگــر ب
برمی گردنــد، امــا شــان بــا بلوغــی بیــش از یــک کــودک هــم ســن و 
ســال خــودش یــا حتــی آنــا صحبــت می کنــد: »مــن شــان نیســتم 
ــدم  ــا و ع ــت شــوهر آن ــو هســتم.« او راز خیان ــن عاشــق ت چــون م
ــا از او در ذهــن  ــا و تصویــری کــه آن شــباهت بیــن مــرد زندگــی آن
ــد.  ــا محافظــت می کن ــن کارش از آن ــا ای ــد و ب ــاش نمی کن دارد را ف
حفــظ توهــم یــک بزرگ ســال بــرای کــودک نقــش ســختی اســت، 
ــام  ــن کار را انج ــی ای ــن بهای ــدون کمتری ــه و ب ــان قهرمانان ــا ش ام
ــان پســت مدرن  ــه خــرد و دانشــی کــه در ســفر قهرم می دهــد، و ب
ــو  ــا او را دروغ گ ــد. آن ــخصیت می بخش ــت ش ــت آورده اس ــه دس ب
ــات  ــد، هیجان ــکان می ده ــم او را ت ــم باخش ــد، بازه ــاب می کن خط
خودمحورانــه ای کــه پســربچه در بیــن همــه بزرگ ســاالن بیــرون از 
ــی کــه عاشــقانه او را دوســت  ــواده خــودش یافتــه اســت  در زن خان
ــل  ــک تبدی ــه اش ــا ب ــت آن ــه عصبانی ــود. هنگامی ک ــم می ش دارد گ
می شــود )»تــو حتمــاً مــرا احمــق فــرض کــرده ای - مــن فکــر کــردم 
تــو همســر فــوت شــده مــن هســتی«(، دلســوزی اش بــه حــال خــود 
ــن مســئله را  ــم ای ــه پســربچه ه ــد ک ــوش کن ــث می شــود فرام باع

بــاور داشــت.
ــر       به رغــم شــوک افشــاگری کالرا، ایــن مســئله تأثیــر رشــدی ب
روی پســربچه داشــته اســت. او در مواجهــه باخیانــت »خــودش« بــه 
آنــا، از بیــداری جســورانه نســبت بــه وضعیــت اوروبوریــک کــه در آن 
پنــاه گرفتــه بــود رنــج  بــرده اســت. ایــن مســئله تولــد ســوم اوســت، 
گــذار از روانــی کــه اکنــون بســیار با شــکل روان یــک کودک ده ســاله 
متفــاوت اســت. نومــن ایــن مرحلــه رشــدی را کــه پســربچه در حــال 

ــد. ــف می کن ــن توصی ــذر از آن اســت این چنی گ
جدایــی از اوروبــوروس بــه معنــای تولــد و نــزول بــه ســمت دنیــای 

ــر از خطــرات و نامالیمــات اســت. ــِر واقعیتــی اســت کــه پ پایین ت
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و دوباره،
ــی  ــا اصــل کل ــی ب ــا، و رویاروی ــه دنی ــوروس، ورود ب ــی از اوروب جدای
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 

ــد. ــرل می کن ــرد را کنت ف
                                                             )همان منبع: 3۵(

ــد  ــار اول بع ــم. ب ــار می بینی ــا دو ب ــربچه را تنه ــا پس ــن م پس ازای
ــار در خروجــی نشســته، و  ــور کن ــا اِلِن از حمــام کــردن؛ او همــراه ب
منتظــر اســت تــا مــادرش بــه دنبــال او بیایــد - آنــا احتمــاالً آن قــدر 
ــه  ــدون مقدم ــور ب ــا نمی نشــیند. اِلِن ــار آن ه ــه کن ناراحــت اســت ک
می گویــد، »مــن هیــچ وقــت شــان را دوســت نداشــتم.« ایــن صراحت 
از کجــا آمــده؟ اینجــا هــم یکــی از جریان هــای درهم آمیختــه 
زندگــی خانــواده اِلِنــور و دوســتان آن هاســت کــه هنــری جیمــز آن 

را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. بــاکال - کــه زیبایــی صورتــش 
ــادر  ــور م ــن نیســت - در نقــش اِلِن ــر از کیدم ــا کمت ــال معن در انتق
پوالدینــی اســت کــه قدرتــش را بــر روی کل اعضــای خانــواده اعمــال 
ــوده  ــتثنی ب ــده مس ــن قاع ــا( از ای ــر آن ــان )همس ــط ش ــرده و فق ک
اســت.  پســربچه بــرای او یــادآور ایــن کاهــش قــدرت اســت و اطاعت 
آنــا از فرمــان او را در معــرض خطــر قــرار می دهــد. پــس  اکنون کــه 
قدرتــش را بی رقیــب می بینــد، دیگــر دلیلــی بــرای ســرکوب 
ناخرســندی اش از هــردو شــان همســر و پســربچه نــدارد. اِلِنــور کــه 
ــد، می توانســت  ــزرگ شــان به حســاب می آی ــه لحــاظ ســنی مادرب ب
نقــش یــک زن مســن خردمنــد را به عنــوان مدیــر خانــواده اش ایفــا 
ــار چشــمش  کنــد، امــا چنیــن نکــرد. او هنگامی کــه بــرای اولیــن ب
ــورا می افتــد، بجــای بیــان یــک نظــر  ــازه متولدشــده ل ــه دختــر ت ب
هوشــمندانه، تنهــا بــا عبارتــی کنایه آمیــز می گویــد: »شــاید او شــان 

اســت.«
     عــدم ارتبــاط عاطفــی اِلِنــور بــا لــورا و نــوزادش کامــاًل برجســته 
اســت. ســردی او باعــث شــده تــا فرزندانــش از کمبــود تربیــت مــادر 
رنــج ببرنــد. فرزند پــروری ســهل گیرانــه و فرمانبردارانه تربیــت کردن 
نیســت. نیــاز آنــا و ناتوانــی اش درگــذر از ســوگ همســر فوت شــده  اش 
ریشــه در احساســات کودکــی و رهاشــدگی عاطفی او دارد. پــس اِلِنور 
بــرای دختــرش تصویــر کهن الگــوی مــادرِ بلعنــده  اســت کــه ریشــه 
ــا،  ــدِی آن ــی بع ــن دارد. در زندگ ــت والدی ــی مراقب ــات منف در تجربی
ــن  ــه والدی ــته ب ــِی وابس ــای فرع ــاط در ازدواج در الیه ه ــدرت ارتب ق
ــر  ــب یــک شــریک زندگــی جوان ت ــا در قال تعریــف می شــود کــه آن
ــور در  ــاط اِلِن ــی ارتب ــیوة ترکیب ــد. ش ــت می کن ــا تبعی از آن  الیه ه
ذات خــودش دارای خودشــیفتگی اســت و در آن جایــی بــرای یــک 
ــا رشــد امــن خواســته ها و نیازهایــی متفــاوت  فکــر دیگــر همــراه ب
ــادر  ــن م ــد، ای ــاق نیفت ــی اتف ــر جدای ــت. اگ ــر او نیس ــرز فک ــا ط ب
ــودک  ــذارد ک ــوزادی، نمی گ ــول دوران ن ــدی در ط ــت ج ــا مراقب ب
ــد و  ــا کن ــودش را بن ــن خ ــز و قوانی ــیار متمای ــودش را از ناهش خ
ــور هشــیاری را  ــادر، ســپیده ن ــرد و م درنتیجــه مــن شــکل نمی گی
ــه شــکل متصــوری از تاریکــی و ویرانــی تبدیــل می کنــد )نومــن،  ب

.)3۹-۴7  :1۹۵۴
 یونگ از مطالعات موردی اش به این نتیجه رسید که،

 زندگــی کــردن بــرای مــدت طوالنــی در محیط هــای دوران کودکــی، 
ــالمت روان  ــادن س ــر افت ــه خط ــدون ب ــواده، ب ــوش خان ــا در آغ ی
ــتقالل  ــمت اس ــه س ــار ب ــا را به اجب ــی م ــت. زندگ ــر نیس امکان پذی
ســوق می دهــد، و کســی کــه بــه خاطــر تنبلــی یــا تــرس کودکانــه 
بــه ایــن صــدا توجــه نکنــد درخطــر ابتــال بــه اختــالل روانــی اســت. 
ــک  ــه ی ــده ای ب ــد به طــور فزاین ــدا کن ــت شــیوع پی ــن حال و اگــر ای
ــرای  ــرد ب ــل می شــود و ف ــی تبدی ــرار از زندگ ــرای ف ــوی ب ــل ق دلی
ــی  ــوزادی باق ــموم دوران ن ــی مس ــر اخالق ــای ازنظ ــه در فض همیش

می مانــد.
                                                            )یونگ، ۴61:1۹۵6(

ــادرش  ــود م ــه در قی ــی ک ــد، زن ــان می کن ــن بی ــگ همچنی  یون
ــارة تصویــر یــک قهرمــان  ــا تخیالتــش درب باقی مانــده باشــد نوعــاً ب
ــود  ــه ش ــی وارد رابط ــن زن ــا چنی ــه ب ــردی ک ــد. م ــی می کن زندگ
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ــدت  ــده و به ش ــازی ش ــی او همانندس ــان آنیموس ــا قهرم ــوراً ب »ف
ــع:  ــان منب ــد...« )هم ــوه می کن ــال جل ــان ایدئ ــک قهرم ــوان ی به عن

.)۴6۵
ــا اســت، کــه هنــوز در آســتانه سی ســالگی در حــال  ایــن تقدیــر آن
تهــی شــدن اســت؛ و از ســویی دیگــر تقدیــر او در تقابــل با سرنوشــت 
ــور  ــواده اِلِن ــان آور خان ــت خفق ــرد، نزاک ــرار می گی ــوان ق ــان ج ش
ــاوت اســت.  ــه پســربچه متف ــه موجــود در خان ــی صمیمان ــا مهربان ب
ــت  ــن »دوست داشــتنی« پســربچه همیشــه از پسرشــان حمای والدی
درک  را  فرزندشــان  تجربــه  درســتی  هنگامی کــه  و،  می کننــد 
ــرای فرزندشــان  ــد. پــس فضــا را ب ــکار نکردن کردنــد، هرگــز آن را ان
ــی  ــه رشــد روان ــرود و ب ــه دنبــال خواســته هایش ب ــا ب ــد ت ــاز کردن ب
ــه برمی گــردد  ــه خان ــا زمانــی کــه او ب ــواده را ت برســد، و بنیــان خان

در امنیــت نگــه داشــتند.
ــاوت  ــا متف ــط آن ــز در محی ــم، همه چی ــه دریافته ای ــه ک همان گون
ــا  ــت. آن ــادی اس ــت در آن ع ــرکوبی و خیان ــه س ــی ک ــت محیط اس
ــه ممکــن  ــه اســت ک ــر را نپذیرفت ــن فک ــچ گاه در درون خــود ای هی
ــه  ــور ک ــه، همان ط ــته. اگرچ ــوقه  ای داش ــاًل معش ــان قب ــت ش اس
هیــوز می گویــد، شــدت ســوگواری او ممکــن اســت نشــانه ای باشــد 
ــرده و  ــاس ک ــوری را احس ــۀ غیرقابل تص ــه او نکت ــر اینک ــی ب مبن
ــی  ــرکوبی زمان ــر از س ــال دیگ ــد )۲۰۰6(. مث ــرکوب می کن آن را س
ــر اشــاره پســربچه  ــوان یــک پزشــک، در براب ــاب، به عن اســت کــه ب
بــه نازایــی احتمالــی لــورا شــرمنده می شــود. چــه قصــۀ ناگفتــه ای 
ــود،  ــهم خ ــه س ــورد و کالرا ب ــت؟ کلیف ــی اس ــن ناراحت ــت ای پش
ــال  ــد! احتم ــیانه ای دارن ــار ناش ــا هســتند رفت ــش آن ــه پی هنگامی ک
دارد کلیفــورد دربــاره رابطــۀ همســرش بــا شــان چیزهایــی فهمیــده 
ــاند. کالرا از  ــیب می رس ــۀ آن دو آس ــه رابط ــی ب ــن آگاه ــت و ای اس
ــه  ــخ اســت: اول اینک ــردان تل ــک بازیگ ــی شــخصیتش ی ــه منف زاوی
ــا دعــوت شــود و از  ــه مهمانــی آن ــا ب ــه حیلــه متوســل می شــود ت ب
ــا  همســر معشــوقش انتقــام بگیــرد، و دوم اینکــه تــالش می کنــد ت
پســربچۀ ده ســاله را کنتــرل کنــد. اگرچــه، هنگامی کــه در مخمصــۀ 
وحشــتناک معشــوقه ای کــه عاشــقش فــوت شــده گرفتــار می شــود، 
ــرش  ــی قابل پذی ــر اجتماع ــه ازنظ ــد ک ــود را در دام رازی می بین خ
نیســت و حقــی بــرای ســوگواری نــدارد. در چنیــن شــرایطی او ناتوان 
از تحمــل رنــج خــود به تنهایــی، زهــرش را بــه همســرش می ریــزد.

     به محــض خــروج پســربچه از کادر تصویــر، هنگامی کــه آنــا 
ــم  ــی رود می بینی ــوزف م ــر کار ج ــه دفت ــادرش( ب ــه م ــه توصی )ب
ــان  ــزد او پریش ــود. نام ــان داده می ش ــرکوبی نش ــم س ــه مکانیس ک
ــاق  ــه ات ــا را ب ــرد، آن ــک م ــه عظمــت ی از جریحــه دار شــدن ظالمان
ــخنان او  ــه س ــردی ب ــا خونس ــد و ب ــی می کن ــره راهنمای هیئت مدی
ــل از  ــگ پنجــاه ســال قب ــه یون ــه ک ــرا می دهــد. همان گون گــوش ف

ــت -  ــوزف نوش ــخصیت ج ــاره ش ــم درب ــن فیل ای
 مــرد خــود را در قالــب یــک نقــش جــذاب می یابــد: او ایــن امتیــاز 
ــی  ــری واقع ــا برت ــه را ب ــف شناخته شــده زنان ــاط ضع ــه نق را دارد ک
خــودش، و همچنیــن بــا مــدارا کــردن، هماننــد یــک شــوالیه واقعــی 
ــرد  ــده می گی ــت را نادی ــن واقعی ــبختانه، او ای ــد. )خوش ــل کن تحم
ــده فرافکنی هــای  ــن کاســتی ها به طــور گســترده  ای دربرگیرن کــه ای

خــود اوســت.(
                                                             )یونگ، 16۹:1۹۵۴(

ــرار و  ــار تک ــه ب ــا س ــت )ب ــئولیت، گف ــن مس ــوان از پذیرفت ــا نات آن
ــن او و  ــد پاســخگوی آنچــه بی ــه نمی توان ــراه باکمــی اشــک( ک هم
ــار  ــاد باشــد: او نمی توانســت طــور دیگــری رفت ــاق افت پســربچه اتف
ــار تکــرار( کــه می خواهــد  ــا ســه ب کنــد. ســپس ادامــه می دهــد )ب
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 خواســته هایش هســتند - 
هیچ چیــز دربــاره احساســش و رفتــاری کــه بایــد انجــام دهــد وجــود 
ــا  ــه او ی ــاره احســاس جــوزف نســبت ب ــچ پرسشــی درب ــدارد، هی ن
ــه  ــاره مشترکاتشــان گفت ــزی درب ــته هایش نیســت، و هیچ چی خواس
ــر  ــرل او ب ــان دهنده کنت ــه نش ــی ک ــد از مکث ــوزف بع ــود. ج نمی ش
ــگام  ــا هن ــژواک کالم آن ــه« )پ ــد »بل ــت اســت، پاســخ می ده موقعی
پذیــرش درخواســت ازدواج جــوزف در قبرســتان(. آنــا زانــو می زنــد و 
همــراه بــا تملــق از جــوزف قدردانــی می کنــد؛ و در چنیــن وضعیــت 
وحشــتناکی معاملــه )مذاکــره ای بــرای اطمینــان از تبعیــت دائمــی 
ــرای  ــیلی ب ــچ پتانس ــه در آن هی ــی ک ــت. جای ــده اس ــا( انجام ش آن

ــاد هــم دور نیســت - بوســه مــرگ. رشــد نیســت، افســردگی زی
مراســم ازدواج، شــیک و زیبــا، در مــاه مــی و در ویــالی خانوادگــی 
ــت(.  ــور می خواس ــه اِلِن ــه ک ــود )همان گون ــام می ش ــا انج ــار دری کن
درحالی کــه مهمانــان در حــال لذت بــردن از مراســم هســتند، 
ــه  ــروس اســت. همان طــور ک ــن از ع ــکاس مشــغول عکــس گرفت ع
ــرت  ــم پ ــا از مراس ــن آن ــت، ذه ــودش اس ــغول کار خ ــکاس مش ع
می شــود و در فکــر نامــه ای اســت کــه از شــان دریافــت کــرده اســت. 
ــا حالتــی غمنــاک از جشــن  آکــورد مالیــم طوالنــی ویولــن مــا را ب
جــدا می ســازد و در همیــن حیــن صــدای پســربچه بــر روی تصاویــر 
می آیــد کــه مؤدبانــه در حــال عذرخواهــی بــه خاطــر ناراحت کــردن 
ــا  ــی اش ب ــد زندگ ــت. او می گوی ــاختن آناس ــن س ــواده و غمگی خان
ــن افســون از  ــواده و متخصصــان از ســر گرفته شــده و ای کمــک خان
بیــن رفتــه اســت. همان طــور کــه صــدای او را می شــنویم، تصویــری 
از شــان را می بینیــم کــه در مقابــل عــکاس مدرســه نشســته، و حــاال 
یــک پســربچه بشــاش معمولــی اســت. بااین وجــود، هم زمانــی ایــن 
لحظــه اشــاره ای تلویحــی اســت بــه شــکلی از ادامــه ارتبــاط بیــن او و 

ــرد. ــده بگی ــد آن را نادی ــا نمی توان ــا - ارتباطــی کــه آن آن
ــو را  ــم ت ــر می کن ــش »فک ــن واژه های ــا آخری ــت، ام ــربچه رهاس پس
ــگال افســون نگــه  ــا را در چن ــد«، آن ــات دیگــری خواهــم دی در حی
ــوان  ــن زن ج ــای ای ــد دنی ــم همانن ــای مالی ــه زه ه ــی دارد. ضرب م
ــل  ــا حداق ــت آوردن، ی ــه دس ــتن و ب ــه خواس ــه ب ــد - ک ثروتمن
ــته اند.  ــرده - ازهم گسس ــادت ک ــد ع ــه می خواه ــتِن آنچ ــِم داش توه
ــه  ــیم ک ــاحل می رس ــار س ــت در کن ــای روی دس ــه نماه ــپس ب س
ــاع  ــردو امتن ــورد، و از ه ــو می خ ــن ها تلوتل ــا و ش ــن دری ــا در بی آن
می کنــد، دیوانــه وار ناتــوان از متعهــد مانــدن بــه مــرگ یــا زندگــی 
اســت، نــه بــه َرِحــم اقیانوســِی ناهشــیار تعلــق دارد و نــه بــه امنیــت 
هشــیار و زمیــن. هنگامی کــه جــوزف او را لــب دریــا پیــدا می کنــد 
و حمایت گرانــه بــه ســمتش می آیــد، آنــا بــه ســمت امــواج 
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برمی گــردد و بــه جــوزف پاســخ نمی دهــد، صــورت زیبایــش شــبیه 
فریــاد ســاکت مونــک  شــده اســت )۲۰۰۴، چــاو. Cf(. درنهایــت آنــا 
بــا بی میلــی، بــه همســر جدیــدش اجــازه می دهــد تــا او را از نهایــت 
ــدوه بیــرون بکشــد. جــوزف به آرامــی عــروس مجنونــش را  غــم و ان
ــده آن دو  ــد - آین ــی می کن ــود راهنمای ــای مه آل ــمت کناره ه ــه س ب
ــا  ــت اگرچــه آن ــوان گف ــی نیســت. می ت ــل پیش بین ــر قاب ــا یکدیگ ب
ــن  ــاره ای ــه معنــوی دوست داشــتنی اســت و دوب ــن تجرب مشــتاق ای
امیــد را دارد کــه احســاس تکامــل در پیونــد اکبــر را در ازدواج بیابــد، 
ــر  ــا تغیی ــود، ام ــش در جســتجوی آن ب ــه ده ســال پی احساســی ک
ــی  ــن فضــای روانی-عاطف ــن در ای ــرار گرفت ــرای ق رشــدی الزم را ب

پیــدا نکــرده اســت.
ــم  ــاوت فیل ــا قض ــاید تنه ــن ش ــد، ای ــه ش ــه گفت ــام آنچ ــا تم      ب
دربــاره آنــا نباشــد، چــون فیلــم کامــاًل تمــام نشــده - حداقــل بــرای 
ــه  ــواج ب ــد. صــدای ام ــی را تماشــا می کنن ــراژ پایان کســانی کــه تیت
ــر  ــد ب آهســتگی محــو می شــود، و )درســت هنگامی کــه عنــوان تول
صفحــه نقــش می بنــدد( آهنگــی قدیمــی جایگزیــن آن می شــود و 
ــود  ــا قبــل از ایــن رخ داده ب به صــورت تکان دهنــده ای تمــام آنچــه ت
ــراز تأســف  ــی« اب ــال من ــو امشــب م ــگ »ت ــد. آهن ــض می کن را نق
ــا  ــون ب ــت داده و اکن ــود را ازدس ــق خ ــه عش ــت ک ــق اس ــک عاش ی
یــک فــرد جدیــد اســت. ایــن آهنــگ بــا صــدای پتینــس و پرودنــس 
ــال  ــد و در س ــط ش ــاله ضب ــر 11 و 1۴ س ــر، دو خواه ــک اینتای م
ــی،  ــود )رون ــکای شــمالی ب ــر در امری ــگ برت ــج آهن 1۹۵6 جــزو پن
۲۰۰3(. گرچــه ایــن آهنــگ پنجــاه ســال بعــد، و باوجــود تغییــرات 
در نگرش هــای جامعــه، در شــکاِف نادیــده گرفته شــده پایــان فیلــم 
ــی  ــذارد. ورود ناگهان ــه را می گ ــر اولی ــان تأثی ــده، هم ــرار داده ش ق
ــامی،  ــت اس ــاره فهرس ــه یک ب ــا وقف ــوردن آن ب ــره خ ــگ، و گ آهن
بیانگــر فــوران عمــق ناهشــیار و بخــش درونــی روان اســت )یونــگ، 
شــدید  تمرکــز  دیده ایــم،  کــه  همان طــور   .)۵3  :1۹۲7/1۹31
ــاً  ــوادة او( عمیق ــی خان ــی تدافع ــر از تجربه گرای ــا )صرف نظ ــن آن ذه
ســوگیرانه بــوده اســت تــا محتواهــای ناخواســته را به طــور 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 می کنــد. هنگامی کــه محتواهــای سرکوب شــده 
فــوران کننــد، بــا اِعمــال نیــرو بــا ســوگیری بخــش هشــیار مقابلــه 
می کننــد. اینجاســت کــه کارکــرد آهنــگ »تــو امشــب مــال منــی« 
مشــخص می شــود. احساســات موجــود در آهنــگ کامــاًل در تضــاد 
ــا آنچــه  ــاً ب ــا دقیق ــی ازدواج جــوزف و آناســت، ام ــا شــرایط تجرب ب
ــا ناهشــیار چــه کســی؟  در ناهشــیار می گــذرد هماهنــگ اســت. ام
آنــا یــا شــان )پســربچه، یــا مــرد؟( یــا جایــی کــه روح هــا یکدیگــر 
ــا ناهشــیار  ــاط ب ــن موضــوع در ارتب ــد؟ چــون ای ــات می کنن را مالق

ــدارد. اســت، امــکان فهمیــدن آن وجــود ن
     در دنیــای افــرادی بــا پایــگاه اجتماعــی عالــی کــه آنــا را احاطــه 
ــگاه  ــه پناه ــا ب ــه بازگشــت آن ــور آنچــه را ک ــاغ اِلِن ــد )و در ب کرده ان
ــان  ــر روی  ش ــا ب ــت آن ــد(، تثبی ــن می گیرن ــد جش ازدواج می دانن

ــرز  ــر ط ــد. اگ ــاب می آی ــه به حس ــک و کودکان ــت نوروتی ــک حال ی
ــن تثبیــت  ــم، ریشــه های ای ــب تفســیر کنی ــن قال ــا را در ای فکــر آن
ــم.  ــب می یابی ــدر غای ــک پ ــتبد و ی ــادر مس ــک م ــل ی را در تحمی
ایــن برداشــت صحیــح اســت امــا بــه آنچــه یونــگ آن را برنامه هــای 
ــد محــدود می شــود  ــر می نام ــد و آدل ــده فروی ــل دهن ــی تقلی تحلیل
ــل  ــر در تمای ــد و آدل ــی می دان ــا را در کودک ــه تروم ــد ریش - فروی
ــا  ــگ ب ــگ، 1۹۴3: ۵۵-۴۴(. یون ــدن )یون ــد ش ــرای قدرتمن ــن ب م
ــا روان تحلیــل گــری  ــل شــدن بیــن رویکــرد خــودش ب تفــاوت قائ
ــر  ــت تأثی ــا »تح ــک تنه ــانه های نوروتی ــد نش ــالم می کن آن دو، اع
دالیــل طوالنی مــدت مثــل »تمایــالت جنســی کودکــی« یــا »انگیــزة 
کودکــی بــرای قدرتمنــد شــدن« نیســت«، بلکــه می توانــد هدف گــرا 
باشــد، یعنــی »تالش هایــی بــرای دســتیابی بــه یــک پیونــد جدیــد 
در زندگــی«. ولــو اینکــه ایــن عالئــم به عنــوان نشــانه های آشــفتگی 

روانــی، هنــوز ادامــه پیــدا کننــد )همــان منبــع،: 67(.
ــی نشــان داده  ــا تفــاوت بیــن ســوگواری و عــزاداری را به خوب      آن
اســت. او تــا پایــان فیلــم و فراتــر از آن ســوگوار اســت، امــا عــزاداری 
ــه  ــت ب ــک حرک ــد اســت، ی ــک فراین ــامل ی ــزاداری ش ــد. ع نمی کن
ــر  ــرات همس ــوری و خاط ــای تص ــا دنی ــاق ب ــو و انطب ــمت جل س
ــد  ــدید می کن ــوگ او را تش ــربچه س ــت، ورود پس ــش. در واقعی اول
تــا حــدی کــه فقــط پیونــد ناممکــن بــا او می توانــد ایــن ســوگ را 
ــرادی  ــروه اف ــا در گ ــه آن ــه نظــر می رســد ک ــن ب ــد. بنابرای حــل کن
قــرار دارد کــه »تمــام معنــای زندگی شــان و اهمیــت حقیقــی آن هــا 
ــزی  ــان چی ــن هشیارش ــه در ذه ــرار دارد درحالی ک ــیار ق در ناهش
نیســت به جــز فریــب و خطا«)همــان منبــع،: 68(. مشــاهدات 
ــا  ــد: آی ــب می کن ــمت روح جل ــه س ــاره ب ــا را دوب ــه م ــگ توج یون
ــال  ــدارد؟ کم ــر ن ــدی دیگ ــرای پیون ــری ب ــتیاق بی حدوحص ــا اش آن
روح. چنیــن پیونــدی ممکــن اســت در ایــن زندگــی ناممکــن باشــد، 
ــه در چنــگ شــور  ــا ک ــل آن ــرای کســی مث ــن اشــتیاقی ب ــا چنی ام
ــه نظــر می رســد  ــن ب ــوش شــدنی نیســت. چنی خلســه اســت خام
کــه شــدت احساســات ســوزان یــک عاشــق نســبت بــه معشــوقش 
ــه  ــاق را ب ــد عش ــه می توان ــی را دارد ک ــوق مقدس ــور و ش ــه ش جنب
دانــش الهــی برســاند. تفکــر عمیــق دربــاره معشــوق )ماننــد عشــق 
دانتــه بــه بئاتریــس ( یــک حیــرت کانونــی بــه وجــود مــی آورد کــه 
ــا  ــازد ت ــا می س ــض ره ــمانی مح ــت جس ــق را از جذابی ــن عاش ذه
ــس  ــک ح ــه ی ــد و ب ــی اش را بفهم ــول عاطف ــردرگمی های تح س
ــک  ــاد ی ــا ابع ــن آن ــه در ذه ــان«، ک ــد. »ش ــی برس ــوس قدس ملم
مردانگــی کامــل را دارد، آن قــدر حضــور قدرتمنــدی دارد کــه 
راهنمــای آنــا بــرای متولــد  شــدن در یــک عالــم روحانــی و معنــوی 
ــا کمــال تأســف ایــن رهایــی بــه ســمت نــور محتمــل بــه  اســت. ب
ــا )برخــالف فشــارهایی کــه  ــرا ذهــن هشــیار آن نظــر نمی رســد؛ زی
»شــان« بــر روی ایــن ذهــن وارد می کنــد( بــا قــدرت تمــام وابســته 

ــد. ــی می مان ــی باق ــی تجرب ــه ماده گرای ب
ــا  ــا، روح آن ــتی زیب ــک زن به راس ــیقیش، ی ــا موس ــپالت ب      دس
و  پیوســته  به صــورت  کودکانــه اش(  گرایش هــای  )باوجــود  را 
ــد.  ــا و نگرانی هایــش ترســیم می کن ــا غم ه دوست داشــتنی همــراه ب
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تم هــای موســیقی وی، بــا اشــاراتی بــه یــک نیــروی آخرتــی )مرتبــط 
ــاد  ــه نم ــد و او را ب ــل می کنن ــا را تکمی ــی آن ــر(، زیبای ــم دیگ ــا عال ب
ــه آن را دارد تبدیــل می کنــد -  بی خبــری ازآنچــه قابلیــت رســیدن ب
به ویــژه در معنــای یونگــی نمادهــا بــه ســمت جلــو و ســازنده هســتند، 
و جبرانــی بــرای ســوگیری یک جانبــه هشــیاری )فردریکســن، ۲۰۰1: 
ــه  ــش نســبت ب ــل دان ــه تکمی ــا در جســتجوی روحــش، ب ۵-3۴(. آن
خــودش می رســد، بــدون توجــه بــه بهــای آن - امــا نــه کامــالً. او ناتوان 

ــا برمی گــردد. ــه ســاحل و دری ــی کــردن کامــل خــودش، ب از قربان
ــنا  ــدگاه آش ــن دی ــرای ای ــت ب ــادی اس ــن بنی ــک جایگزی ــد ی      تول
کــه هرکــدام از شــخصیت های اصلــی صاحــب روان هســتند، ولــو تــا 
حــدی زخم خــورده. واضــح اســت کــه فیلــم چنیــن دیدگاهــی دارد، 
ــا مذاهــب شــرقی  امــا به مــوازات آن نظریــه دیگــری را کــه همســاز ب
اســت می پذیــرد، یعنــی برخــالف دیــدگاه نخســت روان هــم صاحــب 
شــخصیت اســت. ایــن بــاور بــا ایــن فرضیــه کــه یونــگ آن را جهــان 
ــه در آن جهان هــای جســمی و  ــط اســت، ک ــد مرتب وحــدت  می نامی
روحــی هــردو در یــک نظــام کیهانــی قــرار می گیرنــد )1۹۵۴: 76۹(. 
در جهانــی کــه در آن روان و جســم در کنــار هــم قــرار می گیرنــد، نامــه 
خداحافظــی پســربچه بــه آنــا کــه بــه دیــدار احتمالــی آن هــا در زندگی 
دیگــر اشــاره دارد، چیــزی بیــش از خودســرزنش گری و قطــع ارتبــاط 

مؤدبانــه اســت. ایــن نامــه فراخــوان تــوأم بــا صمیمیتــی اســت کــه 
ــی کارمــای شــان  ــاره دارد. در چنیــن دنیای ــه تجســمی دوب ــد ب امی
نیازمنــد ایــن اســت کــه در زندگــی فعلــی اش آنــا را رهــا کنــد چــون 
همســر خیانــت کار آنــا حقــی بــرای بازی کــردن مجــدد ایــن نقــش 
باقــی نگذاشــته اســت. آنــا هــم بــه ســهم خــود، بایــد کارمایــی انجام 
ــا شــهود و بینــش خــودش  ــا ب ــد ت ــدا کن ــت پی ــد جرئ ــد. او بای ده
روبــرو شــود و بــدون پنهــان کــردن ســرکوبی های خــود بــه دنبــال 

آن هــا هرجایــی بــرود.
 1۴.    در یــک تحلیــل نهایــی، تولــد )شــاید مفــروض بــر تماشــاگران 
ــناختی  ــای معرفت ش ــان دیدگاه ه ــن بی ــش( در عی ــن فکرمآب روش
ــای قضــاوت نظــرات  ــا متعهــد نیســت. برمبن ــدام از آن ه ــه هیچ ک ب
تماشــاگران در وبــالگ، تعــارض بیــن ایــن جهان بینی هــای متضــاد 
ــد(  ــنهاد نمی کن ــرای آن پیش ــی ب ــه راه حل ــاز محتاطان ــه فیلم س )ک
یکــی از جذابیت هــای شــاخص اثــر اســت. تولــد بــا کمــک 
همیــن تضادهــای به هم پیوســته، تماشــاگران را هــم به انــدازه 
ــات  ــاره موضوع ــا درب ــش می کشــد ت ــه چال ــی ب شــخصیت های اصل
مرتبــط بــا رشــد روان بیندیشــند - یــا بهتــر بگوییــم آن را احســاس 
کننــد - و بــا تأکیــد مجــدد بــر ارزش خیــال در حفــظ اتحــاد روان 

ــاره برســند. بــه تولــد دوب

1.John Izod  

 2.Joanna Dovalis 
Metronome  .3: ابــزار تمریــن موســیقی کــه بــا ایجــاد ضربــات 

یکنواخــت و پی درپــی نوازنــدگان را در حفــظ ریتــم یــک قطعــه یــاری 
م می دهــد. 
4.Divine child archetype  

 5. مردی که تمایل دارد در موقعیت نقش غالب را ایفا کند. م

6.  نت های بمی که با پنجه نوازی اجرا می شود. م
7.  دومین اپرا از چهارگانه واگنر. م

8.  ریچارد واگنر، موسیقیدان و فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم. م
9.  Numinous

10.  Primera materia

11.  شاعر آمریکایی. م

12.  Ego - Self

ــای  ــان. موش ه ــانزدهم در آلم ــدة ش ــی س ــتان های اروپای 13.  از داس

مزاحــم شــهر هاملیــن را در برگرفتــه بودنــد. نــی نــوازی رنگیــن پــوش 
ــی خــود  ــن ن ــا نواخت ــد و ب ــه شــهر می آی ــی ســحرآمیز ب ــک ن ــا ی ب
موش هــا را از شــهر بیــرون می کنــد. ولــی مــردم دســتمزد او را 
نمی دهنــد او هــم بــرای تالفــی بــا نواختــن آوازی دیگــر همــه کــودکان 

ــرد. م                                         ــه بیــرون شــهر می ب ــا خــود ب 1۵. شــهر را افســون کــرده و ب
16.  Sol Niger

17.  غوطه ور شدن در ناهشیاری. م

ــن  ــر. معروف تری ــر واگن ــرده اث ــه پ ــک در س ــی رمانتی ــام اپرای 18.  ن
اثــر اپــرا قســمت ُکــِر عروســی آن اســت کــه بــا نــام »اکنــون عــروس 
ــه  ــی ها نواخت ــن عروس ــگام جش ــود و هن ــناخته می ش ــد« ش می آی

م می شــود. 
ــود کــه گذشــتۀ    لوهنگریــن قهرمــان افســانه ای آلمــان شــوالیه ای ب
خــود را مخفــی می کــرد. وی نخســتین بــار روی رود رایــن در قایقــی 
ــد  ــی الســا عه ــر شــد. وقت ــوی ســفیدی آن را می کشــید ظاه ــه ق ک
خــود را می شــکند و از او می پرســد کــه از کجــا آمــده اســت، وی بــه 

ــود آنجــا را تــرک می کنــد. م همــان طــرز مرمــوزی کــه آمــده ب
19.  Uroboric

ــم  ــن ه ــل زمی ــه مث ــادر ک ــوی م  Devouring mother .20   کهن الگ

پرورنــده اســت هــم بلعنــده. درواقــع وجــه مخــرب مــادر اســت. م  
۲1.  تابلوی فریاد اثر نقاش معروف نروژی ادوارد مونک. م

 ۲۲. دختــری کــه الهام بخــش دانتــه در نوشــتن کتاب هــای زندگانــی 
نــو و کمــدی الهــی بــود. م

23.  Unus Mundus

پی نوشت
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