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نگارش: فرهاد معمار صادقی و افسانه شریف 

این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخش هایی از فیلم را فاش می کند. 

در صورتی که این فیلم را ندیده اید، خواندن این متن توصیه نمی شود.

الن تورینگ

الن تورینگ، پسری بسیار باهوش و نخبه ریاضیات است که از اختالل اوتیسم رنج می برد: 

توجه افراطی به نظمی خاص از اشیا: »هویج نارنجیه، نخود سبزه، اونا نباید با هم قاطی بشن«!  -

معنــی نهفتــه پشــت کلمــه هــا و جملــه هــا و اشــاره هــا، شــوخی هــا را درک نمــی کنــد: »مــردم همیشــه یــه چیــزی میگــن درحالــی   -

کــه منظورشــون چیــز دیگــه ایــه ... مــن هیــچ منظورشــون رو نمــی فهمــم«!

درک حالــت هــای هیجانــی و احساســات دیگــران از روی چهــره آنهــا برایــش ســخت اســت و زبــان بــدن را درک نمــی کنــد:  الــن: »از کجا   -

ــرده« ــگاه نک ــه ن ــم دیگ ــاال به ــا ح ــع ت ــد زد از اون موق ــم لبخن ــش به ــع پی ــه رب ــو: »ی ــش؟!« هی ــری پیش ــواد ب ــی خ ــدی م فهمی

برقرار کردن روابط اجتماعی برایش سخت است بنابراین ترجیح می دهد در تنهایی خود سیر کند.  -

ــت و آزار  ــورد اذی ــه م ــود ک ــی ش ــث م ــب باع ــب و غری ــه- عجی ــای مدرس ــه ه ــژه بچ ــه وی ــایرین -ب ــاوت و در ادارک س ــای متف ــتن رفتاره داش

قلدرهــای مدرســه قــرار بگیــرد. امــا ادراک خــودش ایــن اســت کــه چــون بســیار باهــوش تــر از ســایر هــم ســن و ســاالنش اســت، از حســادت 

آزارش مــی دهنــد. هرچــه کــه هســت ایــن آزارهــا باعــث مــی شــود الــن بــا همان ســن کــم، بــه ادراک بســیار جالبــی در مــورد رفتارهای خشــونت 

آمیــز  برســد: »میدونــی چــرا مــردم از خشــونت خوششــون میــاد، چــون بــه شــدت رضایــت بخشــه؛ ایــن )احســاس( رضایــت رو ازشــون بگیــری 

بــه شــدت تــو خالــی میشــه!« بــه بیــان دیگــر و زبــان تئــوری انتخــاب ایــن طــور مــی شــود گفــت کــه دیــدن عجــز، البــه و ناتوانــی قربانــی، نیــاز 

بــه قــدرت کســی را کــه خشــونت مــی ورزد -یــا همــان آزارگــر- بــه شــدت ارضــا مــی کنــد.  اگــر قربانــی احســاس تــرس و ناتوانــی مــورد انتظــار  

آزارگــر را نشــان ندهــد، آزارگــر کنتــرل اوضــاع را در دســت خــود نمــی بینــد و  از ارضــا نیــاز بــه قدرتــش بــا اســتفاده از زورگویــی و خشــونت نــاکام 

مــی مانــد.

بــا وجــود ایــن رفتارهــای خشــن و زورگویــی هــا، برقــراری رابطــه بــا ســایرین در ادراک الــن، نــه فقــط ســخت بلکــه وحشــتناک هــم می-شــود. 

امــا کریســتوفر بــا رفتــاری مهربانانــه و متفــاوت از ســایرین بــه داد الــن مــی رســد و کــم کــم نــه تنهــا اعتمــاد و محبــت الــن را جلــب مــی کنــد، 

بلکــه نقطــه اتــکا و اتصــال او بــا اجتمــاع و دنیــای ســایر مــردم مــی شــود. الــن کــم کــم بــه کریســتوفر دل مــی بنــدد.

مــرگ کریســتوفر بــرای الــن بســیار دردنــاک اســت زیــرا تنهــا دوســت محبوبــش و تنهــا فــردی را کــه مــی توانســت او را درک کنــد، از دســت مــی 

دهــد. امــا او بــا انــکار واقعیــت دوســتی و رابطــه صمیمانــه شــان، بــه جــای پذیــرش ایــن واقعیــت تلــخ، در تالشــی ناموثــر، ســعی مــی کنــد 

درد خــود را انــکار کنــد. بــا مــرگ کریســتوفر، الــن بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس ناامنــی مــی کنــد و فــرار از آزار و اذیــت هــای مــردم نــادان 

از یــک ســو و درد و تــرس  ناشــی از دل بســتن و از دســت  دادن، از ســوی دیگــر او را بیــش از پیــش بــه تنهایــی و انــزوا مــی کشــاند. او کــه در 

شــروع و ســاختن روابــط اجتماعــی ســالم و صمیمانــه ناتــوان اســت و از رفتارهــای آســیب زا و قلدرمابانــه دیگــران بــه شــدت زخــم خــورده، 

بــرای جلوگیــری از آســیب هــای بیشــتر بــه تنهایــی خــود پنــاه مــی بــرد و در واکنشــی تدافعــی رفتــار متکبرانــه و تحقیرآمیــز را دیگــران را نتخــاب 

مــی کنــد. 

الــن نیــاز بــه قدرتــش را بــا توانمنــدی هــای کــم نظیــر ذهنــش در حــل و طراحــی مســائل و معماهــای بســیار ســخت ریاضــی ارضــا مــی کنــد و 
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چنــان از ایــن کار لــذت مــی بــرد کــه آن را بــه جــای مســئله، »بــازی« مــی نامــد. پــس شــکی نیســت کــه ایــن کار لــذت بخــش ارضــا نیــاز بــه تفریــح 

اش را نیــز در پــی دارد. 

زبــان تنــد و تیــز و رفتــار تحقیرآمیــز او بــا دیگــران بیــش از آنکــه بــرای ارضــا نیــاز بــه قدرتــش باشــد، بیانگــر رنــج و خشــم حاصــل از آزارهایــی اســت 

کــه از کودکــی متحمــل شــده اســت؛ امــا رفتــار بــی رحمانــه و فاقــد همدلــی او، بیــش از هــر چیــز ناشــی از ویژگــی هــای اوتیســتیک اوســت.  

الن  قدرت را دوست دارد برای آنکه اختیار عمل و آزادی بیشتری در عملکردش داشته باشد:

الــن: »افســر فرمانــده شــما کیــه؟« دریاســاالر دنیســتون: »وینســتون چرچیــل شــماره 10 دوانیینــگ اســتریت؛ اگــه مشــکلی بــا تصمیمــات 

مــن داری، میتونــی بــه ایشــون گــزارش بــدی!« و چرچیــل کــه -بــر خــالف دنیســتون- فــردی زیــرک و خردمنــد اســت بــه ســادگی مدیریــت گــروه 

را بــه الــن مــی ســپارد. نیــاز بــه آزادی کــه در الــن مــی بینیــم بیشــتر بــا ایــن ادراک اســت کــه دیگــران را مانــع پیشــرفت خــود مــی بینــد، زیــرا درک 

و هــوش ســایرین را نســبت بــه مســائل ریــزی و بــه خصــوص آنچــه کــه خــود در ســر دارد ادراک عقــب مانــده و ناقــص ارزیابــی مــی کنــد. امــا 

آنجــا کــه فــردی را همچــون ُجــون مــی یابــد، کــه توانمدی-هــای ذهنــی و هوشــی او را هم-تــراز بــا خــودش ارزیابــی مــی کنــد بــا جــان و دل بــه 

او اعتمــاد مــی کنــد و نــه تنهــا او را مانــع پیشــرفت خــود نمــی بینــد بلکــه بــا اعتمــاد کامــل از او یــاری مــی گیــرد. 

در مــورد نیــاز بــه بقــای الــن بایــد گفــت شــاید کوچکتریــن ظــرف نیــاز او مربــوط بــه نیــاز بــه بقاســت زیــرا هرچنــد او را در مــی بینــم کــه میــدود و 

از نوشــیدن الــکل مــی پرهیــزد و غــذای ســالم مصــرف مــی کنــد. امــا هرجــا کــه پــای ســایر عالقمنــدی هــا و دغدغــه هایــش بــه میــان مــی آیــد 

بــه راحتــی نیــاز بــه بقایــش را نادیــده مــی گیــرد: مثــل کارکــردن هــای طوالنــی و بــدون وقفــه بــر روی ماشــین اش و پذیرفتــن حکــم ظالمانــه 

قاضــی بــا اختــه کردنــش بــه اتفــاده از داروهــای هورمونــی بــه جــای رفتــن بــه زنــدان بــه مــدت دو ســال. حتــی اینکــه نهایتــا خودکشــی مــی کنــد 

گــواه دیگــری بــر ایــن موضــوع اســت کــه نیــاز بــه بقــای الــن در پاییــن تریــن ســطح نیازهــا قــرار دارد.

ــتوفر  ــا کریس ــذارد، ام ــی گ ــتوفر م ــش، کریس ــت و محبوب ــا دوس ــاد تنه ــه ی ــت، ب ــش اس ــی و اختراع ــال طراح ــه در ح ــینی را ک ــم ماش ــن اس ال

اختراعــی اش در حقیقــت چهــره ای دیگــر از خــود اوســت: او هــم درســت ماننــد خــودش دارای ذهنــی بســیار هوشــمند و متفکــر اســت کــه 

ســایر مــردم از درک او و توانمنــدی هــای منحصــر بــه فــردش کامــال عاجزنــد. بــه ویــژه افــردای چــون دریاســاالر دنیســتون کــه )ارضــا نیــاز بــه( 

قدرتشــان در گــرو جنــگ و خشــونت ورزی اســت. 

وقتــی ُجــون کالرک ســر راه الــن قــرار مــی گیــرد، الــن او را بســیار شــبیه بــه خــود مــی یابــد، زیــرا اوال همچــون خــود او نابغــه ریاضــی اســت و 

دوم آنکــه بــه دلیــل توانمنــدی منحصــر بــه فــرد ذهنــی اش، نســبت بــه ســایر زنــان زمانــه خــود، متفــاوت و اســتثنائی اســت و متافانــه بــه 

دلیــل شــرایط شــدید مردســاالرانه، جامعــه او و توانمندیهایــش را نادیــده گرفتــه و حتــی ســرکوب مــی کنــد؛ بــه او اجــازه تدریــس در دانشــگاه 

بــه عنــوان اســتاد ریاضــی داده نمــی شــود! الــن کــه از ســویی بــه دلیــل توانمنــدی ذهنــی منحصــر بــه فــرد و ویژگــی هــای اوتیســتیکش، و از 

ســوی دیگــر بــه دلیــل همجنســگرایی، متفــاوت بــودن از ســایر مــردم جامعــه را بــا پوســت و گوشــت خــود لمــس کــرده، بــا آغــوش بــاز ُجــون 

کالرک را در دنیــای مطلــوب خــود مــی پذیــرد.

امــا ُجــون بــر خــالف الــن، بــه خوبــی قــادر اســت بــا ســایرین ارتبــاط برقــرار کنــد و خــود را بــا زیرکــی حاصــل از درک اجتماعــی اش، در دنیــای 

ــد: ــران وارد نمای ــوب دیگ مطل

الــن: »کاری کــردی کــه ازت خوشــش بیــاد... چــرا؟!«  جــون: »چــون مــن یــه زنــم تــوی یــه موقعیــت شــغلی مردونــه و نمیتونــم عوضی-بــازی 

دربیــارم«  

جــون کــم کــم جــای خــود را در دنیــای مطلــوب الــن عمیــق و عمیــق تــر مــی کنــد، بــه دلیــل توانمنــدی هــای اجتماعــی اش، حلقــه اتصــال او 

بــا ســایرین مــی شــود و بــه الــن متکبــر یــادآوری مــی کنــد کــه همانقــدر کــه بقیــه بــه وجــود او نیازمنــد هســتند، او نیــز محتــاج حضــور و کمــک 

ســایرین اســت: »اگــه مــی خــوای معمــات رو حــل کنــی بایــد ازشــون کمــک بگیــری و اگــه ازت خوششــون نیــاد بهــت کمــک نمــی کننــد«

ردپــای عشــق و تعلــق در ایــن رابطــه کــم کــم ظاهــر مــی شــود و جــون مــی توانــد جــای خالــی کریســتوفر را پــر کنــد، هرچنــد ایــن بــار گرایــش 
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جنســی بــرای الــن در میــان نیســت. الــن، جــون را دوســت دارد امــا بــه شــیوه خــودش! وقتــی منزیــس بــه الــن در مــورد خطــری هشــدار مــی 

دهــد کــه ممکــن اســت جــون را تهدیــد کنــد، الــن در ابتــدا بــرای نجــات جــون از خطرهــای احتمالــی از او مــی خواهــد نامزدیشــان پایــان یافتــه 

بدانــد و هرچــه ســریعتر بچلــی پــارک را تــرک کنــد. امــا در ادامــه وقتــی جــون رویــای زیبایــی را کــه از زندگــی مشترکشــان و ارتبــاط همدالنــه تــوام 

بــا درک و تفاهــم متقابلــی کــه در ذهنــش دارد را بــرای الــن بــه تصویــر مــی کشــد، ایــن تصویــر بــرای الــن چنــان زیبــا و خواســتنی و در عیــن 

حــال ترســناک اســت کــه در رفتــاری کامــال تناقــض آمیــز ناشــی از تــرس و رنــج دوبــاره از دســت دادن، کامــال منکــر احساســات خــود نســبت 

بــه جــون مــی شــود. الــن تورینــگ ایــن نابغــه ریاضــی و مغــز متفکــر بــرای آنکــه بــار دیگــر درد از دســت دادن را تجربــه نکنــد، »درد تنهایــی« را 

انتخــاب مــی کنــد. 


