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نگارش: 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.

هاوارد هیوز

اولیــن تصاویــر فیلــم، تصویــر هــاوارد در حــدود 10ســالگی اســت در خانــه ای زیبــا و اعیانــی برهنــه در وان آب ایســتاده؛ پــس از لحظاتــی 

ــا آرامــش بــه شستشــوی او مشــغول اســت، حــروف  مــادرش وارد مــی شــود، صابونــی را از قوطــی خــارج مــی کنــد و در حالــی کــه ظاهــرا ب

ــرای هــاوارد کوچــک جدیــد نیســت، همیــن طــور ســواالتی کــه مــادر دربــاره بیمــاری  قرنطینــه را برایــش هجــی مــی کنــد. کلمــه قرنطینــه ب

هــای حصبــه و وبــا مــی پرســد، زیــرا او پاســخ همــه آنهــا را بــه خوبــی مــی داند؛گویــی ســوالها قبــال نیــز بارهــا تکــرار شــده انــد! ایــن گونــه و بــا ایــن 

جملــه کــه: »تــو درامــان نیســتی« مــادر بــذر تــرس و وحشــت از آلودگــی، بیمــاری و  وسواســی گــری را در ذهــن کودکــش مــی نشــاند. ادراکــی 

مبالغــه آمیــز نســبت بــه آلودگــی، میکــروب و بیمــاری در همــان ســالهای کودکــی، تحــت ســیطره همــه گیــری بیمــاری و مالحظــات افراطــی 

مــادر، در ذهــن هــاوارد شــکل مــی گیــرد.  

در طــول فیلــم، تقریبــا تمــام انتخابهــای هــاوارد و تمــام رفتارهایــی کــه در مواجهــه بــا احســاس اضطــراب، تــرس، عــدم امنیــت انتخــاب 

مــی کنــد، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه همــان ســکانس ابتدایــی فیلــم ارجــاع داده مــی شــود. همــان ابتــدای فیلــم نــوآح از او مــی پرســد 

کــی بــه هیوســتون مــی رویــم و هــاوارد پاســخ مــی دهــد: »مــا بــه هیوســتون نمیریــم، ســال 1913 )مواجــه بــا همــان دوران کودکــی هــاوارد( 

اونجــا دیفتــری، وبــا و حصبــه اومــد و بیــش از 2000 نفــر کشــته شــدن... اونجــا باتالقــی از بیمــاری هاســت...!« کمــی بعدتــر بــه جونــی مــی یــر، 

خبرنــگارش مــی گویــد: »بایــد هــر کاری کــه الزمــه انجــام بدیــم، وگرنــه اگــه پــروژه فیلــم -فرشــتگان جهنمــی- شکســت بخــوره بایــد دمــم رو 

بــذارم روی کولــم و برگــردم بــه همــون هیوســتون کوفتــی ... « ظاهــرا هــرکاری کــرده تــا خــود را از هیوســتون، ایــن »باتــالق انــواع بیمــاری« دور 

نگــه دارد!

در هــر جــای داســتان، هــرگاه هــاوارد بــا احســاس تهدیــد، تــرس و اضطــراب مواجــه مــی شــود، بــرای تســلی خــود و کاهــش شــدت هیجانــات 

ــر، رفتــار ســازمان  ناخوشــایندش، یکــی از رفتارهــای نمادیــن و ناکارآمــد وسواســی گــری را انتخــاب مــی کنــد، هرچــه موقعیــت تهدیدآمیزت

یافتــه و عادتــی او نیــز بــا شــدت بیشــتری نمــود پیــدا مــی کنــد:

وقتــی دوســت دختــرش کیــت را غــرق گفتگــو و خنــده بــا تهیــه کننــده ای دیگــر مــی بینــد بــا شســتن دســتهایش ســعی مــی کنــد   -

ــوذش در  ــخت و پرنف ــب سرس ــپ -رغی ــان تری ــا یوه ــو ب ــود را در گفتگ ــی خ ــر وقت ــه ای دیگ ــد. در صحن ــش ده ــود را کاه ــرس خ ــراب و ت اضط

ــوی  ــه شستش ــتری ب ــدت بیش ــا ش ــار ب ــن ب ــد، ای ــی بین ــر م ــرض خط ــی اش را در مع ــرکت هواپیمای ــرار ش ــع و اس ــان ام- مناف ــی پ هواپیمای

دســتهایش مــی پــردازد؛ دســتهایی کــه حــاال دیگــر بــا افزایــش ســطح مخاطــرات بــرای پــروژه هــای مختلفــش، از شــدت شستشــو خشــک و 

ــت! ــم اس ــای آن زخ ــای ج ج

هرچــه هــاوارد  فشــار و تهدیــد بیشــتری ادراک مــی کنــد، عــالوه بــر رفتارهــای ســازمان یافتــه عادتــی کــه دارد، بــرای کاهــش احســاس   -

تــرس و تهدیــد، خالقیــت او رفتارهــای جدیدتــر -امــا بــا همــان مبنــا و رویکــرد وسواســی گــری  بــه او پیشــنهاد مــی هــد، مثــل فشــردن پاچــه 
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شــلوار میــان انگشــتان دســتش گویــی در حــال پــاک کــردن نــوک انگشــتانش از آلودگیســت، تکــرار بلنــد بلنــد یــک عبــارت یــا جملــه مثــل  

نقشــه هــا رو بهــم بــده، یــا نمــی خــوام مریضــت کنــم، کشــتن حشــرات خیالــی بــا پایــش یــا تولیــد صدایــی  همچــون ســرفه  میــان جمالتــش .

 

ــی  ــت و نگران ــام وحش ــاوارد تم ــد، ه ــی دهن ــرار م ــی ق ــص و بازرس ــورد تفح ــه م ــل کار او را خصمان ــه و مح ــی خان ــهای ایالت ــه  بازرس ــی ک زمان

خــود را از آنچــه کــه برســرش مــی آیــد بــا یــک جملــه بیــان مــی کنــد: دارن بــه  همــه چــی دســت مــی زنــن! پــس از ایــن ســکانس، در حالیکــه 

خــودش را در اتاقــی در محــل کارش حبــس کــرده، شــاهد اوج و تنــوع رفتارهــای وسواســی گــری او هســتیم! در حقیقــت هنگامــی کــه تســلط 

و کنترلــش بــر شــرایط و موقعیــت موجــود را در پاییــن تریــن حــد ممکــن مــی یابــد، وسواســی گــری هایــش کــه دیگــر ســبک و ســیاق آیینــی 

هــم برایــش پیــدا کــرده انــد، احســاس کاذب داشــتِن کنتــرل  بــر شــرایط موجــود را مــی دهــد. 

علیرغــم تمــام ایــن رفتــار هــای ناکارآمــد، هــاوارد هیــوز انســانی بســیار باهــوش و در حقیقــت نابغــه  ای کــم نظیــر اســت بــا قابلیــت هــای 

مثــال زدنــی  همچــون پشــتکار، خالقیــت، بلندپــروازی و ریســک پذیــری بســیار زیــاد کــه از  نیــاز بــه قــدرت و آزادی بســیار بــاالی او نشــات 

مــی گیــرد. البتــه هــراس بیمارگــون او از میکــروب و بیمــاری نشــان از نیــاز بــه بقــای بــاالی او دارد. 

امــا همــان طــور کــه مــی دانیــم اساســا وسواســی گــری محــدود کننــده و حتــی کشــنده خالقیــت اســت زیــرا افــراد بــا ادراکــی کــه منجــر بــه 

ــفته و  ــان را آش ــدت ذهنش ــه ش ــر ب ــد و تغیی ــی برن ــاه م ــراری پن ــت و تک ــای ثاب ــن رفتاره ــیه ام ــه حاش ــوال ب ــود معم ــی ش ــری  م ــی گ وسواس

مســتاصل مــی ســازد. از ســوی دیگــر نیــاز بــه بقــای بــاال، نیــاز بــه قــدرت و آزادی را تحــت الشــعاع خــود قــرار مــی دهــد. شــاید تنهــا توضیــح 

قابــل قبولــی کــه در مواجهــه بــا ایــن تعــارض موجــود بیــن رفتــار و نیازهــا، ریســک پذیــری بســیار بــاال و رفتارهــای جســورانه اش مــی توانــد 

داد ایــن اســت کــه نیــاز بــه قــدرت و آزادی او چنــان زیــاد اســت کــه نیــاز بــه بقــا نمیتوانــد ســیطره کاملــی بــر ایــن دو نیــاز یابــد و تنهــا در بعضــی 

رفتارهــای خــاص او -مثــل عادتهــای خاصــش در خــوردن- نمــود پیــدا مــی کنــد. از ســوی دیگــر رفتارهــای جســورانه و بــی مهابایــی کــه نشــان 

میدهــد -مثــل ریســک تمــام ســرمایه هایــش بــرای پیــش بــرد اهدافــش یــا اشــتیاق و جســارت بــرای انجــام پروازهــای آزمایشــی- ممکــن 

اســت رفتارهــای جبرانــی باشــند کــه در پاســخ بــه ترســهای غیرمعمــول خــود انتخــاب کــرده اســت.

هــاوارد بــه دلیــل انتخــاب رفتارهــای ناکارمــد و کنتــرل گــری فــراوان در روابطــش -مثــل قــرار دادن شــنود در نقــاط مختلــف- روابــط دو عضوی 

بســیار ناســالم و ناپایــداری را بــرای خــود رقــم مــی زنــد بــا ایــن حــال  بــه خوبــی مــی تــوان دیــد کــه او نیــاز بــه عشــق و تعلــق نســبتا باالیــی دارد 

مثــال شــاهد نیــز ایــن اســت کــه حتــی پــس از آنکــه رابطــه او و کیــت هپبــورن پایــان یافتــه و کیــت او را تــرک  کــرده، هــاوارد بــرای جلوگیــری از 

رســوایی کیــت حاضــر مــی شــود بهایــی گزافــی بپــردازد و مانــع انتشــار عکســهای روابــط خصوصــی کیــت بــا معشــوقه متاهلــش مــی شــود!

گاهــی مــی کنــد: یــه چیزایــی مــی بینــم! او نســبت بــه وضعیــت روانــی  در طــول داســتان هــاوارد بارهــا صراحتــا دربــاره وجــود مشــکالتش ابــراز آ

ــا منافعــش را در  اش بینــش دارد. در چندیــن جــای مختلــف داســتان نیــز مــی بینــم هنگامــی کــه خواســته ای برایــش پررنــگ مــی شــود ی

گاهانــه دســت از وسواســی گــری بــر مــی دارد:  معــرض خطــر جــدی مــی بینــد، آ

در حیــن پــرواز،  بطــری شــیر خــود را بــر دهــان کیــت مــی گــذارد تــا شــیر بنوشــد و ســپس خــودش نیــز از همــان نقطــه شــیر را ســر   -

ــد. ــی کن ــی م ــب بررس ــا تعج ــش را ب ــد و احساس ــی کش م

پــس از حبــس کــردن خــود در اتاقــی در محــل کار و ســپس در خانــه اش و ناکارآمــد یافتــن ایــن رفتــار بــرای حفــظ آن  شــرکت   -

هواپیمایــی و باقــی مانــده اعتبــارش کــه تمــام ســرمایه و بــه نوعــی هویــت خــود مــی دانــد، بــه کمــک اوا گاردنــر از غــار خــود بیــرون مــی خــزد 

و تمــام قــد بــه دفــاع از داشــته هایــش  در دادگاه مــی پــردازد.
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گاهــی را بــر رفتــارش بتابانــد و او را بــه ایــن نتیجــه گیــری خردمندانــه برســاند  همیــن دو نمونــه کافیســت تــا اگــر بخواهــد بــرای همیشــه چــراغ آ

کــه رفتارهــای او پاســخ هایــی هســتند کــه در موقعیــت هــای مختلــف انتخــاب مــی کنــد و بــی شــک بــا آن همــه هــوش و نبــوغ مــی توانــد 

انتخــاب هــای مســئوالنه و کارآمــدی داشــته باشــد. بــا ایــن حــال پــس از پشــت ســر گذاشــتن بحــران و در انتهــای داســتان شــاهد هســتیم 

کــه فکــرِ برداشــتن گامــی بــزرگ و تحــول آمیــز  دیگــر بــه ســوی آینــده، چنــان ذهــن او را برمــی آشــوبد کــه دوبــاره بــه همــان رفتارهــای عادتــی 

گذشــته اش متوســل مــی شــود. متاســفانه  در بررســی زندگــی بســیاری نوابــغ دیگــر نیــز در مــی یابیــم کــه بســیاری از ایشــان تمــام انــرژی خــود 

را صــرف حرفــه خــود کــرده و از روابــط خانوادگــی و عاطفــی بــه شــدت نــا بــه ســامان در رنــج بودنــد و فراتــر از آن ناتــوان از برقــراری صلــح و آشــتی 

بــا خــود  بودنــد! بیننــده در انتهــا بــا ایــن حســرت  تنهــا باقــی  مــی مانــد کــه ای کاش  هــاوارد هیــوز در کنــار آن همــه شــور و اشــتیاق و نبــوغ  

بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول در صنعــت هوانــوردی، مــی توانســت نیــم نگاهــی خردمندانــه نیــز بــر رفتارهــای ویرانگــر و ناکارآمــد خــود داشــت 

باشــد. 

    


