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  ٢٠١٧بر واکت - گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  حميد محوی: برگردان و نگارش از

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٩
  

  ناجيان جھان و عقدۀ طرد شدگی
  سھراب، موسی، مسيح، محمدبتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکوال، زال، رستم،

٣   

  Nadia About -ناديا ابوت

  

  ٢فصل 

  چشم انداز و چھرۀ نوروتيک طرد شدگی

ناديا ابوت پرستار در بخش روانپرشکی و در چھارچوب يکی از انجمنھای بشر دوستانه برای گشتالت و روان درمانی 

  .جمن گشتالت فرانسه استآموزش ديده و کار کرده و در عين حال عضو ان) کودک و بزرگ ساالن(

  

  طرد شدگی

اختالالتی را که بارزترين وجوه شخصيت طرد شده می باشد و نمونۀ برجستۀ آن را در بخشی از اقشار محرومی که 

اگر کلمۀ طرد شدگی، : جو کرده،  چنين تعريف می کند  و امروز برای زندگی دچار مشکالت متعددی ھستند جست

و .  از ھم باز کنيم، سازۀ معنائی آن ما را به مفھوم حذف شدگی و يا تبعيد ھدايت می کندطرد شده، ترک يا رھا شده را

به سخن ديگر بين نقطۀ طرد . ًتبعيد نيز طبيعتا به معنای بازگشت به نقطه ای ست که فرد از آن تبعيد يا حذف شده

اگر بخواھيم اين رويداد را به شکل . شدگی، تبعيدگاه و جائی که طرد شده به آنجا منتقل شده تنشی برقرار می شود

ديگری ترسيم کنيم، می توانيم بگوئيم که فرد طرد شده با از دست دادن امتيازاتش در عين حال به نابينائی زيستی 

  . و شناخته شدۀ خود را از دست می دھدءبه اين معنا که ھمۀ نقاط اتکا. محکوم می شود

می تواند ) ننده و پژوھشگر در بررسی شخصيتھای تاريخی و حتا تخيلیو يا خوا(يکی از روشھائی که روان درمان 

] قادر مطلق[خود بشنود دو قطبی بودن آن است، از يکسو ذھنيت متوھم به » بيانات بيمار«ارتعاشات طرد شدگی را در 

انيسم خاصی مک(» انطباق ھويتی  فرافکنانه« فراسوی ۀاين ويژگی شخصيت روانی طره شد. و از سوی ديگر ناتوانی

ست که فرد محتوای باطنی خود را به ديگری فرافکنی می کند به اين معنا که نظريات و يا تصوراتی که تحمل آن برای 
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طريق اولی در چھار چوب روان ه نظر می رسد به ديگری، غير و يا به خود او مشکل و يا قابل قبول و يا نامطلوب ب

  ).درمانی به فرد روان درمان نسبت می دھد

  EL DESDICHADO /اکسير

   تسکين ناپذير،– بيوه –من ساکن تاريکيھا 

  شاھزادۀ اکيتن با برج فرو ريخته ام

   و ساز کھکشانی ام- تک ستارۀ مرده ام، 

  خورشيد سياه جنون اندوه را حمل می کند

  )Gérar de Nervalژرار دو نروال  ... (

 ابيات، درماندگی بی پايانش را در فقدان شیء مطلوب می  شاعر می گريد، و به اختصار شاعرانه در قامت- کودک 

اشاره به کودکی  دارد که در آغوش مادرش گوئی بر تخت ( پادشاه است –اين سقوط برج و شکست کودک . سرايد

چگونه می تواند به سوگ مادری که در دو سالگی از . که ھيچ مرحمی آن را تسکين نمی بخشد) پادشاھی تکيه دارد

   پايان دھد ؟دست داده

معانی ديگری که با طرد شدگی ھم راه می شود، ترک کردن، قربانی کردن، نفی کردن، تھی کردی، دور کردن از 

  .خود

نديشيم که از سوی جامعه ای که ھويت ين و حومه ھای نازل پايتخت ھا بيدر اينجا می توانيم به کودکان محالت فقير نش

و به پای ديوار شھر رانده ) فريقائی در اروپاااشاره به جوانان عرب و (فی می کند آنان را در تفاوتھا و ويژگيھايشان ن

اند، جوانانی که به بند نافی که می تواند قطارھای حومه باشد با گرافيتی حمله می کنند و يا به اعمال بزھکارانه دست 

جھان بيرونی با ھمۀ . رونی وصل می کندمی زنند، اين بند نافی که زيستگاه آنان، رحم مادر را به پايتخت، جھان بي

  .تحقيرھا، ناسازگاريھا، جھان تھديد کننده و انباشته از افسردگی

کودکی که در وجود خودش رنج (به ھمين گونه، کودک يا فرد بالغ که از ديدگاه روانی دچار نوروتيک طرد شدگی ست 

  .وش می سازدرابطه با روان درمان را به ھر شکلی دچار مشکل و مخد) می برد

در اينجا، با بررسی يک پروندۀ بالينی به شگرد و رفتار روان درمان خواھم پرداخت که برای بھره وری بيشتر در 

  .روياروئی با اين نوع عارضۀ بيمارناک بايد به کار ببرد

  

  در آغاز ھرج و مرج حاکم بود

در » روانپزشکی«يمارستان شده بود، من پرستار وقتی با گيوم مالقت کردم، او تازه وارد بخش روانپزشکی کودک در ب

  .اين بخش بودم که در زمينۀ گشتالت آموزش ديده بودم

زوجی که پدرخواندگی اين کودک را به عھده داشتند، نام رومانيائی کودک را حذف کرده و موضوع والدين طبيعی و 

ودند، و با ساده انديشی تصور می کردند که وضعيت فرزندخواندگی اش را در سن پنج ماھگی از او پنھان نگھداشته ب

  .با چنين ساز و کاری می توانند انطباق او را در بطن خانوادۀ جديد به بھترين شکل ممکن برآورده کنند

 ساله، باھوش و خيلی حساس است، ولی تنش ھای روانی اش روابط او را با ديگران مخدوش می کند ۶گيوم پسر بچۀ 

بيشتر . ًاو از بی ثباتی وخيمی رنج می برد و درگير  افسردگی تقريبا دائمی ست. اموفق استو در امور مدرسه نيز ن

گيوم . خواھد از خطری فوری بگريزد ًگوئی دائما می اوقات خود را به بازيافتن جايگاه کودک طرد شده می گذراند و 
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ال ديگران را تحريک می کند، و گوئی او در عين ح. کند خيلی زود تحريک می شود و با کودکان گروه کتک کاری می

  »! کنند ترک مرا داشتند حق آنھا بينيد، می خوب«: می خواھد او را طرد کنند، گوئی می خواھد به ما نشان دھد که 

 او با من که دفتری در .بود آورده ستوه به را درمانگران تيم .بود کننده مسخره و مدعا پر کودکی بيانگر صورتش حالت

 يا و پاره را ديگر ھای بچه ھای نقاشی و کاغذھا مداد، بازی، اسباب شکند، می را ھا چيزی خيلی گيوم شتم،دا مالقات

 قطعات جعبۀ رود، می باال صندلی از شود، می بلند نشيند، می .اندازد می تف .کند می پا به وفانط خالصه .کند می مچاله

 حالی در بود، نيز من تحريک جوی و جست در و زده ھيجان و شده تحريک که اين سخن کوتاه ...ريزد می زمين به را لگو

 فرو را خودم عصبانيت و خشم من اين، وجود با .است اطالع بی من حضور از که کند وانمود ای گونه هب کرد می سعی که

  .کردم ايستادگی و خوردم

 از خشم با .گيرد نمی آرام .گيرد می فاصله ،گويد نمی پاسخ ًمستقيما گرداند، می بر را نگاھش کند، می اجتناب رابطه از

 من که گويد می »او« بمانم، اينجا من خواھد نمی است، متنفر من از« : کند می ياد درمانان روان و آموزگاران يا و ھا بچه

  .کند می آشکار را  اش درونی اضطرابھای ھايش فرافکنی با ،»...بميرم من خواھد می »او« ھستم، احمق

 حکمفرما مرج و ھرج دفتر اتاق در که است تار و تيره اندازه ھمان به و ناھماھنگ ريخته، ھم به گيوم درونی انداز چشم

 مثابه به کودک که آنچه با مقابله برد می کار به را گشتالت روش که درمانی روان جايگاه در من ھدف نخستين ...کرده

 به را او بايد .دھد می نشان که ست مرجی و ھرج در او يافتدر و کردن ھمراھی بلکه نيست، دھد می بروز مرج و ھرج

 که ارزشی بی و نازل تصوير با و گاھی تکيه ھيچ بی گشته، گم کودکی يعنی کنم، شناسی باز ھست امروز که شکلی ھمين

 می يناناب و بيند می آسيب »مادر -خرس« چشمھای دارد، او برای را مادر نقش که خرسی با بازی در .دارد خودش از

 .»ھستم بد من کند می فکر که چون ببيند را من خواھد نمی« )مادر-خرس( »او« که گويد می رويداد اين دربارۀ گيوم شود،

 برای را ناپذيری خدشه ولی پذير انعطاف چوب چھار ولی کنم، می حفظ را ام بردباری و متانت او، انسجام فقدان مقابل در

  .» آشغال سطل در ولی توانی می کنی، تف خواھی می اگر : گويم می او به مثال برای کنم، می تعيين او

 آن از خواھد می شده که قيمتی ھر به گيوم که پوشانده را نوزادی قديمی ترس شد، می ديده او چھرۀ بر که خشمی نقاب

 نشينی عقب افتد، می پا از که وقتی گيرد، می فرا را او که ترسی و نااميدی درمانی روان کار مرحلۀ دومين در .کند اجتناب

 .کند می صرفنظر مبارزه از و گزيند می بر را

 وقتی .بود خواھد گيوم ھمراھی برنامۀ از مرحله سومين ماھگی، پنج سن در شده طرد نوزاد رشد فرآيند سازی فعال دوباره

 تواند می صورت اين در .کرد خواھند فعال را مرحله اين درمان روان گروه کند، پيدا بيشتری آمادگی بچه پسر اين که

 اندک اندک که داد اجازه او ھمراھی برای من پيشنھاد .کند پيدا را خود جای و ببرد کار به بيشتر رشد برای را خود انرژی

  .شود برخوردار يبشتری پايداری از اش شکننده خيلی روانی شخصيت و باشد ھضم لباق گيوم برای آزمون اين

 با رابطه در صميمت و زبان از پوششی بافت و تدارک جدالھا، ھمۀ وجود با رابطه حفظ نی،درما روان چوب چھار حفظ

 شوق را کودکش گامھای نخستين مادر که وقتی مثل کند، می خودنمائی او در زندگی نشان کمترين وقتی اوحتا  تشويق او،

 نفسی که ست ضروری گيوم برای زيرا .شود می ممکن زندگی سرانجام که است اکنون و اينجا در .کند می تشويق زده

 در که اين نه ولی دھد نشان را مخالفتش و عصبانيت .باشد خودش آن از تنفسش .بگيرد آرامش و آرام يعنی کند، تازه

 .کردم ھمراھی اش درونی انفجارھای و آنارشی سروسامانی، بی دوران در را گيوم من .بتازد سوئی ھر به کور خشونت

 به خودش برای را آن و ...)احساس ھيجان، آرزومندی،( کند توجه دھد می روی او درون در آنچه به که کردم کمک او به

 ھا تنش گشتی دگر به تشويق را او .گريخت می دريا زمزمۀ از و رفت می فرو خودش در صدف مثل مدتھا تا( بياورد زبان

 تماس و رابطه کردم می سعی .دادم می امتياز او ناچيز چند ھر پيشرفتھای و تالشھا به و  کردم، می اش درونی منازعات و
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 قھقرائی سير و بازگشت به ارتکاب چندين از پس بعد، طوالنی سال دو فقط .بود خمی و پيچ پر و مشکل مسير .شود حفظ

 ھمۀ جودو با و شناختم می را او نااميدی و رنج و درد .گذاشت زمين روی را پاھايش گيوم که بود خشونت و افسردگی بين

 .بفھمم و بشنوم را او کردم می سعی و دادم می گوش او به .بزنيم حرف ھم با مسائل ھمۀ دربارۀ توانستيم می مشکالت

  .داشتم حضور .بودم آنجا بسادگی خيلی اطمينان، با ماندم، می باقی زنگ هب گوش

 با توانست می پس اين از او خواندۀ مادر و پدر ھمکاری به او فرزندخواندگی داستان و گيوم شدگی طرد داستان سرانجام،

  .شود نوشته گيوم خود شرکت

 .بودم دريافته گمان و حدس شکل به کنندگانم مراجعه نزد را عارضه اين زيرا گرفتم پرسش به را شدگی طرد اصطالح من

 و نامتعادل روانی ھای شخصيت يا( مرزی شخصيت اختالالت افسردگی، مثل ديگر عوارض پشت از را آن بايد نتيجه در

 گوئی ...عاطفی مازوشيسم ،)شده واقع پسيکوتيک و نوروتيک مرز بين که روانی اختالل نوعی روانکاوی در .ثبات بی

 حفاظت خودش از ای ناماھرانه شکل بهً دائما خواھد می گوئی و کند، می حمل اش چھره بر متعددی ھای نقاب شدگی طرد

  .متناسب نا و کننده استتار لباسھای با کند،

 می شدگی طرد که است اين دانم می ضروری را آن يادآوری و رسد می نظرم هب اھميت حائز که ای نکته اين، وجود با

 Gérard نروال دو ژرار فرانسوی شاعر يا  گيوم وضعيت در را آن بارزترين .باشد داشته وجود مختلفی اشکال در تواند

de Nervalبر اساس (ء مطلوب درمرحلۀ اوليۀ زندگی کودک به وقوع پيوسته است  می بينيم که از دست دادن شی

  ).پيشا اوديپی: تقسيم بندی روانکاوی 

ًبر اين اساس من در کار با کودکانی که از اختالالت مشابھی رنج می بردند، غالبا به تسامح مادران در رسيدگی و 

 و به ھمين گونه به رفتارھای روانی يا جسمی که  پاسخگوئی به نيازھای فرزندشان در ھمين مرحله مواجه شده ام

  .موجب افسردگی و اختالالت طرد شدگی بوده است

 نمی که بود کسی منتظر کرد، می نگاه را بيرون پنجره کنار ساعتھا ظھر، از بعد تمام که آورم می ياد به را ای بچه دختر

 اميدوار نااميدی به .کشيد می  انتظار شکل ھمين به ولی ست، کسی چه منتظر دانست نمی .آمد نمی نيز او و کيست دانست

 جای هب قيمتی، ھر به مسموم مرگبار، ای رابطه حفظ .شدگی طرد سنگين بار است اين .داند نمی ؟ کی ولی آيد، می بود

  .خويشتن تخريب افسردگی ناپذير، تسکين جدائی بر دال پوچ، و ھيچ در ماندگاری

   .گردآمده ھا ناگفته اين در شدگی طرد در ناامنی اضطراب ھمۀ

  

 برخی اختالالت در عملکرد شخصيتی

شوک جراحتباری ست که ھمانگونه ) و حتا در نخستين روزھای زندگی نوزاد(ترک يا طرد کودک در سن بسيار پائين 

ه در عملکرد شخصيت روانی بر ما آشکار می اين عارضه به ويژ. که در اينجا می بينيم به اختالالت متعددی می انجامد

او با چنين تصويری . عملکرد شخصيت روانی در واقع بازنمائی و يا نگرشی ست که فرد نسبت به خودش دارد. شود

اگر به کودکی .  آنچه احساس می کند و يا کاری که انجام می دھد باز شناسی می کندمسؤول ۀاز خويش، خود را به مثاب

که با تيغ  ضعيت روانی به سر می برد توجھی نشان داده نشود، اندک اندک در خود فرو می رود برای آنکه در چنين و

درد و رنج تحمل ناپذير و بی نام و نشانی که ھنوز به زبان نيامده بھتر مجروح کند، يا مثل گيوم به شکل ناگھانی و 

  .ت مانده بر مال کنددائمی منفجر شود تا مگر راز بزرگی را که مدتھا پشت پردۀ سکو

غير قابل . در رابطه با زمان و مکان نيز مخدوش است. فردی ست غايب، بی توجه، بی نظم، به ھم ريخته و بی ثبات

کودکی ست ناسازگار، در حاشيۀ . درک، نامطمئن، دست نيافتی، دمدمی مزاج و خيلی به راحتی تغيير عقيده می دھد
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ًشکستھايش دائما رو به افزايش دارد و در مقابل ھر تغيير و . روسته ددی روبمدرسه، و برای آموختن با موانع متع

 .تحولی دست پاچه می شود و مصرانه نفی می کند

جوی رابطۀ عاطفی ست، ولی به شکل جدال آميزی می کوشد تا ديگری يا ديگران را با  و طرد شده بی وقفه در جست

به شکل تناوبی بين تحريک و از پاافتادگی در . نی در فاصله نگھداردرفتارھای خشونت آميز و يا با واپس نشينی درو

تعريف و تشويق او موجب منفعل کردن او می شود، از . او در عين حال دچار ھيجان زدگی افراطی ست. نوسان است

يقتر و به شنيدن انتقاد برايش مرگبار است و جراحت نارسيسيک او را عم. اينگونه تعريف و تمجيد ھا دوری می جويد

  .روز می کند

در . وقتی غيبت و کاستی مادرانه در نخستين سالھای زندگی بيش از حد باشد، کودک گوشه گير و جامعه گريز می شود

شوک طرد شدگی ... حالی که اگر حضور مادر به شکل تناوبی نياز او را برآورده کند، کودک دو قطبی خواھد شد

  .ه حالت تعليق درمی آوردقابليتھای حياتی کودک را منفعل و ب

ترس . نظر می رسد که کودک در بھت زدگی به سر می برد و گرفتار درھم ريختگی بزرگی سته در اين صورت، ب

  .ناشی از جراحت در اشکال مصيبت فوری دوام می آورد

مق و بھت زده و برای کودک فضای خالی بزرگی ايجاد می کند، رفتار بی ر...) مادر يا پدر = شیء (ناپديد شدن شیء 

  .غم عظيم که به اختالالت رفتاری اضافه می شود

در درون وجود : ًداده ھای ھستی شناسی قويا نزد فردی که جراحت طرد شدگی را با خود حمل می کند بسيج شده است 

ائی احساس تنھ. ديگر چنگ می زنند لۀ مرگ و زندگی در ھم آميخته، و يکديگر را فرامی خوانند و در يکأاو مس

در دھليزھای تاريک زندگی . جو می کند و ًطرد شده دائما مفھوم زندگی اش را جست. آزمون دردناک و جانداری ست

  .با وجود گذشت زمان، او امروز خود را ھنوز قربانی منفعل و گريان گذشته اش می داند. اش، گم می شود

 

  ءضرورت بقا

يت امن پيش از جراحت و حس خيانت شدگی وقتی که او شخصيت طرد شده برای حفظ بقای ضروری خود بين وضع

  .را سن نوزادی به حال خود رھا کرده اند تالش عظيمی را به کار می بندد

ام که تا چه اندازه کودک کرده ام در بخش ھای مختلف بيمارستان روانپزشکی کودک مشاھده ئی ًغالبا در زندگی حرفه 

افسردگی مزمن و کھنه ای رنج می برد که او را سراشيب سقوط و در طرد شده در نخستين روزھای زندگی اش از 

تجربه و (من به اين نتيجه رسيده ام که . معرض ناتوانی در مقابله با تھديدات خارجی و برآوردن نيازھايش قرار می دھد

برای کودک ت روان درمان أوقتی حفاظت و امنيتی که ھي)  نيز ترسيم کرده استWinnicottآزمونی که وينيکوت 

فراھم آورده به شکل ناگھانی از او پس گرفته می شود، کودک به بازتوليد عوارض پيشين سقوط ) دچار طرد شدگی(

  .دوباره برای او به روز می شود» رھا شدگی«می کند، افسردگی ناشی از جدائی و احساس 

  

 انکار. ُگسل ھای نارسيستی

می شود، احساس بی ارزش بودن که او را به سوی مازوشيسم يا چھرۀ طرد شدگی با اختالالت شخصيتی اش مشخص 

ھر تھديدی برای افسردگی و محروميت نتيجه . خود آزاری می کشاند، در حالی که بی اندازه به عشق و محبت نياز دارد

  .است» قادر مطلق«اش برای او سير قھقرائی به مرحلۀ قديمی 
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ت، کودک سکوت اختيار می کند و می خواھد والدين خود را حفاظت کند طرد شدگی بی نام و نشان و توصيف ناپذير اس

و شیء کمال مطلوبش را حفظ کند و بر اين اساس بی توجھی ھا و اھمال کاريھای والدين را انکار می کند، انکار بی 

 .می آوردسوگواری پايان ناپذيری را برای او به وجود . عدالتی، درد و رنجی که کودک در پنھان تحمل می کند

  

 )بالزاک(» برای فقير، دزدی نه جرم و نه جنايت، بلکه انتقام است«

ارتکاب به دزدی که به شکل تکراری نزد افرادی مشاھده می شود که مشخصات طرد شدگی را نشان می دھند، بی 

تکاب به دزدی به ار. بر اساس شيوۀ رايج نارسيستی) پيوند فقدانی(گمان تالشی ست برای ترميم پيوند از دست رفته 

به . معنای تحمل ناپذير بودن فقدان پيوند يا ترک و جدائی ناپذيرفتنی ست که اثر جراحت آن را با خود حمل می کند

دزدی به معنای ضعف در درون فکنی . ھمين گونه، بر آن است که لذت قديمی عشق، ھمآھنگی گم شده را بازسازی کند

  . آن استشیء مطلوب و تالش برای تکميل فرايند

شکاف روانی با قدرت تمام حفظ شده و متمايل به حفظ شیء مطلوب را دارد در حالی که ھمراه با اين تمايل، تمايل 

به ھمين علت می بينيم که کودک اشياء دزديده شده را .  ديگری به شکل خشونتباری در پی تخريب شیء طرد شده است

  .مبادرت می ورزدگم می کند، دور می اندازد و يا به تخريب آن 

دزديدن، در عين حال يعنی پذيرش خطر لو رفتن در حين ارتکاب به عمل، انگشت نما شدن، به مثابه گناھکار معرفی 

اين تنھا راھی ست که کودک برای فراخواندن غير در اختيار دارد تا درد و رنجش را .  شدندشدن، تنبيه شدن، مطرو

  ).١(بيان کند، و باز شناسی شود 

تنھائی نزد او اطمينانی ست که آزمون خود را پس داده ...). ھر بار تنھاتر(ئی يکی از ريشه ھای طرد شدگی ست تنھا

سومين اجبار و مانعی که فرد طرد شدۀ شخصيتی با آن برخورد می . است، اطمينان در فاصله و جدائی ابدی از ديگران

 مديد يگانه پاسخ او به افسردگی اش باقی می ماند، ھم پايان مرز وجودی مدتھای. کند محدوديت و غايت نھائی ست

به ھمين علت روان درمان بايد ھشيار باشد تا اين مرحلۀ عقب نشينی و . پيمان او، گاھی در يک ارتکاب به عمل

  .حفظ کندرا انزواجوئی را مراقبت کند و بکوشد تا بردبارانه با او ھمدلی داشته باشد و گرمای رابطه 

با نفی ارزشھای خاص . خصيت طرد شده از خودش در ذھن دارد، ھمان گونه که ديديم، خيلی منفی ستتصويری که ش

جوی دستيابی به شیء مطلوبش نيست با مجروح  و خودش، با تخريب خودش آيا در جسته خودش، با تنزل دادن ب

  .از عظيم به امنيت و محبت استنظرم روی دوم نيه ًکردن آن و يا تسلط بر آن ؟ اين خشونت زبانی يا بعضا جسمی ب

 پسر بچۀ چھار ساله ای را به ياد می آورم که وقتی پدرش پس از سه سال غيبت دوباره به سوی پسرش آمده Tinoتينو  

دست ه که عکس پدرش را ب  و به محض اين را مطالبه می کرد) پاپا(و در پی ايجاد پيوندی تازه بود، تينو عکس پدرش 

که آن عکس را با خشم  ار اتاقش سنجاق کرد، طی دو سه ھفته اين عکس روی ديوار اتاق بود، تا اينآورد آن را به ديو

. سه روز پيش از اين واقعه پدر تينو قرار مالقات ماھيانه را به بھانۀ پوچی حذف کرده بود. و عصبانيت پاره پاره کرد

  .راه می انداخته يز، با وحشت داد و فرياد بتينو در مورد ھر تغيير مکان يا قطع تماس در يک رابطۀ جدال آم

در . اجتناب از دلبستگی به غير ھر قيمتی برای گريز از خطر از دست دادن او، گريز از دوست داشتن برای طرد نشدن

جو برای  و به اين علت که او به جست. اينجا انتخاب دو گانه يا متناقضی را نزد شخصيت طرد شده مشاھده می کنيم

او روی شیء مطلوب از دست داده .  به جام سحرآميز ادامه، ستارۀ دست نيافتنی، سرزمين موعود ادامه می دھددستيابی

و در چنين ). ّبند ناف سمی و مغذی(اش ھذيان می گويد و به ھمين شکل است که سرش را از آب بيرون نگھمی دارد 

او واقع می شود، زيرا برای او بايد رابطه  و وضعيتی نيز ھست که چھارچوب روان درمانی از ھر سو آماج حملۀ 
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 ميان امواج که زورق بازمانده از بحریزمون بگذارد مثل فانوس آاستحکام روان درمانی، صداقت و قابليت آن را به 

  . کشتی غرق شده را ھدايت می کند

  

  :خالصه 

را روشن کند، و نشان » طرد شده « به نمونۀ گيوم کوچولو، نويسنده بر آن است تا خصوصيات مھم شخصيتءبا اتکا

می دھد که تا چه اندازه موضع گيری روان درمان با رنگ گرم و صميمانه، و با درک بيماری، پذيرش و اتخاذ جايگاه 

 .نقش مھمی در ھمراھی کودک ايفا می کند» مادر خوب و کافی«مادر 
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يادآوری اين گزارش .   منتشر کرد٢٠١٧مبر  سپت٩زارشی بود که اسپوتنيک روز عنوان گ» مريکاادزد محبوب «)١

ما نشان می دھد که روزمره تا چه اندازه انباشته از ه بت ندانستم زيرا ببی مناس» طرد شدگی«را برای گسترش مبحث 

 به احتمال » PRETTY BOY «چارلی فلويد يا پسر خوب . مواد اوليه دربارۀ عوارض بيمارناک طرد شدگی ست

  .قوی يکی از چھره ھای شخصيت طرد شده است

 سندھاى ضمانت و مدارک بدھکارى مردم را ۀھا، ھم مريکا عاشق سارقی بودند ک ھنگام سرقت بانکامردم «

 .ى يابندئھايشان رھا سوزاند تا وام داران ضعيف از دست بدھى مى

ی ئھميشه داستان دزدھا. بودند" چارلى فلويد"مريکا عاشق دزد مشھور، ابه گزارش اسپوتنيک به نقل از العالم، مردم 

 در بين مردم دارند چرا که از ثروتمندان می دزدند و به فقيران ايم که محبوبيت زيادی مانند زورو و رابين ھود را شنيده

 .مريکا محبوبيت خاصی داردای که بين مردم ئمريکاادھند؛ درست مانند ھمين دزد  می
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سوزاند تا وام داران   سندھاى ضمانت و مدارک بدھکارى مردم را مىۀھا، ھم چارلى فلويد او ھنگام سرقت بانک

  ».ان رھايى يابندھايش ضعيف از دست بدھى
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