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 یادداشت مترجم
که از خدا با دندهیهوه»گوید، کتاب به ما می انسان برکشیده ای 

کان رابطه«. بود، زنی بساخت ید و ال کنند ار میای دیگر برقرفرو
ید از «. زندگان ۀجملمادر »بین آدم و حوا،  زن جاودانه، »فرو

کان زن را سمپتومسخن می 0«عواطف ما جاودانگی مرد  گوید. ال
جاودانه و  مرد خطاب به زن روست که شاعر از زبانمینداند. از همی

 گوید:نیامدنی میچنگبه
 

 ی؟ارفته  جهان یکجا

 هایتقدم نشاِن 

 پرندگان چون داِن 

 .ریخته است ییهمه سو
 

«. نیفزوداز هر طرف که رفتم جز وحشتم »گوید، سرگردان با خود می مرد
کند، از خود نهایت، مکث میبیای در این بیابان، در این راه هلحظ

 

 .082، ص. 0393، ترجمۀ شیوا رویگریان، تهران: مرکز، تفسیر خواب.    بنگرید به زیگموند فروید،  0 
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ی که «تاریک ۀقار»یگانه، آن  جهان است، آن رازپرسد، در کجای می
ای که عمارت بر توان از کاویدنش دست برداشت، آن حفرههرگز نمی

ابهامی که خاطره همواره پیرامونش پرسه  ۀشود، آن نقطآن بنا می
 کوشند به چنگش آورند؟   زند و کلمات میمی

 
 سپیده دمان

 خیزندیسرگردان برم کلماِت 

 جویندیدهان مرا م آلودهو خواب

  0.تا از تو سخن بگویم
 

ابدی، قلب جهان، مرکز  ۀکجای جهان رفته است؟ نشانِی امر زنان
میرند، به شوند و عواطف هرگز نمینامیرا زاده می که آثار آنجازمین، 

همین ابهام و فراموشی  سببفراموشی سپرده شده است. به ۀبوت
جوید، می پرسد،کوشد، میمی دارد،برسازنده است که مرد قدم برمی

خیز رفتن ندارند، باید سینه که پاها دیگر تاب آنگاهدد. اما گرمی
کردن برسیم، باید با توانیم با پروازنمی آنچه به هر»رفت، باید لنگید؛ 

 2.«لنگیدن برسیم
هبوط  رو که زن نشانه و تجسمآن ؟ نه از«زن سمپتوم مرد است»چرا 

ودیتی از خود ندارد و فقط رو که زن موجمرد یا گناه مرد است، نه از آن
شود. )این منظر، می مرد نیست و نابود پدیدار فرعی مرد است و بدون

هندی است(.  در جوامع« ساتی»آیین  پشت ، یادآور نگرش پسبیشتر
 

 «. دلم به بوی تو آغشته است»شمس لنگرودی،  شعر قطعاتی از .  0
، «ورای اصل لذت». بنگرید به زیگموند فروید، فراسوی اصل لذتآخرین جملۀ . 2

، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 0: روانکاوی 20ارغنون ترجمۀ یوسف اباذری، در 
  .80)چاپ پنجم(،  0393
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مرد را به او اعطا  شناختیهستی زیرا انسجام« زن سمپتوم مرد است»
بسازد. اگر زن محو شود،  ژوئیسانسای با کند رابطهکرده او را قادر می

ود. مرد فقط شدهد، نیست و نابود میاز دست می زیر پایش را  مرد زمین
 . در این نگرش، زن اولویتود دارداش وجسمپتوم مثابۀزن به از طریق

 0شناختی دارد.هستی
 آن است که فقط با گذر از فانتزی رژ لوکلر بردر این کتاب، ِس 

خبردار شد. هر یک  «ابدی ۀامر زنان»توان از می« شودکودکی کشته می»
م. کودکی شگرف که خویش کودکی برای کشتن داری از ما در درون

همان خودشیفتگی آغازین است، همان بازنمود میل مادر. بدون 
توان نمی رگزتازه گفت، ه توان سخنشگرف هرگز نمی این کودک کشتن

 رزید.عشق و
*** 

نکاوی فرانسوی بود. او با ( روانپزشک و روا0990_ 0920)رژ لوکلر ِس 
کانی فرانسه»عنوان  کان شود. سالشناخته می« نخستین ال ها با ال

کان وکوشید رابطهکرد، همواره میهمکاری   ای نزدیک بین ال
کانی گذار دپارتمان روانکاوی ایجاد کند. بنیان IPAها و اعضای ال

کان نخست با اید در دانشگاه دپارتمان  ۀپاریس هشتم )ونسان( بود. ال
کرد اما بعدها سخت از آن استقبال کرد. پس روانکاوی مخالفت می

کان از او جدا شد. کتاب خود خواستبه ها همکاری، لوکلر ز دهها  ال
 _این دوران است. کتابی فرویدی محصول شودکودکی کشته می

 

1.  See Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique 
of Ideology, Durham: Duke University Press, 1991, p. 181-8. 
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کانی به  معنای دقیق کلمه.ال
 زادهعلی حسن
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کودک یر_پی  ماری یا 
 

سنگی عظیم گذاشته شده بود؟ روی کفپوش  ۀچرا آنجا باالی شومین
عذراست،  بختانه، فقط کودک مریمافتاد، جلو شومینه. خوش

کش انگیز. مریم عذرا کودک را پیشفتُرماِنسِک شگ ۀمجسم
کرد. کودک جلو او راست ایستاده بود. کودک شکسته است: می

اش چپش چسبیده، پاهایش قطع و باالتنه ۀسرش همچنان به شان
های هایش درست تا باالی اندامها و راندوپاره شده، اما ساق

توان او را سر هم ه میاند. آیا دوبارنخوردهاش سالم و دستتناسلی
تکه نشده، در واقع تقریبًا یکپارچه و کرد؟ کاری ندارد: باالتنه تکه

خورد. صحیح و سالم است، من مطمئنم. یکپارچه. اما او تکان نمی
مادر! بسیار خوب، کودک من است، پیشاپیش سرد در مقابل آتش، 

. با تواند حقیقت داشته باشدور شده است. این نمیکه باز شعله
 پرم. هیچ صدایی راخواهم فریاد برآورم. فریادزنان از جا میمیهمه این

لباس  ۀام که از روی گنجبرم، قانع شدهتوانم بشنوم، یورش مینمی
 که او را گذاشتم وقتی لباس خوابش را آنجاافتاده است، به زمین 



 

 

اوست  داشتم. چگونه روی این صندلی راحتی خوابم گرفت؟ یابرمی
کند؟ کاش کسی بیاید و مرا از دست این در خواب سقوط میکه 

 خواهم در خواب فروو؟ میخاطره راحت کند. من فریاد کشیدم یا ا
خواهم بیدار شوم، سرانجام بیدار چیز را فراموش کنم. نه، میروم، همه

توانم از آن مطمئن باشم آتش است. شوم. یگانه چیزی که می
. کاش هرگز ، من همانم که مرده است..اشم؟ بلهتوانستم مرده بمی

 زاده نشده بودم.

. 0ِیتاپی پادشاه و اندوه _کل فضا محو شده است، بین شکوه کودک
توانم عجز نمی آنچهو  داستان قدسیدیگر هیچ تفاوتی نیست بین 

 اش را متوقف کنم. زیستن
بیند می رؤیاگونه این« سوزم؟توانی ببینی که دارم میپدر، نمی»

اش دست مردی که، برای چند ساعت، از مراقبت کودک مرده
گونه این« را ببینی؟ 3توانی پادشاه اجنهپدر، نمی» 2کشیده است.

سوار بر اسب شتابان او  گوید کودک به پدرش، که در تاریکی شب  می
های شیرین پادشاه اجنه را توانی وعدهنمی»برد. را به جایی دور می

ه، چیزی نیست. آرام باش، پسرم. ِمه است که به هر سو ن« »بشنوی؟
 «کشد.های مرده زوزه میزند، باد است که در میان برگپرسه می

 

0.  Pietàبازنمایندۀ مریِم  تا، در هنر مسیحی،یِ پی«. غمخواری»و « دلسوزی»معنای : به
 مردۀ مسیح را در آغوش گرفته است. عذراست که جسم

تفسیر بنگرید به فصل هفتِم زیگموند فروید، «. سوزدکودکی که می»اشاره به رؤیای  .2
 . 0393، ترجمۀ شیوا رویگریان، تهران: مرکز، خواب

3 .«Erl-King :»گوته  ای است به شعراحتمااًل اشاره«. پریان پادشاه»معنای در اصل به
وضوح کند که پیش از مرگ بهاین شعر مرگ کودکی را توصیف می«. Erlkönig»ناِم به

بیند و را نمی جوید اما پدر آنبیند، در پدر پناه میپریان( را می موجودی فراطبیعی )پادشاه
  شنود.صدایش را نمی


