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 پنهانانگيخت از نظر  انگيزي كه اين دختر نوجوان با ورود خود به اتاق انتظار بر مي بود تضاد حيرت محال

بدن نحيف و رنجور و . دختر، كه او را ايزابل خواهيم خواند، پانزده ساله بود و همراه والدينش آمده بود. بماند
سنگيني و عمق نگاهش نداشت؛ اش كه خرده رنگي از تابش آفتاب بر آن بود، سنخيتي با  پريده پوست رنگ

گفت  مي ا هوشياري مترصد مادر بود كهدختر ب. و خشونت نيز تعبير شود صبعيتشد به  اي كه حتي مي نكته
مادر . است شده، به خواست او براي درمان وقت گرفتهخارج ديگر از كنترل  از آنجا كه مشكالت دخترش

اما از آنجا  ،هاي درماني گذرانده با چند روانشناس و يك روانپزشك كودك دوره امروزتوضيح داد كه ايزابل تا 
ايزابل، بي پروا و بدگمان به روانكاو  .است درنگ جلساتش را قطع كردهبي كه هيچ تغييري در اوضاع نديده،

كند كمي  خورد، هرچند گاهي سعي مي هاست كه ايزابل ديگر ناهار نمي گويد مدت مادر مي. كند نگاه مي
است يك تنه  در خالل اين جلسه، مادر ايزابل كه دوازده سال پيش از پدرش جدا شده. ميوه صرف كند

در تمام طول جلسه، گويي شكافي بين پدر و مادر . گذارد كند و گاهي حرفي هم در دهان پدر مي يصحبت م
او كه به اين رويكرد درماني مشكوك است، ديرتر و در . كند وجود دارد و پدر با فاصله، ماجرا را دنبال مي

 .كند طول درمان، صراحتا به ترديد خود اذعان مي
                                                             

1 Jean-Luc Vannier 
2 Autisme et psychoses infantiles, Psychiatrie française, Vol. XXXXV, 4/14, septembre 2015. 

اين كه اي از حقيقت نهفته و آن  پشت اين فانتزي، بهره"
ها، دختر خردسالش را  ترين نوازش پدر، به واسطه معصومانه
  ."است با امر جنسي آشنا كرده

 1زيگموند فرويد

 

 



 

-I-  ايزابل كه دانش آموز درخشاني هم هست، با چنان دقت و تبحري در  .كنم دعوت ميايزابل را به دفترم
تواند به راحتي روانكاوي  كند كه زبان فاخرش، مي يابي و بيان درباره مشكل خود صحبت مي واژه
التحصيل دانشگاه سربن را، كه از قضا ستايشگر كالم شيوا نيز هست، تسليم كرده و به تحسين وادار  فارغ

: او مسئله جديدي نيست "مشكل". نشانگان بيماري همه در حول و حوش مصرف مواد غذايي است. دكن
 پيشاما چند هفته  ،كرد اعمال ميبر خود  مشابهيهاي غذايي  چندين سال پيش هم ايزابل محدوديت

به . است افتاده "در سراشيبي خطرناكي"خودش نيست، گويي  "ديگر تحت كنترل"متوجه شد كه مسئله 
كند  از صرف غذا با دوستانش اجتناب مي حساب شده،به شكلي خورد و  ناهار نمي دهدكه روانكاو توضيح مي

 .دهد، به كسي توضيح دهد مبني بر اينكه در رستوران غذا سفارش نمي ش"تفاوت"مجبور نباشد درباره  تا
ه سناريويي تكراري است كه رباردائما دلمشغول سوالي د دهد كه چگونه در همين ابتداي كار توضيح مي

وقتي با است كه  از اين قرارماجرا : كند به خاطر آن احساس گناه مي دهد و رخ مي وقفه در زندگيش بي
ناگهان سمت و سوي  ،رود همه چيز خوب پيش مي آنگاه كهشود،  پسري كه دوستش دارد وارد رابطه مي

به رغم ميل "از آن به بعد . كند بدل مي معمولي "دوستي"دهد و اين ارتباط را به نوعي  رابطه را تغيير مي
، حكم نوعي مالزم را براي آن پسر دارد، پسري كه جداي از اينكه چيزي از اين تغييرات ناگهاني "خودش

ايزابل هم . است قرار گرفته هم در موقعيت دردناكياز همه اين ماجراها ناراحت شده و حاال آورد،  سر در نمي
در  اين الگوي جبري، موضوع اصلي جلسات بعدي بود كه. كند مي "بسيار احساس گناه" از چنين وضعي

هيجانات و زندگي جنسي اجتناب  ديد كه چگونه ايزابل از پرداختن به خالل آنها روانكاو به وضوح مي
حواشي رفت و بر  يا طفره مي: كرد ايزابل باالخص اين آخرين كلمه را به انحاء مختلف مخفي مي. كند مي

انصافا نسبتي با توانمندي زبانيش زد كه  هايي به موضوع مي افكندگي تقريبشد و يا با سر مسئله متمركز مي
شود، هرچند مبهم و  همه چيز گفته مي: گذارد صحه ميقانون تحليل بر اولين جلسه رو در رو . نداشت

ش "ر صندلي عقب خودرو پدر و مادرد"بيمار : رسد جلسه با يادآوري رويايي تكراري به اتمام مي. مغشوش
. كند مي "از ماشين فرار"خودش . "شود ناگهان مادر با شدت از خودرو به بيرون پرتاب مي". است نشسته
كند كه اميدوار است  اي حركت مي شده، به سمت كلبه"گم پاي تپه پوشيده از برفي"درحالي كه  سپس

گويم كه ادامه  مي. گرديم، بايد از پس استنطاق مادر بر بيايم مي بركه اتاق انتظار به . مادرش را آنجا پيدا كند
دوباره  ،هفته بعد كه كند ايزابل درخواست مي. تنها و تنها بسته به خواست و تصميم ايزابل است ،جلساتمان

 .ميجلسه داشته باش

-II-  لب موارد ضوعي كه معموال در اغچگونگي اين درمان تحليلي خواهيم پرداخت، مودر ادامه به
اشتهايي عصبي الگويي يكسان دارد و همراه با مسائلي از جنس زناي با محارم و ترديدهايي در باب هويت  بي



2Fجنسي است

هاي دوره تناسلي و بلوغ  جلسات ابتدايي، همانطور كه در مقدمه ذكر كرديم نشان از اضطراب. 3
ي را انجسم يارتباط بروز كند تا احتمال تبديل مياي  ايزابل رابطه عاشقانه نو پايش را به دوستي ساده: داشت

3Fترس آنها از تجربه كامل هيجانات"ها و  آيا اين اضطراب از جنس اضطراب باكره .خنثي كند

شان در "4
رويايي جنسي درباره يكي از معلمان كالج "مواجهه با امور جنسي است؟ در اوايل درمان، خود بيمار از اينكه 

 .گيري است در حال شكلبه نظر انتقال : شود است، متعجب مي ديده "كند ندگي ميمحل تحصيلش كه با او ز
اين ": شود روبرو مي سد رواني تحريم يا كند با نوعي اين وجه رويا كه به سختي راهي به تداعي آزاد پيدا مي

4Fكند امكان گذر مياي براي اين عدم  به عنوان بهانه "كم سني"بيمار آرام آرام از مسئله  ."!امكان نداره

و  5
ها يا در ارتباط با موضوعات ديگري بررسي  شود تا بتوانيم علل اين عدم امكان را در حوزه همين امر سبب مي

در ساحلي، در جشن بزرگي با دوستان : بيند كه خواب مي. آيد يكي از روياهايش به كمكمان مي. كنيم
رود  پسرش به سمت ميز غذا مي با دوست. اند ديده ي مفصلي تداركشركت كرده و در آنجا ميز غذا همسالش

حضور ناگهاني (افتد  ناگهان اتفاقاتي مي. است گرسنگي ديگر امانش را بريده تا از خودش پذيرايي كند،
و ناگهان او از ميز ) زنند حضور خود مهماني را بر هم مينمي شناسدشان و با كند  ادعا ميافرادي كه بيمار 

هاي  چگونه اعمال رژيم غذايي و محدوديت كند تا بيمار متوجه شود تعبير كمك مي. شود غذا دور مي
تمام : دردناك خودخواسته، در راستاي تضعيف بدنش براي بازداري يا كاهش منويات غريزي جسمي است

5Fهاي معمول دوره نوجواني است اين مسائل از بحران

سي بيمار سفره رنگين روي ميز را به آساني با لذات جن. 6
و تغييرات بدني ناشي از  غدا خوردنكم كم تمايزي بين نگراني ناشي از افزايش وزن ناشي از . كند مرتبط مي

6Fهاست اين امر از مقوله جابجايي بين عواطف و بازنمايي. گيرد بارداري در ذهن بيمار شكل مي

عجيب است  .7
اين مسئله، موضوع ابهام در هويت جنسي را  .در ميان نبوددرباره غذا ها صحبتي  كه پس از اين رويا، تا ماه

احتمالي خود به  از دوران كودكي ايزابل در مورد تمايل جنسي: دنبال آوردبه شكل تفكري جبري  به
كه فيلمي درباره زوج مونثي ديده بود و بالفاصله  به ياد داشتمشخصا . هايي در سر داشت دختران پرسش

با اينكه، طبق گفته خودش، قاطعانه به مردان جوان  .بود پس از آن با مادرش درباره اين موضوع صحبت كرده
 .است اين فكر هرگز ذهنش را رها نكرده تمايل دارد، اما وسواس

-III- وانكاو در ايزابل مقاومت شديدي در باب ر. توان در اين مرحله به دو نكته تكنيكي پرداخت مي
نياز مبرم او به كنترل  مشخصايابي آن  بيند، موضوعي كه تعيين و موضع مي "انتخاب موضوع جنسي"

                                                             
3 Cf. Philippe Jeammet « L’anorexique et son corps », in Claudine Geissmann & Didier Houzel (edited by), L’enfant, ses 
parents et le psychanalyste, Bayard, Coll. « Compact », 2000, pp. 697-711. 
4 Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, PUF, 2007, pp. 70 et 104. 

 . بودن و كم سني شد كه به زودي به آن باز خواهيم گشتداللت كودكانه و جنسي مفهوم زودروانكاو در اين لحظه متوجه  5
6 Cf. Jean-Luc Vannier, « L’injonction à la jouissance ou la rue Monnot revisitée », in Subjectivités et appartenances, 
Dynamiques inconscientes des cultures, Le Coq Héron, n° 175, Erès, 2003, pp. 89-94. 

 »  .Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, Coll. برتراند پنتالي-به نقل از ژان الپالنش و ژان "ترين نشانه فرايندهاي اوليه قطعي" ۷
Quadrige », 4èmeédition, 2014, p. 119. 



واضح است كه مشكل بر . رود كردن طفره مي او به وضوح از انتخاب. كشد اش را به چالش مي هاي رواني سائق
7Fگيري جنسي نيست سر انتخاب بين دو جهت

گيرد كار را بدون تالش براي  در اينجا روانكاو تصميم مي .8
گيري جنسي ادامه  دادن كمترين توجهي به مسئله جهت به واسطه تعبير و بدون نشان "برداشتن سركوبي"

تفاوت و مستبدانه خود بپردازد و سپس بر انتخاب  ايزابل مختار است در جلساتش همچنان به رفتار بي. دهد
اما به هرحال مجبور است در راستاي جنسيت تناسلي . گيري جنسي خود، اعمال كنترل كند موضوع و جهت

8Fهوشمندي. نكته باليني ديگري نيز شايسته توضيح است .و بزرگساالنه خود نيز پيش برود

تمام و كمال  9
كند كه  ار مياي سو در اينجا روانكاو حقه. كند هاي درماني را ملغي مي بيمار، به رغم قوت انتقال، پيشرفت

آيد كه وقتي سير  دو يا سه بار پيش مي: البته جاي بحث و چون و چراي بيشتر در بستر كار درماني دارد
شود، دقت و صحت توان ذهني بيمار از  شود يا پيشرفت او متوقف مي تداعي آزاد بيمار به ناگهان محو مي

هوشمندي ": ؛ يعني ممكن بود بگويمندشو سوي روانكاو و به واسطه تعبيرهاي او، به چالش گرفته مي
تضمين  ،نتيجه كار در جلسه بعد. "كنم كه تا اآلن متوجه نشدي تعجب مي"يا  "بيشتري در تو سراغ داشتم

 .داد شده بود و اين بار ايزابل تالش مضاعفي در راستاي درمان خود نشان مي

-IV- او هميشه : شود با پدر هم آشكار مي ميززناآكند، به عالوه اينكه رابطه  درمان به سرعت پيشرفت مي
ايزابل بارها به  .اي برادرانه تغيير داده است از نقش خود به عنوان پدر اجتناب كرده و اين رابطه را به رابطه

پدر به نوبه خود تحت  .كند بازي مي "برادري كوچكتر مثل"آورد كه پدرش اذعان كرده كه با او  ياد مي
كند كه پدرش  او اذعان مي. مادر خودش بود كه ايزابل، آشكارا با او سر ناسازگاري داشت سلطه و انقياد كامل

وسته يكند و پ پدر كم كم كلماتش را به عمل تبديل مي. اي ندارد با فرايند تحليل و رويكرد تحليلي ميانه
البته . نخواهد آورد هبه جلس "با ماشين"كند هزينه جلسات را پرداخت نخواهد كرد و دختر را  تهديد مي

هاي پيشتر جويده شده، حاال مانيكور شده  ناخن. است تغييرات در نحوه پوشش و آراستگي بيمار حاصل شده
 .بيند خودش مي "شدن و انسجام زنانگي بزرگ"عوامل را به مثابه بيمار اين . اند و با الك براقي پوشانده شده

چنين . كند ماند و اظهار نظرهايي از هر دو سو جلب مي ه نمياين دگرديسي از چشم دوستان و خانواده ناديد
اشتهايي عصبي، نشانه بهبود و تجديد تعادل بين بدن و  تغييري، به خصوص در مورد بيماران مبتال به بي

9Fسطح در فرافكنيبازتاب يا  نوعي ايگو به مثابه"بين ايگوي بدني و  بارت ديگر،ه عروان يا ب

وقفه . است "10

                                                             
 "جابجايي"كرد، تلويحا فرضيه وجود  حبت ميگرا بودن، با وجود تمايل به مردان ص خود بيمار، هنگامي كه از ناتواني خود در فهم ترس از همجنس 8

 . نمادين را تاييد كرد
ترين  يا باهوش/ترين و الخصوص پرانرژي ، عليكند بيماران مبتال را تهييج مينيروهاي جسمي و رواني  ،اشتهايي مرضي به خاطر داشته باشيم كه بي 9

 .مبتال را افراد
10 Sigmund Freud, « Le moi et le ça », in Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, 2001, p. 264. 



10Fآيد در جلسات پيش مي "شدن ماشين پدر خراب"اي به خاطر  روزهپانزده 

جلسه مغموم بعد از اين بازه، با . 11
گفتار بيمار پر از احساس گناه بود، افكار وسواسي دوباره باز گشته : هاي رواني دروني معمول شروع شد حمله

ارساز بودن آن در چند جلسه اخير، بودند و انتقادهايي درباره عدم پيشرفت درمان، به رغم اذعان بيمار به ك
12Fخورد حتي چند هفته پيش به روانكاو اطالع داده بود كه دوباره ناهار مي .11F12ددنبو از سر گرفته شده

يك  .13
كند، درباره اين عود مجدد  هفته بعد، دختر جوان با خوشحالي، چنانكه درباره لذتي فراموش شده صحبت مي

وقتي درباره . استثنايي بود ،اي كه به قول خودش ، جمله"!كه خبري ازش نبود شد ميچند وقتي ... آه": گفت
 "دقيقا بر خالف احساسي است كه در اولين جلسه"كرد گفت اين موضوع  ش صحبت مي"حال خوب"

 .داشت

-V- رسي جنسي پرده از  فت كه پيشتوان گ قدري جسارت دارد، اما مي هرچند گفتن اين نكته نياز به
با ابهام اديپي  طالق، ايزابل بابدر . دارد سازي با آنها بر مي ر يافتن جايگاهي نزد والدين و همسانناتواني د

دستبرد لذت با دخالتي از اين دست، البته از : كند هاي پدر دفاع مي تمام عياري، از مادرش در مقابل خشونت
در چنين ارتباطي بين پدر و دختر، . ماند نيز محروم نميكالم پدر  به جايگاه مادر به عنوان تنها مخاطب و هم

13Fهايي معماگونه، سرشار از معاني ناهشيار جنسي پيام

شود كه اين راهبرد را با تبعات فاجعه  رد و بدل مي 14
كند كه رنگ و بويي  محصور مي) اي رابطه(اين مسئله، عشق ايزابل را بر موضوعي : كند آميزي همراه مي

در چنين فضايي، مادر به طور همزمان  .جنسي او را متوقف خواهد كرد-رواني زناآلود دارد و دست آخر تحول
بيش از يك بار پيش  :هم مامن آرامش است و هم رقيب و پدر نيز، هم مظهر عشق است و هم مظهر تهديد

بعد  ورزد كه از اين نكته غفلت نمي صحبت كند و درعين حال، "ناممكن"آيد كه بيمار درباره اين عشق  مي
كند كه در  اين نكته تا آنجاست كه قيد مي .است ي نيز در عواطف پدر تجربه كرده"ناسالم"و  "ير طبيعيغ"

براي پرداختن به جنسيت كودكانه . است كرده هاي پدر اجتناب مي"ابراز محبت"دوران كودكي همواره از 
)Infantile Sexuality(ناخوشايندترين "و  "اهميت بي"زم است كه به دو خاطره كه بيمار آنها را ، هنوز ال

                                                             
تر تماس  چند دقيقه بعد با حالتي گرفته. مختصر خواهد بود عذر خواهي كندكرد تاخيري  بيمار با من تماس گرفت تا به خاطر چيزي كه فكر مي 11

به تدوام "شد كه  واضح بود كه هم در پي حصول اطميناني خودشيفته وار از سوي روانكاو بود و هم به خود يادآور مي. گرفت تا لغو جلسه را اطالع دهد
 .   "جلسات پايبند است

درباره آن سكوت  "خجالت از روانكاو"شود كه بيمار به سبب  آيند مي سركوب شده با قطع عادت ماهانه بيمار هميكي از موارد اين بازگشت امر  12
 .ايست كه پيشتر به آن اشاره شد اين امر احتماال از نتايج منفي مداخله. كند مي
روانكاو نه قصد . جانب خود به اين دست آورد نشان دهددر اينجا هم روانكاو ميل نداشت در امر واقع مداخله كند و حمايتي يا عطف توجهي از  13

رس متوقف كند؛ موضوعي كه  پيشناتمام و اي  داشت نشانگان ابتدايي بيماري را پررنگ كند و نه مايل بود به خاطر اين بهبود خاص، درمان را در مرحله
به درخواست مادر به تاييد يك  "واقعيت"اين . هاي محتمل بود خابينه باليني هم از انتزالبته اين گ. احتمال آن بارها از طرف والدين طرح شد

 .شد و بنابراين درمان از نظر آنها تمام شده بود، حتي اگر به مداخالت مادرپرداخته نمي متخصص تغذيه نيز رسيد
14 Cf. J. Laplanche, Nouveaux fondements pour la psychanalyse, PUF, Coll. « Quadrige », 2008, p. 125. 



14Fچيزي كه تا اآلن با آن سر و كار داشته

رويايي قرار  ،ما بين اين دو خاطره. ها فائق آييمبپردازيم و بر آن "15
 . را ديد "پسرش اولين دوست"اي پدرانه و  بيمار بين چهره "تعلل عاشقانه"توان به وضوح  دارد كه در آن مي

-VI- آورد كه از والدينش شنيده  كردن دوران كودكيش به ياد مي درباره حمام ناگهان بيمار داستاني را
كردن او يافته بود  شد و تنها راهي كه پدر براي تسكين و آرام موقع استحمام به شدت آشفته مياو . است

15Fتجربه اغوا"از آنجا كه در  .او بگذارد "اين بود كه انگشت شستش را در دهان"

جنسي  با ماهيتعنصري  "16
توان  دشوار مي. شود البته دو چندان نيز مي ،در كنار تجربه اغوايي اين چنيني "تجربه ارضا" نيز نهفته است،

16Fدخول"باره لغزش فرويد در مكاتبه با فليس دراين اتفاق را مرتبط با 

اين . و نفوذ حضور ديگري ندانست "17
بازنمايي "آميز سائق رواني را به  و تخليه رضايت يابد امر البته تا سر حد جستجوي هويت ادراكي نيز بسط مي

17Fموضوع انتخابي

خود را نشان  مجعول و ساختگيبيمار در اينجا نيز خامي و ناپختگي  .زند پيوند مي "18
و در عين حال از  "كردم كه رفتاري به اين حد ساده چنين تبعاتي داشته باشد فكرش را هم نمي": دهد مي

 ،بودند، به ياد داشته است در بين خاطراتي كه به تمامي فراموش شده "قت تماماين اتفاق را با د"اينكه 
ناحيه "گيرد، به خصوص در اين  اي كاركردي داللتي به خود مي هر حركت يا بيان چهره. كند تعجب مي

18Fو نقطه اتصالي به شكلي از شهوتزايي است يلكه به مثابه موضع م "دهاني

رويا و  در پي اين دوره، دو. "19
ابتدا شاهد تكرار رويايي بوديم كه بيمار در مراحل اوليه  .رخ داد) Acting out(آوري يك مورد به عمل در

ا والدينش در كلبه چوبي ديدار بيمار اين بار نيز ب: درمان گزارش داده بود، البته اين بار با پاياني متفاوت
. است"هانگار چيزي فرق كرد"اند،  شده "دور هم جمع دوباره"كند اما به رغم اينكه به گفته خود بيمار  مي

 عميق اي از درهروي تخته چوب باريك و لرزاني بايست  در روياي دوم، براي اينكه بتواند پدرش را ببيند مي
بيند كه  شود و خود را در آغوش پسري مي اما در ميانه اين گذار، به عمق دره پرتاب مي. گذر كند

وقتي در بازوان مرد جوان افتاده مضطرب نشده و فرياد "اين رويا خود از اينكه در  ،ايزابل. شناسدش مي
او همچنين از . است"افتاده"از قضا ايزابل اخيرا در عشق پسري همسال خود . كند است، تعجب مي"نزده

در . كند شود بسيار تعجب مي دهد و در ساعت ناهار گرسنه مي اينكه به اميال جنسي خود اجازه بروز مي
براي قرار ناهار هفته آينده با دوستم چه " :پرسد يكي از جلسات، وقتي روي كاناپه دراز كشيده از خود مي

ديگري رخ ) Act(كند، عمل  جلسه بعد را شروع مي" كوتاه"وقتي با موهايي بسيار . "لباسي بپوشم؟

                                                             
 .Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., p. 450 :مشاهده كردتوان در منبع زير نيز  همزماني اين دو ويژگي خاطره را مي ۱٥

 
16 Cf. Jean Laplanche, Sexual, La sexualité élargie au sens freudien 2000-2006, PUF, Coll. « Quadrige », 2007, p. 73. 
17 Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, op. cit., p. 626. 
18 J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., p. 194. 

 La pulsion et son objetsource ، به نقل از الپالنش"نسبت دهيم به آن بي آنكه نياز باشد نوعي برانگيختگي جنسي فيزيولوژيك" ۱۹
, Le primat de l’autre en psychanalyse, Champs Flammarion, 1997, p. 238. 



هيچ "داد از موقع تولدش به بعد  كه ايزابل ترجيح مي "به قدري موهاي بلند دوست داشت"پدر . است داده
 . "وقت موهايش را كوتاه نكند

-VII- البته دست آخر به واسطه قطع . در اينجا به مسئله دلبستگي به مادر و نقش او كمتر پرداخته شد
مادر  .شد به ميان آورده ايزابل، اين مسئله مغفول مانده "پيشرفت مداوم"و  مقطعي درمان به داليل مالي

بايست از جانب پدر تقبل  اي كه به زعم او مي خواست هزينه جلسات را بپردازد؟ هزينه توانست يا نمي نمي
بين بزرگساالن مطلقه بود كه حاال به واسطه داد و ستدي  "تسويه حساب"شد؟ آيا اين موضوع نوعي  مي

سادت متعاقب مادر را نيز ، حايزابل سويدادن پدر از  رسيد؟ آيا پذيرش فقدان و از دست مالي به انجام مي
خواهد  اند اما مادر نمي شده و كپك زده ديوارهاي خانه كثيف": بيند كرد؟ بيمار روياي ديگري مي ارضا مي

 "كشد تا به كمك هم ديوارها را تميز دو شب و دو روز طول مي": رود رويا اينطور پيش مي. "آنها را ببيند
كردم كه او  كند، اما من هميشه حس مي مادرم انكار مي": شانندنظير و درخ هاي بيمار بي تداعي. كنند مي

از . "كند، هميشه كمي مردانه است هايي هم كه براي من انتخاب مي لباس. دوست داشت پسر داشته باشد
البته اين بار : كند هايش را به پا مي او هميشه با دقت كفش. كنم هاي بيمارم را نگاه مي كفشروي صندلي 

كه  بالههاي ظريف  درست مثل همين كفش. بله، درست گفتي": گويم مي! پوشيده استاي نظامي  چكمه
 !خندد كند و بلند مي هايش نگاه مي شود، به كفش بلند مي ".!پوشيدي

 

 94اسفند 

 لوك وانيه-ژان
vannier06@gmail.com 

00 33 6 16 52 55 20 
 

 مهيار علينقي: مترجم

http://www.radiochalomnitsan.com/podcasts/mots-pour-maux-276/1�
http://www.radiochalomnitsan.com/podcasts/mots-pour-maux-276/1�

	شست پدر
	مطالعه موردی درمان تحلیلی یک دختر مبتلا به بیاشتهایی عصبی
	زیگموند فروید

