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 روزنامۀ پنلوپ  
 

سرانجام يک شاھزاده خانمی . روزی روزگاری شاھزاده ای بود که می خواست با يک شاھزاده خانم واقعی ازدواج کند

 .پيدا شد، ولی گيسوانش زير باران خيس شده بود و پالتوی او نيز به شانه ھايش چسبيده بود

، و رفت به اتاق خواب و تمام تشک و لحافھا را از روی تخت برداشت و يک »!واھيم ديد خ«: ملکۀ پير فکر کرد 

 .نخود روی تخت گذاشت، و با بيست زير تشکی روی ھم آن را پوشاند، و باز ھم روی آن را با سی تشک ديگر پوشاند

 .در اينجاست که شاھزاده خانم شب را خواھد گذراند

تقريبا چشم به ھم ! خيلی بد: شاھزاده خانم جواب داد . ب را چگونه گذرانده استفردا صبح، از او پرسيدند که ش

گوئی روی يک چيز خيلی سخت خوابيده بودم، تمام بدنم کبود شده ! خدا می داند که چيزی در اين تخت بود! نگذاشتم

 »!است

 .او نخود را احساس کرده بود يک شاھزاده خانم تمام عيار است، زيرا اينگونه بود که پی بردند که او واقعاً 

   .جز يک شاھزاده خانم واقعیه کس نمی توانست پوستی به اين حساسی داشته باشد، ب ھيچ

                * 

چه مصيبتی است که من اينگونه در اضطرابم؟ بی امان . ديروز وحشتناک بود. می نويسم تا مرکز آرامشی ايجاد کنم«

 ».می لرزم

 در سن ١٩۶٣ را به عنوان موضوع اصلی اثری انتخاب کرده بود که به دليل خودکشی در سال سيلويا پالت، پوست 

طی تمام زندگی جوانش، بر آن بود که عليه درد و رنج حضور خودش در دنيا، يعنی . سی و يک سالگی ناتمام باقی ماند

حرف تکراری او . ر و ازکار افتادۀ او بوداّرۀ حقي] من خوشبخت ھستم. [عليه درد و رنج در اين دنيا زيستن مبارزه کند
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دوستار خاراندن پوست، يکی از اشکال کھن بازگرداندن خشونت به بدن، او . بود» من در پوست خودم خوب می گنجم«

او می گفت که در کودکی به شکل دردآوری تولد نوزاد ديگری را . در حد بخون انداختن پوست به خودش چنگ می زد

: اين سنگ يک سنگ است . من ھستم من. من ديوار پوستم را احساس کردم... دائی از ھمه چيزمتحمل شده است، ج

 .درھم آميختگی شگفت انگيزی که بين من و اشياء جھان وجود داشت، ديگر از بين رفت

 ».پوست به سادگی کنده می شود، مثل يک برگ کاغذ«

 لب ھا، پستان ھای مادرش سپر نرم و ھوشمندی را که قادر شايد دست ھا،. سيلويا پالت بدون پوست به دنيا آمده بود

جھان بيرون برای او . زندۀ پوست کنده. باشد او را با زبری و زمختی جھان سازگار سازد برای او تدارک نديده بود

گرمای . سيلويا با تد زندگی می کرد. ی، که عبور از آن بدون جراحت ممکن نبودئمرزی بود با دندانھای اّره 

بدون تد، چند .  تمام احساساتش از او تغذيه می کرد- حضورش، بوی او، و حرفھايش، سيلويا از او تغذيه می کرد 

ولی ضعف و ناسازگاری پوست او . ساعت بيشتر دوام نمی آورد، از حال می رفت، رنگش می پريد و از دنيا می رفت

فحه از منشور شکنندۀ پوست، کار نوشتار جھان را تا تجديد ھر ص. عکس، قدرت خاصی در عمليات شاعرانه داشته ب

 .برای او قابل زيست می ساخت

  

 ».گردھمآئی آزارم داد، شکنجه شدم«

پوست . نه به روی سرو صداھا بسته می شود و نه به روی حرفھا، و نه حتی به روی نور شديد. پوست گشوده است 

پوست، بايد در ھم شکسته شود و يا به رنگ تيره . ن پلک استپوست بدو. نشان لرزه يا سائيدن را نمی تواند نفی کند

 .پوست تا ستاره ھا باال می رود. پوست به خودآگاه ما گسترش پذير است، و آنچه را که حس می کنيم می فھمد. درآيد

بيرون پيکرۀ او حتی می تواند از . او می تواند از بيرون ببيند که چگونه افکارش عمل می کند. سيلويا بدون مرز است 

روزنامه ھای خصوصی او از سن ھجده سالگی شروع می شود و بافته ھايش را تا مرگش می تند، و تا .  ببيندبدنش را

تمام اين برگه ھای کاغذ نه تنھا زمين ژيمناستيک . زنده بود ھر بامداد او را با پيراھنی تازه، محافظ و محکم می پوشاند

شعار آينده است، بلکه به ويژه ديواره ھای سومين مکان يعنی برای تمرين اظھار ندامت و اعترافات روزمره و منبع ا

 .کمد لباس

 عجيب و غريبی است، و بعد ھم یپلکم باد کرده، سرخ و درد آور است، نگرانم می کند، روی لبم جوش زده، سرخ«

 ».اين خستگی عصبی کننده، مثل تبی پنھان وجودم را می خراشد

روزنامه ھای سيلويا پالت از عروسک پشمی، دستمال . را تشکيل می دھدروزنامه ھای سيلويا پالت يک جالباسی 

 .گلدوزی شده، باند بھداشتی برای امور خصوصی، کلينکس مرطوب به اشک و آب دھان

 .روزنامۀ سليويا نوار چسب زخم است

او با . لعاده استپرمايگی و سيالی موادی که برای منزوی ساختن جھان بيرونی در روزنامه ھايش به کار رفته فوق ا

صفحۀ او قطعه ای پارچه است که خوب بافته شده و به شکلی است که . باند پانسمان و پارچۀ نازک توری می نويسد

 برای - تن لش، ولی زنده که برای درمان . گوئی می خواھد تن ناتمامش را با طعم تقليد نظم و دقت ھندسی آشنا سازد

 .ط و نشان تنظيم کننده است نيازمند ره گيری اين خ-مقاوم شدن 

 .برای تن مجروح، نوشتار بھترين ميدان نبرد است، انگيزۀ مناسبی برای تقليد و برای باززائی و ترميم خويشتن

  

 ».ناگھان ھمه چيز تھديدآميز است، مسخره آميز، مرگبار«
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ست او را محکم نساخته است که بتواند گاه به اندازۀ کافی پو روزنامه نگاريھای سليويا از دستھای مادر می گويد که ھيچ

روزنامه ھا اجازه می دھد که شخصيت ثانوی خودش را در . در مقابله با افسردگی، نگرانی و فراموشی کارا باشد

. جايگاه پوست تحقق بخشد که تداعی کنندۀ ضخامت مھر و عاطفۀ مادری بوده و از اين پس به فسيل تبديل شده است

ن وضعيت را تمديد می کند که نگاه مادر، نيّت دستھايش، و شنود او ساخت مايه ھای آن بوده نوشتار يک روزنامه اي

 .در اين صورت بايد بپذيريم که نوشتار روزنامه، ھر روز پوست را ترميم می کند. است

 .باززائی خود انگيختۀ بی پايان. ترميم خودانگيختۀ بی پايان

اينگونه است که سيلويا پيرنشدنی، اصطحالک ناپذير، .  را به دنيا می آوردھر روز صبح، سليويا با روزنامه اش خودش

 . دوز خوشبختیهھر روز بخي. تخريب ناپذير می شود

روزنامه ھا قطعات عاريتی از نوشته ھا و آثار نويسندگان ديگر و قطعاتی است که بارھا وصله پينه شده، لباسی از 

 . تجربيات آزاد ادبینظريات بريده شده در بی نھايت ممکنات و

قشرھای ھمشکل، نواری از پارچۀ توری برای منزوی ساختن جراحت، و سپس . روزنامه ھا چيزی است مثل باند پيچی

 .رھا کرن آن پس از ھر دوره از درمان

 .بايد باور کرد که افسردگی در تماس با کاغذ پوست می اندازد

                                                    *    

نااميد «اين تک واژ از دو کلمۀ ). ١(تک واژی است که ساموئل بکت آن را اختراع کرده است» نااميد پوست کنده«

 .تشکيل شده است» پوست کنده شده«و » شده

او . ی ساموئل بکت است»نااميد پوست کنده«روانکاو بر اين باور است که فرانسيس بيکن ھمان آدم ) ٢(ديديه آنزيو 

ی گويد فرانسيس بکن نقاشی است که خمير رنگ را به شکلی روی تابلو پرتاب می کند که گوئی باال آورده، يا مثل م

. مايع سيال به شکل بی انتھا به بيرون از تابلو سرازير می شود. مدفوع دفع کرده، و يا مثل وقتی که انزال می کند

 در حال نشسته، با تکيه روی عضالت درد و رنج را غالباً فرانسيس بيکن شخصيت ھای نااميد و درھم شکسته و پر 

به عنوان عضله جايگزين ] من[ديديه آنزيو در اين مورد می گويد، خويشتن . شانه ھا، ساق پا، کپل ھا بازنمائی می کند

 .به عنوان پوستی شده که به اندازۀ کافی روی آن تأکيد نشده است] من[خويشتن 

گز به چھرۀ انسانی خود دست نيافت، چھره ای با پوست کشيده، با خطوط و خصوصيات من دردمند و متغيير که ھر

 .اّما زير اين زخم ھای باز شده، تابلو ھمان باند زخم پيچی خواھد بود. چھره نگارانۀ ھوشمند

 ھا می حتی اشک. ، يا خورده شدن توسط اشياءءترس از بلعيده شدن در ھوا، فضا. درماندگی از گمگشتگی محدوده ھا

 .سوزاند، بلور نمکی که روی عضالت عريان فرود می آيد

 .مسيحای مصلوب در پوست خويشتن. مصلوب شدن در کوچکترين احساسات

 پی نوشت  

1)Désespécé (désespéré + dépecé) 

2)Didier Anzieu 

  ديديه آنزيو، روانکاو فرانسوی

« Journal de Pénélope » 

in Petit éloge de la peau. 
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