
2شماره ) ت(استراكچر
»يك مناظره ي شبه فلسفي از روي بي مغزي « 

روز پيش توي يك فانتزي سرد، مغزم را از داخل جمجمه ام خارج كردم و توي پنج

ها، كنار كتاب قطور فيزيولوژي يك جعبه قرار دادم ؛آن را گذاشتم توي قفسه ي كتاب

.گايتونپزشكي 

كنار ساختار شبكه اي قفسه ي ،صبح وقتي به قفسه سر زدم و چشمم به كتاب افتاد امروز 

. كتابها دوباره جعبه را پيدا كردم

تن بدون ، روزي كه من جعبه را باز نكرده بودم 5داشتم به اين فكر ميكردم كه توي اين 

.مي گذشته استبي تنم چه كجا بوده و توي مغزِمغزم 

روز پيش تا حاال جايي 5فراموش كرده بودم كه جايي قرار دهم و از در واقع من تن را 

نبودم، در واقع يك » من«ديگر » من«شد وقتي مغز ازتن جدا ؛كه كاري كرده باشدهنبود

.فكر كردن در مورد تن به مثابه ي يك كارتن شگفت انگيز است.ديگري بودم » من«

جعبه كه استدرست همين لحظهتنتان غريبه مي شود ، چون ديگر حسش نمي كنيد ؛ ووقتي مغزتان را توي دست هايتان مي گيريد 

.كرد، بايد سبكشگذاشتزمين آن را اما نمي توان مي شودسنگين 

درست لحظه اي كه من مغزم را داخل جعبه قرار دادم و آن را توي ،نمكمي جعبه را باز 

... قرار دادمنگايتوقفسه كتابها كنار كتاب فيزيولوژي پزشكي 

،اگر چه لزج بودنش كمي حال به هم زن است ،چين خورده اش را دوست دارمرتكسِكُ-

وقتي .كردم ديگر براي هميشه آنها را جدا از هم باقي گذاشتم انحاال كه دوباره پيدايششايد

مي م بيشتر آدرنالينارتباط دهم ،) ما(با مغز جدا شده بدون هيچ نوروني مرا  مي توانممغز

.شود

مگر تا كنون با خودم حرف نزده ام؟-

اگر داشته (منيت دارد » من«با من كمي فرق دارد، شايد چون بيرون از « من«گفتم كه اين -

)باشد

كه ييدندريت هاواز كار افتاده يآكسون هافكرش را بكن،، نه؟ تن بي مغز خيلي احمق به نظر ميرسد-

خيلي دوست دارم راه رفتن بدون مخچه ام ! كلي سيناپس بي حاصل .كنندميد ميارا ناآويزانمتنِ حسابي آن 

البته وقتي ناراحت . حتا گريه هم نمي توانم بكنم! واي.هر چند براي راه رفتن ديگر خيلي دير شده... را ببينم

.گريه واژه ي مبهمي مي شود،شدن بي معنا شود

... شايد-

.هاي توي بوتيك ، بيشتر واقعي تركمي زنده تر از مانكن-



.مشكل اينجاست كه همه چيز باهم در آن مغز لعنتي جمع شده -

؟به حساب نمي آوردهم مغز  را ي اما چرا كسي حتا مرده ؛»!مرده« :و همه درباره ي اين تن خواهند گفت استتن بي مغز مرده -

.ها نيستندشايد چون همه ي مغزها شبيه هم هستند و همه تن-

.هستمبافت هايك ازالبه الي كدام! گاهي به اين فكر ميكنم كه من توي كدام لوب مغزم قرار گرفته ام-

.همه ي آنها من را ساخته استكردهايكارشايد بتوان گفت كه مجموعه ي-

!مفرد است»من«ولي تا حاال فكر مي كردم كه -

.در نظر گرفت¬نتوان كميتبراي يك وجود غير مادي خب، شايد -

زيستن در يك جمجمه جديد هيجان انگيز است، نه ؟؟مي شوماگر تنم را عوض كنند، چطور ديده -

.است حسي شايد عادت فرايندي ، نمي دانم -

اگر آن تن زنانه باشد چه؟-

! خب، شايد زندگي كمي تنانه تر شود... نمي دانم-

مردانه ام خواهد آمد؟ولي چه باليي سر تجربه هاي -

.نزديك تر شدبودن مي توان آنها را نگاه داشت و به زن -

زندگي ! م مي تواند كلي من را غافلگير كنداَ)اَش(كلي تجربه ي جديد بوجود مي آيد و تنفكرش را بكن، براي مغزم! خداي من-

!مرد ديگري را تحمل كنمتوي خوابهايم مطمئن نيستم بتوانم.بدون تستسترون  بايد متفاوت باشد

فكر نمي كنم بتوانم با لباسهاي زنانه ولي ! رژ لبم چه رنگي خواهد داشت زيبا باشم و خوش اندام؛ نمي دانمبه اين فكر مي كنم كه

.كنار بيايم

.اما انسان قادر است به هر چيز عادت كند-

! فمينيست خوب شوم؟يك نا خواسته راوي متنم را جنسيت دادم، فكر نمي كنم بتوانم-

.فقط زن بودن كافي نيست، شايد مدتها طول بكشد تا بتوانم ترشح الكتوژن را تجربه كنم-

و من چرا مغزم را داخل يك جعبه گذاشتم؟-

.يادم نيست، شايد مي خواستم آن را به كسي هديه دهم-

را به او ...  و عقيده ها، ليبيدوها، حقارت ها، تمايالت، خاطرات، تجربه هايهمهو كسي را مي توان آنقدر دوست داشت كه  -

؟تقديم كرد

.»من«وقتي سوراخ شوي همه چيز خواهد ريخت، تمام ...!شايد-

كارتن يا جمجمه؟-

وقتي سوراخ شوند ديگر كاركرد خودشان را ،نگهدارنده اند وفرقي نمي كند ، چون هر دو يك كاركرد دارند؛ هر دو محافظ-

.دنكه خوانده مي شوندندارند و از آنجايي كه هويت آنها در كاركردشان است، وقتي سوراخ شوند ديگر آن چيزي نيست

.آنها هويتشان را از محتواشان بدست مي آورندپس در واقع-

حتواي خود هويتي غير حقيقي بدهند، اگرچه اين مسئله مي تواند به صورت عكس هم درست باشد، اينكه آنها مي توانند به م!دقيقاً -

.در نتيجه اين سخن قطعي نخواهد بود اگر بگوييم كه وجود هر جعبه وابسته به محتواي آن است



.مثل هويتي كه اين كارتن به من داده استدرست -

شايد نبايد اين كار را مي كردم ؛ حاال براي .دچار سرگيجه شدمفكر ميكنم -

.هميشه اين كارتن با من است

.اما اين فقط يك فانتزي است -

؛مروي من تاثير بگذارمو حاال مي توانماين چيزي را تغيير نمي دهد، من ساختم-

ساخته اين ويران كردن كه هدف، و زندگي چيز ي نيست جز توهم اين ساختن ها 

.هاست

؟مقصد خراب كردنم را دارپس-

خراب كردن يك توهم ديگر است، در چنين حالتي فرايند ساختن و ويران كردن -

.يك كنش با دو نام متفاوت هستند

من فقط يك كلوني نوروني نيستم كه ، ي تلعن!... ماما حق ندارم اين كار را انجام بده-

.هويت من غير قابل تسخير است. باشمتوي يك جعبه قرار گرفته 

.؛ اين چيز را تغيير نمي دهدمن فقط يك تفاوتم و هر تفاوتي تنها به علت وجود ديگر ي متفاوت است-

من حاال از تمام چه؟كه ديگر هيچ كانال ارتباطي ندارمنباشدمهم برايم خواهم همين جا توي اين كارتن باقي بمانم و بمن اگراما-

تجربه هاي تازه اي را خلق خارج از زمان و مكان قراردادي ضبط شده  ربه هايمي توانم با بازتوليد تج.اي بيولوژيكي ام رها شده ام قسمته

.كنم

من وابسته به مكاني است كه اين خواست،شد ها جدا اما اين هم چيزي را تغيير نمي دهد، هيچگاه نمي توان از خواست! درسته-

؛ من قادر نيستم براي كنش هايم واكنش تعريف كنم ، چراكه اين خود كنش ديگري است به موازات كارتن برايم تعريف مي كند 

.درست مثل اين متن،كنش قبلي

، خاطرات، تجربه ها ، تمايالت، تمام خواستها ممي خواهمنيعني،دهمانندسازي مي شوفانتزي اين متنبه ازاي هر خوانش جديد-

؟مرا تكثير كنحفره هاي فالوسيم  عقيده ها، ليبيدوها، حقارت ها ،

اما آنها همواره در حال تكثير شدن هستند، كنشهاي ذهني -

شدن هستند و هر واكنشي خود كنشي است منتقلحالدائم در 

.استيير كنشهاي دريافتي حاصل شده تازه كه از تغ

نتيجه خصوصي سازيپس نقش كارتن ها چه مي شود؟ اين-

چيست؟ چه كسي حاضر است كه در مورد حقارتها و خواست

فرويدي خود حرف بزند؟ هاي پنهان شده در حفره هاي 



، خصوصي سازي كر سازي استبِآنها كاركرد ند واتكثيرفرايندجعبه ها نتيجه ي-

ميلياردها جعبه وجود دارد، اما اين موضوع براي هيچ . اين تكثير استساختنپنهان جهت

يك ؛كس اهميتي ندارد، بل هر كس جعبه ي خود را دارد و از جعبه اش لذت مي برد 

كه توي قفسه ي كتاب ها كنار يكارتنهمان جعبه ي.جعبه درست شبيه جعبه كارتني من

.پزشكي گايتون بودلوژي وكتاب فيزي

اگرچه هنوز در ، تقريباً هيچ چيز درون آن نيست كهسبكتر شدهنمي دانم چرا آنقدر فقط 

وهنوز توان اين را دارد كه هربار فانتزي تن گريزم را ها ديده مي شودقفسه ي كتاب

.بازسازي كند و آن من ريخته شده را برگرداند، درست همان جايي كه هميشه بوده است

چون جاي آن ، نخواهد بودكنار كتاب فيزيولوژي پزشكي گايتوندرديگرالبتهكهبزرگ در ته آن،سوراخيك يك كارتن خالي با 

تفسير ، شايد هم آن را كنار دهمكه تاكنون ازآن استفاده نكردم قرارفرهنگ لغات فرانسهمي خواهم آن را كنار .خواهم دادرا تغيير 

بايد خوب فكر كنم و جاي مناسب تري را برايش پيدا كنم، شايد آن را روي ... ايي لونواالكترونيك كوانتيا گذاشتمي فرويدروياها

�شايد هم براي هميشه زير تختم بماندببرمش وبه تختمشايد.قرار بدهمشن تو ديمجله هاي فَ

اَش دوو

1389دوم فروردين 


