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انتشار ترجمه فارسی این اثر که به معرفی توأمان زندگی و آراء وینیکات 
می پردازد، برای من مایه رضایتی عمیق است و خوشحالم که به کمک نشر 
به  استثنائی  نویسنده ای  و  روان کاو  آراء  معرفی  در  کوچکی  گام  بینش نو، 
دوستداران روانکاوی در ایران برداشتم که بی راه نیست اگر بگوییم نظریاتش، 
رخدادی دوران ساز در تطور روانکاوی بود و منظری پیش چشم ما گشود که 

با چشم انداز پیشینیانش تفاوتی چشمگیر دارد.
از آنجا که ابتدا قصد داشتم آثاری را از خود وینیکات ترجمه و منتشر 
کنم، به بایگانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مراجعه کردم و دریافتم 
که تا به حال تنها دو اثر از نوشته های وینیکات، یکی با عنوان کودک و دنیای 
خارج او1 به قلم خانم نازنین طباطبائی )1372، دفتر نشر فرهنگ اسالمی( و 
دیگری به نام مادران جوان و نیاز نوزادان2 به کوشش خانم اشرف کربالیی 

نوری )1385، دانژه( به فارسی ترجمه شده اند.
همین بررسی مختصر از چند و چون عرضه نوشته های وینیکات به زبان 
1. The child and the outside world: Studies in developing relationships )1957(
2.   Babies and their mothers )1987(
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فارسی، از قّلت آشنایی ما با این نابغه روانکاوی معاصر حکایت می کنند و 
از همین رو، مصمم شدم تا به جستجوی کتابی بپردازم که بتواند فتح بابی 
به نوشته های وینیکات باشد و از پس معرفی او به خوانندگان و متخصصان 
متأسفانه  که  متوجه شدم  مختلف  منابع  بررسی  از  برآید. پس  فارسی زبان 
بسیاری از کتاب هایی که برای آشنایی خوانندگان با جهان وینیکات تألیف 
شده اند، بسیار خشک و متصلبند و آنقدرها از جان مایه سپهر اندیشه او که، 
به زعم من، همانا سرزندگی و بازی و خالقیت است، بهره چندانی ندارند. از 
همینجا بود که وقتی به داللت دوستی مشترک با پرفسور کار و کتاب حاضر 

آشنا شدم، فهمیدم که مطلوب خود را حاصل کرده ام.
آشنایی پرفسور کار با دنیای وینیکات نه فقط حاصل بیش از چهار دهه 
تدریس نوشته های او، که بیشتر برآمده از عالقه قلبی اش به این چهره متواضع، 
خردمند و انسانی عالم روانکاویست؛ عالقه ای که او را به مراتب فراتر از 
»متخصص«شدن  و  وینیکات  نوشته های  در  از صرف غور  که  برده  جایی 
در آراء او بر می آید. پرفسور کار جدا از تسلطش بر نوشته های وینیکات و 
دوستی دیرینه سالش با آخرین معاشرین او، مزیت دیگری هم دارد و آن، 
انتقال آن به  توانایی حیرت انگیزش در بازسازی فضای ذهنی وینیکات و 
مخاطب است. برای من افتخار بسیار بزرگی است که توانستم ترجمه این 
اثر گران سنگ پرفسور کار را به اتمام برسانم که برای من، نه تنها دوست و 
استادی بی مانند، که تالی خود وینیکات است. هرگز فراموش نخواهم کرد 
که نخستین بار، وقتی با دلواپسی از واکنش احتمالیش به پیشنهاد ترجمه 
این کتاب با او تماس گرفتم، چه مهربانی ها که به من نکرد! استاد بزرگ از 
هم کالمی با دانشجوی گمنامی مثل من عار نداشت و در طی اشتغالم به ترجمه 
این اثر، لحظه ای از همراهی با من و حل ابهام هایی که گاه به گاه پیش می آمد، 
دریغ نکرد. به شخصه بر آنم که او سخاوتمندانه به گفتگوی درونی بی نهایت 
خالقانه خود با وینیکات، که تنها و تنها به واسطه درونی سازی عمیق صدای 



وینیکات در دل و جانش ممکن شده، راهم داد و از این رو - هر چند فارسی 
نمی داند - بر من فرض است که بابت سخاوت و میهمان نوازی این نادره کار 
فرهیخته عمیقًا از او تشکر کنم. امیدوارم توانسته باشم با ترجمه این کتاب و 
رساندن صدای پرفسور کار )و به طبع، صدای وینیکات( به خوانندگان این 
اثر، به تحقق هدف او از تألیف این کتاب که در درجه اول تشویق خوانندگان 
به مطالعه و آشنایی بیشتر با نوشته های خود وینیکات است، کمکی کرده 
باشم. وینیکات متفکری آزاداندیش بود و آدمی را - به دور از خودهای 
کاذب برساخته این و آن - آزاد می دید و آزاد می خواست و معتقدم فضای 
فکری ما، به خصوص در عرصه روان درمانی و روانکاوی، بسیار به شنیدن 
چنین صدایی نیاز دارد؛ صدایی که بیش از هر چیز، فرزند خصال خویشتن 
است و ظرفیت تحسین برانگیزی برای استقالل نسبی اندیشیدن و بودن در 

حضور دیگری دارد، نه تبعیت بی حساب و تشبه نادانسته به او.
سپاس دیگرم از استاد عزیز، جناب آقای دکتر عبدالحسین رفعتیان است 
بر من کرم کرد و  از سر لطف و مهربانی  با وجود مشغله های بسیار،  که 
نگارش پیشگفتاری را برای این ترجمه پذیرفت. خوشحالم که این ترجمه 
به پیشگفتار مردی بی بدیل آراسته شد که از حیث انسان بودن و مهربانی در 
عین تیزبینی و خردمندی، شباهت غریبی به مؤلف کتاب و - به چشم من - 
به خود وینیکات دارد! همینطور باید از سرکار خانم دکتر سحر اعالیی تشکر 

کنم که تهیه متن نهایی پیشگفتار به همت ایشان ممکن شد.
از جناب آقای دکتر نیما قربانی و همکارانشان در نشر بینش نو، خانم ها   
مژگان آبادی و فاطمه ربیعی ممنونم که با انتشار این کتاب موافقت کردند و 

در طبع آراسته آن از هیچ کوششی فروگذار ننمودند.
دکتر گهر همایونپور نخستین و تنها کسی بود که در کالس هایش در 
دانشگاه شهید بهشتی به تدریس مدّون نوشته های وینیکات پرداخت و نه تنها 
عالقه من، که رغبت بسیاری از شاگردانش را به یادگیری و مطالعه بیشتر آثار 
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وینیکات بر انگیخت و از این حیث، سهم بزرگی در چرایی این ترجمه دارد.
دوست دیگرم، آقای مهدی محمدی، از ابتدا در جریان ترجمه این اثر 
بود و بارها با مصاحبتش مرا در حاصل تتبع خود در آثار وینیکات سهیم 
من  ابهام های  حل  در  وینیکات،  درباره  ما  مفصل  اغلب  گفتگوهای  کرد. 
درباره پاره ای از معادل گزینی ها بسیار مفید بود. عالقه او به وینیکات یکی 
از انگیزه های ترجمه این کتاب شد و از این رو، می بایست از او نیز بسیار 

تشکر کنم.

اما ترجمه این کتاب را به خانم سارا داوودیان تقدیم می کنم که هر بار 
چیزی نوشتم، انگار کنارم بود. او چه در بزمی که به صرف چای با وینیکات 
گذشت و چه در بسیاری ناکجاهای بی اندازه وحشتناک و رزمی که طلب 
می کردند، به یکسان همراهی ام کرد. من شاعر نیستم - که ای کاش بودم. اما 
اگر شاعر بودم، احتمااًل برای او چیزی می نوشتم شبیه این قطعه زیبای شاعر 

معاصر، کامران رسول زاده:

نیستی و دوستت دارم،
بی تو، 

رفتارهام دچار »تو«گانگی اند
 

مهیار علینقی
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پیشـگفتـار
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نوشته  از  علینقی  مهیار  آقای  ترجمه  برای  پیشگفتار  این  نگارش  آغاز 
برت کار درباره تجربه ای با وینیکات برای من آسان نبود اما پی بردن به علت 

این دشواری کار ساده ای نبود.
کسانی که با کارهای وینیکات آشنایی دارند، نثر ساده و روان و همه فهم 
او را به خوبی می شناسند و نیازی به معرفی مجدد نیست. شاید این ویژگی 
نثر وینیکات به دنبال تجربه ایست که از تعامل با بچه ها )چه با نوزادان و چه 
با نوجوانان( به عنوان روان پزشک متخصص کودکان یا مشاهده شکل گرفتن 

رابطه میان مادر و نوزاد در همان جایگاه حاصل کرده است.
به هرصورت خواندن نوشته های وینیکات یا مرور متن گفتارهای رادیویی 
او برای هرکسی، حتی خواننده ناآشنا با مفاهیم روانکاوی، تجربه ای نو خواهد 
بود و درعین حال زیبا، الزم و بی همتا؛ همان گونه که نحوه دعوت خواننده به 
فضای گفتگوی میان برت کار و وینیکات طی یک قرار چای بعدازظهر )یک 
قرار بسیار انگلیسی مآب(، کاماًل غیرمنتظره، خالقانه، زنده و معنادهنده است.

میهمان  با  انگلیسی،  روانکاو  برت کار،  عمیق  آشنایی  از  امر،  همین 
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دوست داشتنی و در عین عمیق بودن، بسیار »خاکی« خود - یعنی وینیکات- 
خبر می دهد. اگر بخواهیم در چند کلمه خالصه ای از مهم ترین ویژگی های 
الزم یک روانکاو باتجربه مثل وینیکات ارائه دهیم، خواهیم دید که در نهایت 
می بایست زنده، خالق، غیرمنتظره، نو، معنادهنده و عینی بودن را در اولویت 
بگذاریم و می بینیم که این ویژگی ها باتجربه زیستی نوزاد در راستای بقا در 
محیط خود، کاماًل منطبق است و ضرورت ایجاب می کند هر کودکی از این 
تجارب گذر کند و بعدتر متوجه خواهیم شد که این خصوصیات، شرط 
الزم برای جلسات روان درمانی و یا روانکاوی نیز هستند تا بدین واسطه، 
جلسات منحصر به تبادل کلمات یا جمالت سنگین ولی تهی از معنا میان 

روان کاو و مراجعش باقی نماند.
با مطالعه متن برت کار در غالب این دیدار و جلسه غیررسمی که ما هم 
به شرکت در آن دعوت شده ایم، درگیر تجربه ای زنده، معنادهنده )حتی با 
فرض زنده بودن وینیکات(، نو و پیش بینی نشده خواهیم شد؛ انگار که به 
ژاپنی  فیلم ساز و کارگردان  اکیرا کوروساوا،  از سینمای  تماشای صحنه ای 
نشسته باشیم که در آثارش، اینجا و اکنون با آنجا و آن زمان، مرده با زنده، 

گذشته و حال با آینده همراه و به هم آمیخته می شوند. 
با شگفت زدگی  در چنین حال و هوایی بود که یکی دو سال گذشته 
وینیکات،  آثار  اصلی و مشترک جمع آمدن  عامل  که  بردم  پی  خوشایندی 
معرفی و پختگی آن در جهان، ابتدا به همان زبان اصلی و بعد به فارسی، به 
علت همین فضای اینجا و اکنونش، زنده بودن و عینی بودن آن است. یک ماه 
پیش که آقای علینقی برای گفتگو در مورد نگارش پیشگفتار مرا مورد لطف 
قرار داد، توانستم دیداری با ایشان داشته باشم و با مطالعه ترجمه دعوت 
به چای با وینیکات توسط این مترجم چیره دست، از تالش، توجه، عالقه 

عمیق و اصیل ایشان نسبت به آثار وینیکات شگفت زده شدم.
برای من آشنایی با آثار وینیکات نسبتًا دیر امکان پذیر شد و حتی زمانی 
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که استاد روانپزشکی کودک و نوجوان در پاریس، پرفسور فیلیپ ژامه، در 
سال 1979 مجموعه مقاالتی با عنوان از پزشکی کودک به روانکاوی را به قلم 

وینیکات به من معرفی کرد، نام این نویسنده برای من ناآشنا بود.
امروز هرگاه عالقمندان یا دانشجویان حوزه روانکاوی در مورد منابعی 
برای شروع مطالعه در این حوزه از من سؤال می کنند، نخستین منبعی که 
معرفی می کنم آثار وینیکات است زیرا که به نظرم یکی از هموارترین مسیرها 

برای آشنایی با روانکاوی، آثار اوست.
هنوز  می نویسند،  روانکاوی  از  که  کسانی  میان  در  وینیکات  متأسفانه 
جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است و شاید این مسئله به نثر ساده، قابل 

فهم و روان او برگردد...

دکتر عبدالحسین رفعتیان
تهران، خرداد 1397
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نام آورترین  مرگ«،  از  پس  »مصاحبه های  از  آئین  نو  مجموعه  این  در 
روانکاوان را از عالم مردگان فراخوانده ایم و از آنها برای مصاحبه ای دقیق و 

صادقانه در باب زندگی و آثار و آرائشان دعوت به عمل آوردیم.

دانلد وینیکات به مطبش در چستر اسکوئر لندن باز می گردد تا خاطرات 
کودکی اش، سال های آموزش و کارورزی اش، دوران کار در بیمارستان کودکان 
پدینگتن گرین، طبع آزمایی های فنی و درمانی با بیماران و حتی صبح روز 
درگذشتش را مرور کند و همین طور، مختصری از خدمات و دست آوردهای 
بسیارش به روان شناسی تحولی و درمان بالینی را در اختیار خوانندگان بگذارد.

زیگموند فروید دوباره به کافه النتمان، کافه مشهوری در وین که بارها 
در آنجا قهوه خورده و روزنامه خوانده بود، سر می زند. وی چگونگی ابداع 
دانش روانکاوی را توضیح می دهد، بدون تعارف و پرده پوشی از خیانتی که 
از جانب کارل گوستاو یونگ دیده و احساسات خودش در این باره می گوید، 
از فرارش از چنگ حزب نازی صحبت می کند و بسیاری چیزهای دیگر؛ 
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به عالوه توضیحاتی در باب آرائش در مورد تشکیل و بروز نشانه های امراض 
روانی و نظریات روانی-جنسی نیز ارائه می دهد.

جان بالبی هم ما را در ییالقات انگلستان به شکار باقرقره می برد، کاری که 
روزگاری محبوب ترین سرگرمی آخر هفته اش بود، و آنجا، به شدت از همکارانش 
به خاطر ناتوانی در فهم ریشه های واقعی بیماری های روانی انتقاد می کند.
مالنی کالین هم تعدادی از دستور غذاهای محبوبش را به ما می آموزد و 

البته از هنر صحبت با بیماران برای مان می گوید.

در  ریشه دار  البته  و  موجز  زیبا،  نثری  با  مرگ  از  پس  مصاحبه های 
مداقه های تاریخی موشکافانه، مملو از گزارش های ناب نویافته از آرشیوهای 
منتشرنشده هستند و ازاین رو، هم برای دانشجویان و هم برای متخصصینْ 

حکم دوره ای پیشرفته در نظریات روانشناختی و کاربست های آن را دارند.



تقدیم به لیزا و مارسل،
دو تن از محبوب ترین شخصیت های نمایشی هنوز زنده من،

با عشق و ارادتی عمیق.

»... تجربه ای است بسیار لذت بخش، از آن دست تجاربی که 
به احتمال در کنسرت یا تئاتر یا در دوستی حاصل می شود«. 

دکتر دانلد و. وینیکات »ظرفیت تنها بودن« 

)نشریه بین المللی روانکاوی، 1958، ص. 419(.
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برت کار )نویسنده( در حوزه سالمت روان بیش از 35 سال سابقه فعالیت 
مؤسسه  از  بخشی  تویستاک،  زوجین  روابط  مرکز  ارشد  عضو  وی  دارد. 
امور  لندن است و همین طور، مشاور  تویستاک  روان شناسی طبی مؤسسه 
روان شناختی مرکز بالبی1. نخستین کتابی که درباره وینیکات نوشت، در سال 
1997 در حوزه زندگی نامه نگاری، برنده جایزه گرادیوا2 شد. کتاب بعدی 
او با عنوان »سال فاجعه بار وینیکات: پیدایش نفرت در انتقال متقابل« منتشر 
خواهد شد که به بررسی تاریخی مقاله مشهور وینیکات اختصاص دارد. وی 
عالوه بر عضویت در هیات امنای موزه فروید در لندن، دبیر »مجموعه تاریخ 
روانکاوی«، از انتشارات کارنک نیز هست. در کنار اینها، او در همپستد واقع 

در شمال لندن، به درمان فردی و زوج درمانی نیز می پردازد.
1. نویسنده توضیحات الزم درباره تمامی اسامی خاص، اعم از نام اشخاص و مکان ها را در فهرستی که به همین 
تمامی  کرد.  مراجعه  آنجا  به  بیشتر،  اطالعات  برای  می توان  که  است  آورده  کتاب  انتهای  در  دیده  ترتیب  منظور 

پاورقی هایی که در ادامه آمده از مترجم است.
2. از معتبرترین جوایز حوزه کتاب و اندیشه در دنیای روانکاوی. تنها برنده ایرانی این جایزه ارزنده، دکتر گهر 
همایونپور است که به خاطر کتاب روانکاوی در تهران که با عنوان اصلی Doing Psychoanalysis in Tehran در سال 

2012 از سوی انتشارات ام. آی. تی. منتشر شد، به اخذ این جایزه نائل آمدند.
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الیسن بکدل)تصویرگر(:
انتشار  با  و  از سال 2006  او  آمریکاست. شهرت  اهل  کاریکاتوریستی   
کتاب خنده بازار آغاز شد که بعدها موضوع اقتباس تئاتر موزیکالی به همین نام 
قرار گرفت که جایزه تونی برای بهترین تئاتر موزیکال سال 2015 را به خود 
اختصاص داد. بکدل در سال 2014 مفتخر به اخذ جایزه »نبوغ« مک آرتور شد.



آثار برت کار

د. و. وینیکات: در قاب زندگی نامه )1996(
روان درمانی و آسیب شناسی روانی قانونی: دیدگاه های وینیکاتی)ویراستار( 

)2001(
نمایشگری جنسی )2001(

کودک  و  نوزاد  بهداشت روان  درباره  جستارهایی  وینیکات:  میراث 
)ویراستار( )2002(

سکس و روان )2007(
کیست که در ذهنتان خوابیده؟: دنیای رازآلود خیال پردازی های جنسی )2008(

درس های زندگی از فروید1 )2013(

1. این کتاب با ترجمه صالح نجفی از سوی نشر هنوز منتشر شده است.
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تقریبًا 45سال پس از مرگ دانلد وینیکات، افتخار این را داشتم که با 
ایشان برای صرف چای، مالقات کنم. باعث بسی مسرت و خوشوقتی بود 
که دکتر وینیکات با پیشنهاد مصاحبه ای درباره زندگی و آراء خود موافقت 
کردند. صحبت ما ساعت ها به طول انجامید. در اینجا تمام متن پیاده شده 
این گفتگوی مشترک را تقدیم می کنم. خانم جویس ُکلز، منشی سابق دکتر 
وینیکات، زحمت تایپ این گفتگو را متقبل شدند. امیدوارم این مصاحبه 
طرف توجه و عالقه دانشجویان روان شناسی، روان درمانی و روانکاوی و 
دیگرانی قرار بگیرد که دغدغه مراقبت و رشد نوزادان، کودکان، نوجوانان و 

بزرگساالن را دارند.
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شخصیت ها
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د. و. : دکتر دانلد وودز وینیکات، پزشک، روانپزشک کودک، روانکاو، 
نویسنده، سخنران رادیویی و نظریه پرداز )متوفی به تاریخ 25 ژانویه 1971(

ج. ک. : خانم جویس ُکلز، منشی شخص دکتر دانلد وینیکات از سال 
1948 تا سال 1971 )متوفی به تاریخ 1 ژانویه 1997(

ب. ک. : برت کار، مصاحبه کننده )هنوز در قید حیات(
زمان: حال حاضر

.1 .S. W مکان: پالک 87، ِچستر اسکوئر، بلگراویا، لندن
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»هرگز آن فنجان های چای را فراموش نخواهم کرد، آن چای های کیسه ای 
را، که خودشان بسیار به جادوی آن تجربه می افزودند. آن موقع که کارم را 
آغاز کردم، همه چیز مثل جادو بود. اما تبدیل شد به امری بسیار واقعی و 

خاص«.
دکتر کالین جیمز، در نامه ای به خانم کلر وینیکات، در تاریخ 28 ژانویه 
1971 که در آن، از جلسات بررسی روند درمان بیماران با دکتر دانلد وینیکات 

نوشته است )جیمز، 1971(.



فنجان اول    احضار دکتر وینیکات 
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ب. ک. : خانم کلز، چگونه می توانم بابت ترتیب دادن این قرار از شما تشکر
کنم؟ همان طور که خودتان هم می دانید، من همیشه می خواستم با 

دکتر وینیکات صحبت کنم.
ج. ک. : خب، من هم از اینکه توانستیم ترتیب امور را بدهیم بسیار خوشحالم.

ب. ک. : فکر می کنم بسیار به زحمت افتادید.
ج. ک. : نه، ابدا.

ب. ک. : اما... مصاحبه پس از مرگ؟! مطمئنید؟
ج. ک. : درست است که این مصاحبه های پس از مرگ آنقدرها معمول نیستند.

آدم می بایست با خیلی ها هماهنگ کند و اجازه بگیرد، با خیلی ها... 
می دانید که.

ب. ک. : بله، متوجهم.
ج. ک.   :     دکتر وینیکات اغلب درخواست ها برای مصاحبه پس از مرگ را    رد می کنند.

ب. ک. : منظورتان این است که دیگرانی هم چنین درخواستی داشته اند؟
ج. ک. : آه، بله. هفته ای دو یا سه درخواست این چنینی به دستمان می رسد. 
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اما وقتی به دکتر وینیکات توضیح دادم  اغلب از آمریکایی هاست. 
که شما پیشتر زندگی نامه ای در باره ایشان نوشته اید، به من گفتند که 
اگر بتوانم قرار مالقاتی تنظیم کنم، مایل به مصاحبه هستند، البته فقط 

برای این یک بار.
ب. ک. : خانم کلز، من برای همیشه سپاسگزار شما خواهم بود. امیدوارم که 
حاال  که  وینیکات  دکتر  دانشجویان  از  بسیاری  برای  مصاحبه  این 
حرف هایشان را به طور »زنده« می شنوند، مفید باشد. این فرصت، 
به خصوص برای آن دسته از ما که هرگز بخت آن را نداشتیم که با 

ایشان مالقات کنیم، بسیار مغتنم خواهد بود.
ج. ک. : بین خودمان بماند، اما فکر می کنم دکتر وینیکات به این فنجان چای

رضایت دادند چون... آه، نگفتم که ایشان درخواست کردند که این گفتگو 
را بیشتر نوعی گپ و گفت حین صرف چای ببینیم؟ و نه مصاحبه؟!

ب. ک. : خیلی هم عالی است.
ج. ک. : فکر می کنم به این خاطر راضی به این گفتگو شدند، چون اطالع دارند

که پس از مرگ، وجه و اعتبارشان کمی بر اثر آن ماجرای کذایی 
مخدوش شده.

ب. ک. : منظورتان... مسعود خان است؟
ج. ک. : بله، دقیقًا.

ب. ک. : البته.
ج. ک. : و فکر می کنم مایل باشند کمی به این اوضاع سامان دهند.

ب. ک. : امیدوارم این مصاحبه پس از مرگ - عذر می خواهم، این فنجان 
چای - فرصتی باشد تا دکتر وینیکات بتوانند درباره هر آنچه مایلند با 
زندگی، آثار و میراث خود کنند، با ما صحبت کنند. من هم قصد داشتم 
درباره مسعود خان از ایشان بپرسم... و درباره بسیاری چیزهای دیگر.
ج. ک. : بسیار رضایت بخش خواهد بود؛ من هم برای کمک به شما آقایان اینجا هستم.
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ب. ک. : تا همین جا هم بسیار لطف داشتید.
ج. ک. : دکتر وینیکات از من خواستند تا این گفتگو را از روی نوارها پیاده 
کنم. می دانید، ایشان به تایپ من اعتماد دارند. بعضی از این دختران 
جوان که از این، اسمش چیست؟! آه، بله... از این »مراکز کاریابی« 

می آیند... خب، ابدا به کار تایپ وارد نیستند.
افتخار خواهد بود که شخص شما متن چاپی این : بسیار باعث  ب. ک. 
آیا  خانم.  دارید، سرکار  لطف  بسیار  کنید. شما  آماده  را  مصاحبه   
نکته ای هست که الزم است پیش از شروع در مورد دکتر وینیکات 
بدانم؟ منظورم وضع فعلی ایشان است؟ زود خسته می شوند؟ راستی 

هنوز دردهای قلبی دارند؟!
ج. ک. : یکی از مزایای »در گذشته« بودن این است که دیگر بدن را آنطور
که پیشتر حس می کردیم، نمی کنیم. از این لحاظ، دکتر وینیکات در 
راحتی کامل به سر می برند. اما دکتر وینیکات را که می شناسید... هنوز 

هم سخت کار می کند. هنوز هم می نویسد، مثل قبل.
ب. ک. : واقعًا؟

ج. ک. : بله. خودشان می گویند: »خانم کلز، این که امروز مرحوم دکتر دانلد
وودز وینیکات هستم به این معنا نیست که دیگر حرف های بسیاری 

برای گفتن نداشته باشم«.
ب. ک. : این روزها مشغول نگارش چه مطلبی هستند؟

ج. ک. : فکر می کنم کتاب تازه ای در دست دارند... و طبق معمول، تعداد
بی شماری پیش نویس.

ب. ک. : از موضوع این کتاب جدید خبر دارید؟
عنوان کار،  اینجای  تا  اما  کردیم.  فکر  مختلفی  عناوین  به  : خب،  ج. ک. 

 محبوب ایشان این بوده: »چگونه به رغم مردگی، زنده باشیم«.
ب. ک. : عنوان خوبی ست، همین طور به آن دل نوشته بی نظیری اشاره دارد که در 


