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 .۱پژوهشگر کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران

مقالـه پیـشرو بنـا بـه تعبیـری پاسـخی بـه کتـاب درد اثـر
مارگاریـت دوراس اسـت .همچـون متـن اصلـی کتاب ،ایـن مقاله
همـان شـیو ه منقطـع یـا چندپـاره را کـه مصـداق مواجـه بـا درد
اسـت و نوشـتار منقطـع نامیـده میشـود بـه کار بـرده؛ قالبی که
سـعی دارد بیانگـر مفهومـی باشـد کـه آن را نمیتـوان بـه صورت
جامـع و کنترلشـده بیـان کـرد ،امـا بایـد در یـک نفـس گفتـه،
شـنیده و فریـاد زده شـود و بنـا بر ضـرورت عالئم نگارشـی در آن
اعمـال شـود .از ایـن جهـت ،ایـن همـان قالبی اسـت که «نوشـتار
فاجعـه» نیـز در آن تداعـی میشـود ،بسـتری کـه در آن واژگان
میکوشـند تـا بـه ذات برسـند و عالئـم نگارشـی نیـز در گسـتره
نامحـدودی توانایـی زیسـتن دارند.

درد

دوراس ،بـا تمایـل وسـواسگونهای بـه همراهی روبر ل ، .دوراسـی
کـه شـاهدی حقیقـی نیسـت ،چـرا کـه از واقعیـت خـودش غایب
اسـت ،امـا اصـرار دارد کـه همسـرش را میـان رنجهایـش همراهی
کنـد ،رنجهایـی کـه مرکـز دردی شـده و بـا خـو ِد وی نیـز یکـی
شـدهاند .کسـی کـه همسـرش را در بدنـش و در اعمـاق وجـودش
فراموشـی خـودش
بـا خـود حمـل میکنـد ،تـا سـرحدی کـه بـه
ِ
منجـر میشـود .در نهایـت ،او شـاهدی حقیقـی میشـود؛ چرا که
ِ
بازگشـت تنها کسـی کـه منتظرش بـوده ،حاضر اسـت .در
هنـگام
ایـن لحظه مشـخص اسـت کـه دوبـاره هویـت خـودش را مییابد
ریتـم روبـر ل .و همانند خـو ِد روبـر ل .باز
و بـه زندگـی بـا همـان
ِ
میگـردد.
* مترجم مسئول heidarinasibe@gmail.com

دوراس ،همچـون یـک بیمـار بـا نیاز به هـمدردی کـه درگیر میل
بیحدوانـدازهای اسـت ،تلاش میکنـد کـه دردی را کـه کـس
دیگـری در نقطـهای دیگـر ،بازداشـتگاه اسـرا ،تحمـل میکنـد
حـس کنـد .او رنـج میبـرد چـرا کـه نمیتواند بـه آن دسـت یابد
و نمیتوانـد بـه دردی به میزان درد روبر ل .برسـد .او کسـی اسـت
کـه از ناتواناییـش در درک ایـن ام ِر غیرممکن در حال مرگ اسـت
و ایـن امـر در ِد خـودش را نیـز شـکل میدهد .موریس بالنشـو در
کتـاب جامعـه منعشـده میگویـد:
«ایـن غضـب از شـر -یـا بـدی -اسـت .شـر (اخالقـی یـا فیزیکی)
همیشـه مفـرط اسـت .ایـن تحملناپذیـر اسـت کـه بـه مـا اجـازه
نمیدهـد کـه سـوال بپرسـیم .شـر ،در حـد افراطیـش ،ماننـد
«بیمـاریِ مـرگ» اسـت کـه در خـودآگاه یـا ناخـودآگا ِه «مـن»
محـدود نمیشـود ،اول دیگـری را دربرمیگیـرد و دیگـریِ آن
ناخـودآگاه اسـت ،همچـون یـک فرزنـد؛ بیمـاری کـه شِ ـکوهاش
انعکاسـی از بدگوییهایـی «ناشنیدهشـده» اسـت؛ چـرا کـه از
قراردادهـا فراتـر میرود ،در حالیکـه من خـودم را متعهد میکنم
کـه بـدون هیـچ قدرتـی بـه آن پاسـخ دهـم».
دوراس بـه آن پاسـخ داده .او بـه آن بـا همـراه کـردن درد دیگـری در
خـودش پاسـخ داده .این همان نحوی اسـت کـه درد از طریق بدن نفر
دوم ،بـدن روبـر ل ،بیان میشـود .ایـن حاوی تاثی ِر انتقـال یک هویت
در یک انتظار غیرمعمول اسـت .این زندگی وی را نیز میسـازد ،او در
حقیقـت زندگـی نمیکند؛ «فراتـر از زندگی» ،جایی میـان دیوانگی و
هوشـیاریِ بیشازحـد زنده مانده اسـت.
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انتظار

مارگاریـت در مواجـه با انتظـار دیگر حضور ندارد .او میگوید« :اسـمم
قبلی
مـن را به وحشـت میانـدازد» .او دیگـر خودش نیسـت ،او خو ِد ِ
پیشازانتظـارش را طـرد میکنـد ،او بـه انتظار تبدیل شـده اسـت .او
ً
کاملا و تمامـاً خود را فدا کرده؛ او کسـی اسـت که تـا آخر عمر انتظار
میکشـد .نفسکشـیدنش هموزن انتظار شـده ،وجـودش و هرچه که
او را شـکل مـیداده اکنـون دیگـر بـه جای دیگـری نقل مـکان کرده.
«مهـم نیسـت چه لحظـهای بمیـرم ،با مردن بـه او نمیپیونـدم .فقط
دیگـر انتظارش را نمیکشـم».
کسـی کـه او منتظـرش اسـت درونش زندگـی میکند ،همـان خونی
ی اسـت که در شـقیقهاش
اسـت کـه در رگهایش جاری اسـت ،نبض 
میتپـد .وقتـی فکـر میکنـد کـه او مـرده ،نبضی کـه در شـقیقهاش
میزنـد دیگـر شـنیده نمیشـود و بـا همان نشـانه او فکـر میکند که
خـودش نیـز در حـال مـرگ اسـت« .چهـرهام درهم شکسـته اسـت،
ویـران شـده اسـت .درهـم شکسـته میشـوم ،تجزیـه میشـوم؛ تـا
میشـوم .در اتاقـی کـه هسـتم کسـی نیسـت .حضـور قلبـم را حس
نمیکنـم».
همچنیـن غـذا ،غذا چیزی اسـت که به او جسـمیت میدهـد؛ از نظر
مارگاریـت غـذا اسـت کـه روبـر ل .را میکشـد و همین غذا بـه مثابه
شـکنجهای بیپایان اسـت؛ چرا که همیشـه کـم اسـت« .حالت تهوع
بالقاصلـه غالـب میشـود .نان همـان چیزی اسـت کـه او از خوردنش
محـروم مانـده ،همـان چیزی اسـت کـه نبـودش باعث مرگ او شـده
اسـت» .فراتـر از ایـن در خاطراتـش نیـز گفتـه« :هیچچیـز نمیتواند
سـوزش ناشـی از گرسنگی او را التیام بخشـد» .مارگاریت از گرسنگی
روبـر ل .میمیـرد .او از گرسـنگی روبر ل .بیمار اسـت و همیـن او را از
قـورت دادن هرچیزی منع کرده ،در حالیکه گرسـنگی تمام وجودش
ی خودش باقی
را فـرا گرفته اسـت ،هیچ فضای خالیای برای گرسـنگ 
نمانـده .میگویـد« :یـک زنجیـره دیگری مـا را دربرگرفتـه :زنجیرهای
کـه پیکـر آنان را به هسـتی ما میپیوندد»  ،همچنیـن اضافه میکند:
«مرگشـان را بـه بدنمـان» .همانطور که مـرگ روبـر ل .در اندامهای
مارگاریت بیشـتر و بیشـتر متجلی میشـود ،بدن نزار و بیجانش نیز
انـگار بـه بُعدی از اسـیر نزدیکتـر و نزدیکتر میشـود.
ِ
غیبـت وجودش،
همهچیـز بـه او ربـط دارد ،بـه بدنش ،به وجـود یا به
امکان ناپدیدشـدنش .زنجیره
غیبت بدنش ،به امکان نیستشـدنش و
ِ
دیگـری که تنهـا از روی ضرورت از آن حـرف میزند ،عد م غیبت روبر
ل .اسـت .بالنشـو در ایـن بـاره نیـز مینویسـد« :این چه چیزی اسـت
کـه مـن را از ریشـه نگران میکنـد؟ نه ارتباط من با خـودم پایانیافته
خودآگاهـی من از مرگ یا بـرای مرگ اسـت؛ اما حضور من
نـه ماننـد
ِ
بـرای دیگـران نیز مانند آن ،هنگام مردن غایب اسـت» .نبـود روبر ل.
در زندگـی روزمـره مارگاریـت ،مملو از انـدوه خفهکنندهای اسـت ،اما
رنج غیر قابلتصـور به او منتقل میکنـد این احتمال
چیـزی کـه ایـن ِ

اسـت کـه او یـک روز ممکن اسـت برای همیشـه ناپدید شـود ،اینکه
وجـودش در واقعیـت در زمانـی کـه دوراس هنـوز زنـده اسـت ،دیگر
وجود نداشـته باشد.

فاصله

روبـر ل .گرسـنه بعـد از بازگشـت بـه خانـه ،کـم کـم بـه زندگیـش
بازگشـت .نیاز گرسـنگیش را برآورده ساخت و با همین تلنگر کوچک
مارگاریـت دوبـاره شـروع بـه غـذا خـوردن کـرد .او گفـت« :مـا دوباره
زندهایـم» .او تـا زمانـی کـه روبـر ل .زنـده اسـت ،زنـده اسـت .یکـی
«مثـل او» خواهـد آمد که نـه «با خودش» بلکه وجـودش همهچیز را
هویت میبخشـد .هنگامـی که حضور روبر ل .با زندگیـی که دورش را
احاطـه بود تضمین شـد ،فاصلهای بین آنچه دوراس دربـاره او و درباره
خـودش احسـاس میکـرد ایجاد شـد« :در زیـر این آفتاب تـوأم با باد،
تصـور مـرگ او از بیـن میرود ...در بـن پهلوهایم ،در یک حفـره ،روی
پوسـتم ،تپـش قلبـم را حس میکنم ،گرسـنهام» .طـوری که قلبش
گرسـنگی
دیگـر به تنهایـی میتپد ،هماهنگ با زندگیش ،گویی برای
ِ
خودش ،فقط گرسـنه اسـت .قلب روبر ل .در این زمان دیگر نمیتپد،
او کشـت ه شـده .هرچقدر بیشـتر روبر ل .به خـودش میآمد ،هرچقدر
بیشـتر بدنش بهبـود مییافـت ،مارگاریت نیز فردیت ازدسـترفتهاش
را بیشـتر بـاز مییافـت ،خودش را از یک وسـواس ،یک ضـرورت ،یک
امـر ،بدون اینکه بتـوان از انتهایش صحبت کرد ،جـدا میکرد« .جانی
از نـو بـه قالـب آمـده بود ،بـه صورتی مضاعف حتـی .یکـی از روزهای
بعـد ،بـه او گفتـم کـه باید از هم جدا شـویم چـون مایلـم از د .بچهدار
شـوم» .در نهایـت او گزینـ ه دیگـری را به نجـات روبر ل .ترجیـح داد.
مارگاریـت از زمانیکـه اطمینـان حاصـل کـرد ،نـام و بدنش را از سـر
گرفـت ،او فرزنـدی از مـرد دیگـری میخواسـت ،زندگـی دیگـری در
جـای دیگـر ،یک وجـود فردی.

گودال تاریک

مارگاریـت میـان انتظاراتـش نه اینجاسـت و نـه آنجـا ،او در این ناکجا
کشـیده شـده ،تنهـا جایـی کـه بـه او پیوسـته اسـت ،تنهـا جایی که
میتوانـد بـه او نزدیـک شـود« .هرشـب در کنـار او به خواب مـیروم،
در گـودال تاریـک ،و در کنـار او کـه مـرده اسـت» .گـودال تاریـک،
تنهاییـش ،جنگـش ،میلـش ،امیدهـا و ناامیدیهایش اسـت« .حضور
مـن در آنجاسـت ،نـه در اینجـا ،در آن قلمـروی کـه بـرای دیگـران
دسـتنیافتنی اسـت ،قلمـرو غی ر قابلشـناخت بـرای دیگـران ،جایی
کـه در آتـش میسـوزد و آدمـی را به قناره میکشـد» .جایی که برای
آنهـا متعارف اسـت« .سـعی میکنـم هرچه زودتـر خودم را برسـانم
بـه خانه و پای تلفن بسـت بنشـینم و بـه آن گودال تاریـک راه یابم».
گـودال تاریک جایی اسـت که آنهـا خود را در مـرگ مییابند ،جایی
کـه او دیگـر منتظر نیسـت؛ چـرا که دیـدار آنها با مرگ تعیینشـده
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اسـت .مقابـل این گودال سـیاه ،دریاسـت .هنگامی کـه دوراس به دریا
فکـر میکنـد ،روبـر ل .زنده و خوشـحال اسـت و دریا جایی اسـت که
آنهـا وقتی زنده هسـتند با هـم دیدار میکنند .گـودال تاریک همین
نوشـتار اسـت ،جایی که عمل نوشـتن در آن درک میشـود و یک ُهل
کوچـک ،آن را بـه یـک مانیفسـت تبدیل میکند ،جایـی که بیگانگی
بایـد بـه سـخن درآیـد و ارتباط بـا دیگران قطع میشـود .ایـن همان
فضایـی اسـت کـه در آن دوراس سـطرهایی که اثر «درد» را میسـازد
مینـگارد ،تنها فضایی که برای او نوشـتن ممکن اسـت ،تـا از خودش
و آنچـه که غیرممکن اسـت بگوید.

زمان

در اثـر «درد» ،یـک انفصالـی میـان زمانـی که شـخص رنـج میبرد و
شـخصی کـه منتظر اسـت و مردمی کـه در زمان حقیقـی در گذرند،
وجـود دارد .دوراس میـان یـک عـدم قطعیـت تحملناشـدنی بـدون
ریتـم بیزمانـی زندگی
هیـچ آگاهـی ،در یـک انتظـار بیپایـان با یک
ِ
میکنـد« .تمـام کتابهـا از پاسـخ به خانم بـورد و مـن درماندهاند ،ما
در رأس پیـکاری بینـام و نشـان قرار داریم ،نبردی بدون سلاح ،بدون
ن ِ ریختـه ،بـدون افتخـار و در اوج انتظـار» .ایـن مربوط بـه زمان
خـو 
دیگـری اسـت ،زمـان حالـی کـه بیـش از ایـن نیسـت و آینـدهای که
همیشـه بیشازحد دور اسـت« .ما ،خانم بورد و من ،در لحظه زندگی
میکنیـم .میتوانیم پیشبینـی کنیم که یک روز دیگـر زنده خواهیم
مانـد» .امـا هیـچ پرسشـی از زمـان حـال نمیتواند بـدون پیشبینی
زمـان فراتـر از حـال کـه وجود نـدارد
باشـد ،چـرا کـه پیشبینـی در
ِ
صـورت میگیـرد .آینـده بـرای آن قسـمت بسـیار دور اسـت؛ مربوط
بـه زمانـی اسـت کـه دیـدا ِر بـا قطعیـت غیرممکـن اسـت .همانطور
کـه انتظـار نیازمنـد بیمکانی اسـت تا تنفس کنـد ،بـه بیزمانی برای
نفـس دوباره گرفتـن نیز نیازمند اسـت.
نوشـتن خاطرات شـخصی معموالً فضایی برای برقـراری نوعی ارتباط
ِ
بـا زمـان و خودمـان اسـت ،فضایی که شـخص بـه صـورت خطی آن
را سـپری میکنـد و معمـوالً گویـی بـا دیگـری صحبـت میکنـد .در
ایـن اثـ ِر دوراس ،یـک سـری از تاریخهـا ناقصنـد (یـک مـاه یـا یـک
روز هفتـه) ،تاریخهـای پراکنـدهای کـه خاطـرات وی را نشـانهگذاری
کردهانـد و آن را خطـی میکننـد ،ایـن نقطـهای اسـت کـه نویسـنده
تاریـخ را نیـز روایـت میکند .هرچند ایـن زمان آن چیزی نیسـت که
مـا میشناسـیم .در اواخـر خاطـرات او مینویسـد« :بـاد فرو نشسـته
بـود ،یـا بهتر بگویـم ،روزی دیگـر بود ،بدون بـاد .یا بهتر اسـت بگویم
سـالی دیگـر بود ،تابسـتانی دیگـر ،روزی دیگر ،بدون بـاد» .این همان
چیـزی اسـت کـه خاطـرات را بسـط میدهـد ،خاطراتی کـه در زمان
آن «همیشـه»اند.
منجمـد نشـده ،خاطراتی کـه از ِ

عشق

ژولیـا کریسـتوا در اثر خورشـید سـیاه  ،دربـاره اثر «درد» مینویسـد،
«راوی/شـاهد و جنگنـده ایـن ماجراجویـی بین زندگی و مـرگ ،خود
درون عشـقش بـرای نوعـی نوزایـی میـرا بـه تصویـر در
را از درون ،از
ِ
مـیآورد» .عشـق جایـگاه قابلتوجـهای در ایـن خاطـرات دارد .ایـن
عشـق اسـت کـه بـا انتظار عجیبـن شـده و بـه دوراس متعهد اسـت.
وقتـی از درد لحظـات رنج میکشـد ،وقتی زندگی او مهمتـر از زندگی
خـودش اسـت ،همچنـان پـای عشـق در میـان اسـت« .هر دسـتش
غنیتـر از حیـات من اسـت ،دسـتهایی آشـنا بـرای من ،بـه طریقی
تنهـا بـرای مـن آشـنا» .عشـق در آگاهـی از دیگـری که در خـور آن
اسـت یافتـه میشـود ،ایـن آگاهی کـه برای دیگران ناشـناخته اسـت
و توسـط بقیـه مـورد بیتوجهـی قـرار میگیـرد« .هزارها ،دههـا هزار،
یکـی هـم او .هر چند در شـمار این هزارهای دیگر اسـت ،اما برای من
از این هزار هزارهای دیگر جداسـت،کامال متفاوت ،تنها» .بالنشـو این
مفهـوم را بـا این نوشـته تکمیـل میکند:
«آیـا مـا نبایـد حداقـل ایـن را اضافـه کنیم که دوسـت داشـتن قطعا
داشـتن آن دیگـری نیسـت ،نـه دقیـق ماننـد ایـن ،امـا آن فرد،
تنهـا
ِ
آیـا فـرد منحصربهفـردی اسـت که از بقیـه فراتر رفته و وجـود همه را
نفـی کـرده؟ از ایـن جهـت افراط تنها معیـار آن اسـت و همان چیزی
اسـت کـه خشـونت و ِ
مرگ شـبانه هـم نمیتوانند از این الزم ه عشـق
مسـتثنی شوند».
مـرگ ،عشـق را در دوراس بیـدار کـرده اسـت؛ عشـق برای ایـن مرد،
ناجـیاش ،تنهـا کسـی کـه دوراس او را روبـر ل .صـدا میزنـد .از ایـن
روی بـا پرسـش کریسـتوا مواجهیـم کـه «آیـا در ِد مرگ/عشـق نوعی
رسـیدن بـه فردیـت عالیرتبـه اسـت؟»  ،آیـا بـرای دوراس این همان
چیـزی اسـت که مانند چسـب ،عشـق را به مـرگ متصل کـرده بود؟
«بـه محـض حضور این نـام ،نام روبـر ل .گریهام میگیرد .مدام اشـکم
جاری اسـت ،تمام عمرم به گریسـتن خواهد گذشـت» .این در نهایت
خاطـرهای از درد اسـت کـه مـورد بحـث اسـت ،همـان چیـزی که از
بیماری عشـق جداناشـدنی اسـت .بالنشـو میگوید:
حـس عشـق اضافـه میشـود از احتمـال گریـزان
«چیـزی کـه بـه
ِ
اسـت ،فـرار میکنـد ،در مـورد کسـانی کـه تحت تاثیـ ِر ناگهانـی این
احسـاس قـرار گرفتهاند ،حتـی از قدرتهایشـان و تصمیمگیری طبق
«میل»شـان نیـز گریـزان اسـت ...ایـن صمیمتـی اسـت که آنهـا را
بـرای یکدیگـر نیـز غریبـه میکنـد .بنابرایـن آیا تـا بینهایـت از هم
جـدا هسـتند چنانکه مرگ در آنهاسـت ،میـان آنها؟ نه جداشـده و
نه تفکیکشـده؛ دسـتنیافتنی اسـت ودر دسـتنیافتنی ،یـک رابطه
بینهایـت وجـود دارد».

درد

مارگاریـت دوراس متنـش را بـا نوعـی انـکار از همـان ابتـدای کتـاب
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معرفـی میکنـد« :هیـچ یـادم نیسـت چه وقـت اینهـا را نوشـتهام...
کـی نوشـتهام ،در چـه سـالی و چـه سـاعتی از روز و در کـدام خانـه؟
چ نمیدانـم» .این متـن در خارج از خاطـرات جـای دارد ،خارج از
هیـ 
خاطراتـش ،امـا به وجود وی متصل شـدهاند ،از آنجایی که او میگوید:
«از جملـه چیزهایـی که در زندگیام اهمیتی بسـیار دارد ،یکی همین
رمـان درد اسـت» .بنابرایـن ایـن یـک متـن پراهمیت اسـت که هنر
ِ
ی مارگاریـت دوراس را بیـان میکنـد .هرچند این
و دغدغههـای اصلـ 
متـن بدون وجود داشـتن وجـود دارد ،این متن آنجاسـت بدون آنکه
فراموشـی بیزمان
آنجـا باشـد ،چـرا که این نوشـته در ناکجا بـا نوعی
ِ
واقـع شـده اسـت .همیـن امـر ،ایـن متـن را متنـی خیالی کـرده که
بـه عنـوان نوشـتهای کـه بیانگـر تجربیاتـی از دوراس در دورهای از
زندگیاش اسـت درک میشـود .این مربوط به زمان مشـخصی اسـت
کـه او در بیزمانـی زندگـی میکـرده و «مـن» در انتظـاری بیانـدازه
تا سـرحد ازدسـتدادن هویتش در حال غرق شـدن بوده اسـت .همه
اینهـا ایـن اثـر بینظیـر را سـاخته ،به عنـوان مدرکی که همیشـه به
عشـق روبـر ل .جـان بخشـیده و او را بـرای همیشـه در زمـان دیگـر،
ِ
مـکان دیگـر و وجـود دیگر زنده نگه داشـته اسـت.
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