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  مقالـه  پیـش رو بنـا بـه تعبیـری پاسـخی بـه کتـاب درد  اثـر 
مارگاریـت دوراس  اسـت. همچـون متـن اصلـی کتاب، ایـن مقاله 
همـان شـیوه  منقطـع یـا چندپـاره را کـه مصـداق مواجـه بـا درد 
اسـت و نوشـتار منقطـع  نامیـده می شـود بـه کار بـرده؛ قالبی که 
سـعی دارد بیانگـر مفهومـی باشـد کـه آن را نمی تـوان بـه صورت 
جامـع و کنترل شـده 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 می شـود، بسـتری کـه در آن واژگان 
می کوشـند تـا بـه ذات برسـند و عالئـم نگارشـی نیـز در گسـتره  

نامحـدودی توانایـی زیسـتن دارند.

درد
دوراس، بـا تمایـل وسـواس گونه ای بـه همراهی روبر ل. ، دوراسـی 
کـه شـاهدی حقیقـی نیسـت، چـرا کـه از واقعیـت خـودش غایب 
اسـت، امـا اصـرار دارد کـه همسـرش را میـان رنج هایـش همراهی 
کنـد، رنج هایـی کـه مرکـز دردی شـده و بـا خـوِد وی نیـز یکـی 
شـده اند. کسـی کـه همسـرش را در بدنـش و در اعمـاق وجـودش 
بـا خـود حمـل می کنـد، تـا سـرحدی کـه بـه فراموشـِی خـودش 
منجـر می شـود. در نهایـت، او شـاهدی حقیقـی می شـود؛ چرا که 
هنـگام بازگشـِت تنها کسـی کـه منتظرش بـوده، حاضر اسـت. در 
ایـن لحظه  مشـخص اسـت کـه دوبـاره هویـت خـودش را می یابد 
و بـه زندگـی بـا همـان ریتـِم روبـر ل. و همانند خـوِد روبـر ل. باز 

می گـردد.

دوراس، همچـون یـک بیمـار بـا نیاز به هـم دردی کـه درگیر میل 
بی حد وانـدازه ای  اسـت، تـالش می کنـد کـه دردی را کـه کـس 
می کنـد  تحمـل  اسـرا،  بازداشـتگاه  دیگـر،  نقطـه ای  در  دیگـری 
حـس کنـد. او رنـج می بـرد چـرا کـه نمی تواند بـه آن دسـت یابد 
و نمی توانـد بـه دردی به میزان درد روبر ل. برسـد. او کسـی اسـت 
کـه از ناتواناییـش در درک ایـن امِر غیرممکن در حال مرگ اسـت 
و ایـن امـر درِد خـودش را نیـز شـکل می دهد. موریس بالنشـو  در 

کتـاب جامعـه منع شـده  می گویـد:
»ایـن غضـب از شـر -یـا بـدی- اسـت. شـر )اخالقـی یـا فیزیکی( 
همیشـه مفـرط اسـت. ایـن تحمل ناپذیـر اسـت کـه بـه مـا اجـازه 
ماننـد  افراطیـش،  حـد  در  شـر،  بپرسـیم.  سـوال  کـه  نمی دهـد 
»بیمـارِی مـرگ« اسـت کـه در خـودآگاه یـا ناخـودآگاِه »مـن« 
آن  دیگـرِی  و  دربرمی گیـرد  را  دیگـری  اول  نمی شـود،  محـدود 
ناخـودآگاه اسـت، همچـون یـک فرزنـد؛ بیمـاری کـه ِشـکوه اش 
از  کـه  چـرا  اسـت؛  »ناشنیده شـده«   بدگویی هایـی  از  انعکاسـی 
قراردادهـا فراتـر می رود، در حالی کـه من خـودم را متعهد می کنم 

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 می شـود. ایـن حاوی تاثیِر انتقـال یک هویت 
در یک انتظار غیرمعمول اسـت. این زندگی وی را نیز می سـازد، او در 
حقیقـت زندگـی نمی کند؛ »فراتـر از زندگی«، جایی میـان دیوانگی و 

هوشـیارِی بیش از حـد زنده مانده اسـت.
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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 
زنده ایـم«.  او تـا زمانـی کـه روبـر ل. زنـده اسـت، زنـده اسـت. یکـی 
»مثـل او« خواهـد آمد که نـه »با خودش« بلکه وجـودش همه چیز را 
هویت می بخشـد. هنگامـی که حضور روبر ل. با زندگیـی که دورش را 
احاطـه بود تضمین شـد، فاصله ای بین آنچه دوراس دربـاره  او و درباره  
خـودش احسـاس می کـرد ایجاد شـد: »در زیـر این آفتاب تـوأم با باد، 
تصـور مـرگ او از بیـن می رود... در بـن پهلو هایم، در یک حفـره، روی 
پوسـتم،  تپـش قلبـم را حس می کنم، گرسـنه ام«.  طـوری که قلبش 
دیگـر به تنهایـی می تپد، هماهنگ با زندگیش، گویی برای گرسـنگِی 
خودش، فقط گرسـنه اسـت. قلب روبر ل. در این زمان دیگر نمی تپد، 
او کشـته  شـده. هرچقدر بیشـتر روبر ل. به خـودش می آمد، هرچقدر 
بیشـتر بدنش بهبـود می یافـت، مارگاریت نیز فردیت ازدسـت رفته اش 
را بیشـتر بـاز می یافـت، خودش را از یک وسـواس، یک ضـرورت، یک 
امـر، بدون اینکه بتـوان از انتهایش صحبت کرد، جـدا می کرد. »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. بچه دار 
شـوم«. در نهایـت او گزینـه  دیگـری را به نجـات روبر ل. ترجیـح داد. 
مارگاریـت از زمانی کـه اطمینـان حاصـل کـرد، نـام و بدنش را از سـر 
گرفـت، او فرزنـدی از مـرد دیگـری می خواسـت، 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 
می توانـد بـه او نزدیـک شـود. »هرشـب در کنـار او به خواب مـی روم، 
در گـودال تاریـک، و در کنـار او کـه مـرده اسـت«.  گـودال تاریـک، 
تنهاییـش، جنگـش، میلـش، امید هـا و ناامیدی هایش اسـت. »حضور 
مـن در آنجاسـت، نـه در اینجـا، در آن قلمـروی کـه بـرای دیگـران 
دسـت نیافتنی اسـت، قلمـرو غیر  قابل   شـناخت بـرای دیگـران، جایی 
کـه در آتـش می سـوزد و آدمـی را به قناره می کشـد«.  جایی که برای 
آن هـا متعارف اسـت. »سـعی می کنـم هرچه زودتـر خودم را برسـانم 
بـه خانه و پای تلفن بسـت بنشـینم و بـه آن گودال تاریـک راه یابم«.  
گـودال تاریک جایی اسـت که آن هـا خود را در مـرگ می یابند، جایی 
کـه او دیگـر منتظر نیسـت؛ چـرا که دیـدار آن ها با مرگ تعیین شـده 
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انتظار
مارگاریـت در مواجـه با انتظـار دیگر حضور ندارد. او می گوید: »اسـمم 
مـن را به وحشـت می انـدازد«.  او دیگـر خودش نیسـت، او خوِد قبلِی 
پیش از انتظـارش را طـرد می کنـد، او بـه انتظار تبدیل شـده اسـت. او 
کامـاًل و تمامـاً خود را فدا کرده؛ او کسـی اسـت که تـا آخر عمر انتظار 
می کشـد. نفس کشـیدنش هم وزن انتظار شـده، وجـودش و هرچه که 
او را شـکل مـی داده اکنـون دیگـر بـه جای دیگـری نقل مـکان کرده. 
»مهـم نیسـت چه لحظـه ای بمیـرم، با مردن بـه او نمی پیونـدم. فقط 

دیگـر انتظارش را نمی کشـم«. 
کسـی کـه او منتظـرش اسـت درونش زندگـی می کند، همـان خونی 
اسـت کـه در رگ هایش جاری اسـت، نبضی  اسـت که در شـقیقه اش 
می تپـد. وقتـی فکـر می کنـد کـه او مـرده، نبضی کـه در شـقیقه اش 
می زنـد دیگـر شـنیده نمی شـود و بـا همان نشـانه او فکـر می کند که 
خـودش نیـز در حـال مـرگ اسـت. »چهـره ام درهم شکسـته اسـت، 
ویـران شـده اسـت. درهـم شکسـته می شـوم، تجزیـه می شـوم؛ تـا 
می شـوم. در اتاقـی کـه هسـتم کسـی نیسـت. حضـور قلبـم را حس 

نمی کنـم«. 
همچنیـن غـذا، غذا چیزی اسـت که به او جسـمیت می دهـد؛ از نظر 
مارگاریـت غـذا اسـت کـه روبـر ل. را می کشـد و همین غذا بـه مثابه  
شـکنجه ای بی پایان اسـت؛ چرا که همیشـه کـم اسـت. »حالت تهوع 
بالقاصلـه غالـب می شـود. 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: »هیچ چیـز نمی تواند 
سـوزش ناشـی از گرسنگی او را التیام بخشـد«.  مارگاریت از گرسنگی 
روبـر ل. می میـرد. او از گرسـنگی روبر ل. بیمار اسـت و همیـن او را از 
قـورت دادن هرچیزی منع کرده، در حالی که گرسـنگی تمام وجودش 
را فـرا گرفته اسـت، هیچ فضای خالی ای برای گرسـنگی  خودش باقی 
نمانـده. می گویـد: »یـک زنجیـره  دیگری مـا را دربرگرفتـه: زنجیره ای 
کـه پیکـر آنان را به هسـتی ما می پیوندد« ، همچنیـن اضافه می کند: 
»مرگشـان را بـه بدن مـان«. همان طور که مـرگ روبـر ل. در اندام های 
مارگاریت بیشـتر و بیشـتر متجلی می شـود، بدن نزار و بی جانش نیز 

انـگار بـه بُعدی از اسـیر نزدیک تـر و نزدیک تر می شـود.
همه چیـز بـه او ربـط دارد، بـه بدنش، به وجـود یا به غیبـِت وجودش، 
غیبت بدنش، به امکان نیست شـدنش و امکاِن ناپدیدشـدنش. زنجیره  
دیگـری که تنهـا از روی ضرورت از آن حـرف می زند، عدم  غیبت روبر 
ل. اسـت. بالنشـو در ایـن بـاره نیـز می نویسـد: »این چه چیزی اسـت 
کـه مـن را از ریشـه نگران می کنـد؟ نه ارتباط من با خـودم پایان یافته 
نـه ماننـد خودآگاهـِی من از مرگ یا بـرای مرگ اسـت؛ اما حضور من 
بـرای دیگـران نیز مانند آن، هنگام مردن غایب اسـت«.  نبـود روبر ل. 
در زندگـی روزمـره  مارگاریـت، مملو از انـدوه خفه کننده ای اسـت، اما 
چیـزی کـه ایـن رنِج غیر قابل تصـور به او منتقل می کنـد این احتمال 
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اسـت. مقابـل این گودال سـیاه، دریاسـت. هنگامی کـه دوراس به دریا 
فکـر می کنـد، روبـر ل. زنده و خوشـحال اسـت و دریا جایی اسـت که 
آن هـا وقتی زنده هسـتند با هـم دیدار می کنند. گـودال تاریک همین 
نوشـتار اسـت، جایی که عمل نوشـتن در آن درک می شـود و یک ُهل 
کوچـک، آن را بـه یـک مانیفسـت تبدیل می کند، جایـی که بیگانگی 
بایـد بـه سـخن درآیـد و ارتباط بـا دیگران قطع می شـود. ایـن همان 
فضایـی اسـت کـه در آن دوراس سـطر هایی که اثر »درد« را می سـازد 
می نـگارد، 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 می برد و 
شـخصی کـه منتظر اسـت و مردمی کـه در زمان حقیقـی در گذرند، 
وجـود دارد. دوراس میـان یـک عـدم قطعیـت تحمل ناشـدنی بـدون 
هیـچ آگاهـی، در یـک انتظـار بی پایـان با یک ریتـِم بی زمانـی زندگی 
می کنـد. »تمـام کتاب هـا از پاسـخ به خانم بـورد و مـن درمانده اند، ما 
در رأس پیـکاری بی نـام و نشـان قرار داریم، نبردی بدون سـالح، بدون 
خـون ِ ریختـه، بـدون افتخـار و در اوج انتظـار«.  ایـن مربوط بـه زمان 
دیگـری اسـت، زمـان حالـی کـه بیـش از ایـن نیسـت و آینـده ای که 
همیشـه بیش ازحد دور اسـت. »ما، خانم بورد و من، در لحظه زندگی 
می کنیـم. می توانیم پیش بینـی کنیم که یک روز دیگـر زنده خواهیم 
مانـد«.  امـا هیـچ پرسشـی از زمـان حـال نمی تواند بـدون پیش بینی 
باشـد، چـرا کـه پیش بینـی در زمـاِن فراتـر از حـال کـه وجود نـدارد 
صـورت می گیـرد. آینـده بـرای آن قسـمت بسـیار دور اسـت؛ مربوط 
بـه زمانـی اسـت کـه دیـدارِ بـا قطعیـت غیرممکـن اسـت. همان طور 
کـه انتظـار نیازمنـد بی مکانی اسـت تا تنفس کنـد، بـه بی زمانی برای 

نفـس دوباره گرفتـن نیز نیازمند اسـت.
نوشـتِن خاطرات شـخصی معموالً فضایی برای برقـراری نوعی ارتباط 
بـا زمـان و خودمـان اسـت، فضایی که شـخص بـه صـورت خطی آن 
را سـپری می کنـد و معمـوالً گویـی بـا دیگـری صحبـت می کنـد. در 
ایـن اثـِر دوراس، یـک سـری از تاریخ هـا ناقصنـد )یـک مـاه یـا یـک 
روز هفتـه(، تاریخ هـای پراکنـده ای کـه خاطـرات وی را نشـانه گذاری 
کرده انـد و آن را خطـی می کننـد، ایـن نقطـه ای اسـت کـه نویسـنده 
تاریـخ را نیـز روایـت می کند. هرچند ایـن زمان آن چیزی نیسـت که 
مـا می شناسـیم. در اواخـر خاطـرات او می نویسـد: »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 می دهـد، خاطراتی کـه در زمان 

منجمـد نشـده، خاطراتی کـه از آِن »همیشـه« اند.

عشق
ژولیـا کریسـتوا  در اثر خورشـید سـیاه ، دربـاره  اثر »درد« می نویسـد، 
»راوی/شـاهد و جنگنـده  ایـن ماجراجویـی بین زندگی و مـرگ، خود 
را از درون، از دروِن عشـقش بـرای نوعـی نوزایـی میـرا بـه تصویـر در 
مـی آورد«.  عشـق جایـگاه قابل توجـه ای در ایـن خاطـرات دارد. ایـن 
عشـق اسـت کـه بـا انتظار عجیبـن شـده و بـه دوراس متعهد اسـت. 
وقتـی از درد لحظـات رنج می کشـد، وقتی زندگی او مهم تـر از زندگی 
خـودش اسـت، همچنـان پـای عشـق در میـان اسـت. »هر دسـتش 
غنی تـر از حیـات من اسـت، دسـت هایی آشـنا بـرای من، بـه طریقی 
تنهـا بـرای مـن آشـنا«.  عشـق در آگاهـی از دیگـری که در خـور آن 
اسـت یافتـه می شـود، ایـن آگاهی کـه برای دیگران ناشـناخته اسـت 
و توسـط بقیـه مـورد بی توجهـی قـرار می گیـرد. »هزارها، ده هـا 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 می کند:
»آیـا مـا نبایـد حداقـل ایـن را اضافـه کنیم که دوسـت داشـتن قطعا 
تنهـا داشـتِن آن دیگـری نیسـت، نـه دقیـق ماننـد ایـن، امـا آن فرد، 
آیـا فـرد منحصربه فـردی 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 مرِگ شـبانه هـم نمی توانند از این الزمه  عشـق 

مسـتثنی شوند«. 
مـرگ، عشـق را در دوراس بیـدار کـرده اسـت؛ عشـق برای ایـن مرد، 
ناجـی اش، تنهـا کسـی کـه دوراس او را روبـر ل. صـدا می زنـد. از ایـن 
روی بـا پرسـش کریسـتوا مواجهیـم کـه »آیـا درِد مرگ/عشـق نوعی 
رسـیدن بـه فردیـت عالی رتبـه 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. گریه ام می گیرد. مدام اشـکم 
جاری اسـت، تمام عمرم به گریسـتن خواهد گذشـت«.  این در نهایت 
خاطـره ای از درد اسـت کـه مـورد بحـث اسـت، همـان چیـزی که از 

بیماری عشـق جداناشـدنی اسـت. بالنشـو می گوید:
»چیـزی کـه بـه حـِس عشـق اضافـه می شـود از احتمـال گریـزان 
اسـت، فـرار می کنـد، در مـورد کسـانی کـه تحت تاثیـِر ناگهانـی این 
احسـاس قـرار گرفته اند، حتـی از قدرت هایشـان و تصمیم گیری طبق 
»میل «شـان نیـز گریـزان اسـت... ایـن صمیمتـی اسـت که آن هـا را 
بـرای یک دیگـر نیـز غریبـه می کنـد. بنابرایـن آیا تـا بی نهایـت از هم 
جـدا هسـتند چنانکه مرگ در آن هاسـت، میـان آن ها؟ نه جداشـده و 
نه تفکیک شـده؛ دسـت نیافتنی اسـت ودر دسـت نیافتنی، یـک رابطه  

بی نهایـت وجـود دارد«. 

درد
مارگاریـت دوراس متنـش را بـا نوعـی انـکار از همـان ابتـدای کتـاب 
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معرفـی می کنـد: »هیـچ یـادم نیسـت چه وقـت این هـا را نوشـته ام... 
کـی نوشـته ام، در چـه سـالی و چـه سـاعتی از روز و در کـدام خانـه ؟ 
هیـچ  نمی دانـم«.  این متـن در خارج از خاطـرات جـای دارد، خارج از 
خاطراتـش، امـا به وجود وی متصل شـده اند، از آنجایی که او می گوید: 
»از جملـه چیزهایـی که در زندگی ام اهمیتی بسـیار دارد، یکی همین 
رمـاِن درد اسـت«.  بنابرایـن ایـن یـک متـن پراهمیت اسـت که هنر 
و دغدغه هـای اصلـی  مارگاریـت دوراس را بیـان می کنـد. هرچند این 
متـن بدون وجود داشـتن وجـود دارد، این متن آنجاسـت بدون آن که 
آنجـا باشـد، چـرا که این نوشـته در ناکجا بـا نوعی فراموشـِی بی زمان 
واقـع شـده اسـت. همیـن امـر، ایـن متـن را متنـی خیالی کـرده که 
بـه عنـوان نوشـته ای کـه بیان گـر تجربیاتـی از دوراس در دوره ای از 
زندگی اش اسـت درک می شـود. این مربوط به زمان مشـخصی اسـت 
کـه او در بی زمانـی زندگـی می کـرده و »مـن« در انتظـاری بی انـدازه 
تا سـرحد از دسـت دادن هویتش در حال غرق شـدن بوده اسـت. همه  
این هـا ایـن اثـر بی نظیـر را سـاخته، به عنـوان مدرکی که همیشـه به 
عشـِق روبـر ل. جـان بخشـیده و او را بـرای همیشـه در زمـان دیگـر، 

مـکان دیگـر و وجـود دیگر زنده نگه داشـته اسـت.

پی نوشت
La Douleur .1، کتـاب »درد« بـا ژانـر خاطـرات جنـگ مجموعه ای از شـش متن نوشـته ی 

مارگاریـت دوراس اسـت که در سـال 1۹۸۵ به چاپ رسـید. چهار متـن این مجموعه بیان گر 
تجربـه ی زیسـته ی خـود نویسـنده اسـت. دوراس ایـن داسـتان را به گونـه ای دوباره نویسـی 
خاطـرات خـود می دانـد، خاطراتـی از دوراس کـه بیان گر تـرس، درد و اضطراب اسـت و دیگر 

موافـق ایـن عقاید نیسـت. داسـتان زنی که از درد نوشـتن دیوانه شـده اسـت.
Marguerite Duras.2)1۹14-1۹۹6(، یکـی از مهم تریـن نویسـندگان فرانسـه اسـت، وی 

در طـول جنـگ جهانـی دوم عضـو جنبـش مقاومـت فرانسـه بود. برخـی از منتقـدان هنری 
وی را »بانـوی داستان نویسـی مـدرن« ملقـب کرده انـد. نثـر دوراس با بیانی فشـرده و ابهامی 
شـاعرانه، خواننـده را درگیـر می کنـد. زبـان وی عربـان و بی واسـطه اسـتو واژگانـش بـا دقت 
و وسـواس انتخـاب شـده اند. وی اغلـب بـه موضوعـات غیرمتعـارف رویکـردی غیرمعمـول و 

نوگرایانـه پرداخته اسـت.
3.  L’écrtiture fragmentaire

L’écriture de désastre  .4، موریس بالنشو این شیوه  نگارش را در آثارش گسترش داد.

Rober.L  .۵،. دوراس در ایـن داسـتان نـام همسـر خود را به »روبر ل.« تغییر داده اسـت. وی 

در تاریـخ اول ژوئن 1۹44به اسـارات گرفته شـده.
Maurice Blanchot )2003-1۹07( .6 ، رمان نویس و نظریه پرداز فرانسـوی اسـت. آثار وی 
تاثیر بسـیاری بر جنبش پسا سـاختگرایی داشـته اسـت. از مهم ترین موضوعاتی که بالنشو به 

آن پرداختـه می تـوان به مفهوم »فاجعه« و »جنگ« اشـاره کرد.
7.  La Communauté inavouable

8.  Le mal
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.۵۹

10 اثـر درد، مارگاریـت دوراس، پاریـس، انتشـارات گالیمر، 1۹۸۵، صفحه 42، ترجمه  فارسـی 

قاسـم روبین، نشـر اختران، 1400.
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.21
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Julia Kristeva 26 )1۹41(، فیلسـوف، منتفد ادبی و رمان نویس بلغاری-فرانسـوی اسـت و از 

پیشـگامان سـاختارگرایی به حساب می آید.
Soleil Noir 27

2۸ اثر خورشید سیاه، ژولیا کریستوا، پاریس، انتشارت گالیمر، 1۹۸4، صفحه  244.
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34 اثر جامعه  ی منع شـده، موریس بالنشـو، پاریس، انتشـارات می نوئی، پاریس، 1۹۸3،صفحه  
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