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آرتو

موریس بالنشو

ترجمه: سمانه مرادیانی

کردنچاپ از ،مؤدبانهيطرزبه،در بیست و هفت سالگی چند شعر براي مجله اي می فرستد. ویراستار مجلهآرتو

دهد: او از چنان شرح تالش می کند دلبستگی اش را به این شعرهاي سست مصرانه . اما آرتو امتناع می کندآنها 

آنها را چشم بپوشد کهناشیانه و نابسنده اييفرم هاقادر نیست از به موجب آناي رنج می برد کهاندیشهقصور

داشت؟ ند چه ارزشی خواهندمی گیرنشأتیین وضعچناز . شعرهائی که بیرون کشیده استمحض ستیِ از این نی

ك ریویر (او بدل می شود، و ژچندین نامه ردJacques Rivière ،( ،تصمیم می گیرد به یکبارهویراستار مجله

برخی از آنها هم اینکچاپ کند، شعر هائی که ،نامه هائی را که درباره ي این شعرهاي منتشرنشده نوشته شده اند

آرتو پیشنهاد ریویر را می پذیرد، به این شرط که انتشار می یابند. ،و به عنوان اسناد آنها،براي توضیح نامه ها

که اهمیتی به سزا می یابد.واقعه اياك ریویر چنین است،جریان مکاتبات معروف ژنشود. کتمان حقیقت 
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شایستگی واو آنها را فاقدآگاه بود؟ شعرهائی کهواقعهمستتر در این عادتغرابت و خلفك ریویر از اآیا ژ

اف ناشایستگی شان به رخ کشیده شده و گزآنگاه که بارِدیگر چنین نخواهند بود می پنداشتارزش چاپ شدن 

و ،این نقصبه واسطه ي آشکارگی و عریان شدننهانان که گوئی نقص و شکست آ. چعلت آن تشریح شود

. صرف نظر از خود اثر،می گردده و به حد اعال نمایاندیبه منتها درجه ي خود رس،آنمحتومدر ضرورت کنکاش

ي ي دردبارتکانهیعنی زایش اثر است،دردتاب آوردنتجربه ي،، به قطعاندازدمی به حیرتژاك ریویر را آنچه

آن را بازنمائی می به طرزي ناشیانه، اثرکه ،رد آن تکانهکورسوي تیره و تارِ ، و اثر منجر گشته استکه به خلق 

خواهند نوشت و خواهند و به زمانه اي دیگرکه بعدهاکه ریویر را به اندازه ي آنانیشکست. به عالوه، اینکند

می گردد که توضیحات آرتو پرتوئی یجانفرسائذهنیِ واقعه ي، نشان مشهود یانگیخته و متأثّر نمی سازد، برنخواند

و ادبیات، و بی تردید هنر، متصل که بریممی هرا. بدین ترتیب است که به پدیده اي خواهند افکندغریب بر آن 

خود را به شکل تجربه ي سهمگین خاص،یک شعرمثابهبه شعري نیست کهکهنخست آنن اند: آتوأمانِ

، گاه شدهتکانه اي که از آن منبعث موجبکه اثر به آندیگرنداشته باشد، و در بطن ضمنی یا صریح » موضوعی«

.قربانی گشته، به فراموشی سپرده می شود،، و گاهمی گرددشناخته

نگاشته بود:،نزدیک به پانزده سال پیش تر،آن راریلکهکه آوردخاطري را به انامه می توان در اینجا

د. اثر هنري نمایش ضروري، گریزناپذیر و الی االبد تر می گردتکینتر و یگانه، زندگی پیش تر رويهرچه 
توجه به یاري هر آن کسی است که اثر هنري به نحوي شایانِحیثاین ازاست... . تکینواقعیت آنآشکارِ 

ما به سپردن خویشتن می تواند بود بر نیاز این امر شرح مسلّ... . آن برانگیخته شده باشدمی شتابد که به خلقِ
، و آن کنیمکه خود را در اثر غرقه ، تا آنجا آنمان به فجیع ترین بالیا، و البته، دم فروبستن در سخن گفتن از 

آنچه هیچ کس دیگري نمی –آنچه تکین استو بی اثر نسازیم: ، محودستمالیبالیا را با سخن گفتن از آنها 
تنها زمانی –خود ما است یا حق دانستن اش را ندارد، پریشان فکري و اختالل مشاعري که از آنِ،تواند بداند

پیدا کند، تا قانون خود را ي که خلق می کنیماثرناكآشوبخود را در هاویه ي گاهارزش خواهد داشت که جای
کردتواندآشکارش است  که هنربه نمایش گذارد، فیگور یگانه اي را که تنها مرئیت.

اثر از آن تجربه اي را ندارد که بار گران بی واسطه يدم دستی و به هیچ وجه قصد به نمایش گذاشتنِپس ریلکه

است که خود را، در در اثري آن غرقه کردنِدر گروتنها بالي طاقت کشی که بها و حقیقت اشگرفته است:مایه 
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این ْآیا ریلکه خودامامرئی. مرئی یا نا–می سازد پدیدارآشوبِ دیرپاي آن بالیااز راه دور هنر، به واسطه ي پرتوِ

بود تا حتی آن گاه که نپرداختهو آیا این دوراندیشی را دقیقاً به ترتیبی ؟ کردحفظ دوراندیشی را تا به پایان و حزم

که بیش از هر کس همو ؟سازدهمگانقربانی آشکارگی براي آن را ْخودعنداللزوم، ،در تالش براي حفظ آن است

آن باقی بماند؟ استمساك بهدر االبد مقدر است الیو را نداردحزیمت بایسته شکستن آن یارايمی دانستدیگري 

که از آن خود ما است... .مشاعرياختالل پریشان فکري و 

اندیشیدنی که اندیشیده شده استناممکن بودن

با زند که سوء فهمی موج میدر سطر سطر این مکاتباتاس. امابود به غایت فهیم، دلسوز و حسفرديك ریویر اژ

ا به غایت هوشمندانهامدردناكیبصیرت، همچنان صبورانهآن گشود. آرتو، کالفدشوار می توان گره از این حال، 

با گذر انسجام شعرهاکه فقدان این نکتهاو می بیند که مخاطب نامه هایش چطور با تأکید بر . وء فهم دارداز این س

شان دهد نو می خواهد به او است،و اطمینان بخشیدن به اوي خاطرن مرتفع خواهد شد، دلسوزانه، در پی تسلّازما

اطمیناناست. اما آرتو نمی خواهد ضروري،، و براي آفرینش آثاري گرانقدرهن و سستی ذهن براي این مهموکه 
و این . را نخواهد داشتاشفرونشاندن توانِمی داند که استارتباطدر سترگ وسهمگین چنان چیزياو با . دبیاب

و شعرهائیخویشاندیشه يباورناپذیرِ ویرانی تا اندازه اينامتعارف و براي اوپیوندکه از است ین خاطر بد

سرشت دركقادر بهك ریویر ااز طرفی، ژقادر به نوشتن آنها است. ،»مفرطزوال «رغم اینعلی که،ی داردآگاه

لوده ي که بر شااستناتواندیدن سویه ي حاد آثاري از، و از طرف دیگر، نیستاین واقعه و بی همتايتکین

غیابی ذهنی خلق گشته اند.

، بی شک تحت کندافمی به حیرتکه مخاطب را یخاموشبا ذکاوت،براي ژاك ریویرنوشتن نامه هائیباآرتو 

را در محاق فقدان سهمگین اندیشه وياین تنها شعرهاي او هستند که بگوید. می خواهدآن چیزي است که فرمان 
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بر ،صورتبه این فی المثلو ،قاطعالفاظیبعدها با آن راتشویشی کهکه از آن در رنج است، دهندمی قرار اي 

، پردازيلاخیفقدان ، نوعی قصور خودخواسته استغیاب هر گونه ،آنچه از آن سخن می گویم«می آورد: زبان

زه یه انگچبهپس او» است.بارتخفّغریب چندین شکست همزمانیِگوئیکه ،سردي ا، و شکنجه فقدان احساس

اشمقاصد روزمره افاده ي براي تنها ْانسانی باشد که از زبانتا نیست به این چرا قانع شعرها را می نویسد؟اي

در اجتناب ناپذیر و زوال بی رحمِاین «پیوستارِآرتوکه براي حاکی از آن است که شعر،يهمه چیزاستفاده کند؟ 

می را یقینبه او این نیز، و استسهمگینن فقدان همابالطبع جزء الیتجزاياست، »اندیشهپا در گریزِْآن واحد

این فقدان را حفظ تواند داد کهرا تسالاو بدانجاتا تنها این فقدان تواند بود، و است که نمودگار تنها [شعر] دهد که 

میان در استیصالِرفته است حفظ کند. چنین است کهدستاز کهد، تا اندیشه ي او را تا آنجابخشکرده و استمرار 

آشفتگی حیرت زاي زبان خویش را در ،هر دیگريمن کسی هستم که بیش از : «می گویدداريخشم و خویشتن 

گم شده ام، درست مثل کسی که دارد خواب خویشيسوده ام... من در اندیشهلمس کرده، امارتباط آن با اندیشه

بازمی سهمگین ترین وقفه هاي فقدان را که من کسی هستم ربایدش.خواب به ناگاه درمیبیند، کسی کهمی 

» .شناسم

بر و به جا، مان یافته و منسجم و، داشتن اندیشه هاي سا»دیدنْبه وضوح اندیشیدن، به آشکارگی«او دلمشغولِ

این شایستگی ها و جملگیِخواه ناخواهاو به کمال واقف است که؛نیستسنجیده ي آن اندیشه هازبان راندن 

فکر . و رنجیده و مکدر می شود وقتی دوستان به او می گویند، تو عالی دارداختیار خرف را در مزلیاقت هاي واال و 

گاه فکر می کردم («و هرجائی. مبتذل، میانه حالتجربه اي است ْاز این دستلغاتی شدن در میانه ي رهامی کنی:

این بی یاوري و ست هاي بنیان برانداز خویش دارم، و شکن نابسندگی هادر بیان و به نمایش گذاشتی سرشارهوش

آرتو، در ژرفناي تاب آوردن ») بیش نبود.نو دروغیسرهم بندي شدهاي و ساختگی، افسانه تقلّبیطردشدگی 

به در سر داشتن اندیشه ها نیست، و اندیشه هائی که در سر دارد تنها صرفْتجربه ي رنج درمی یافت، اندیشیدن

ائی است که با آن در این عذاب طاقت فرسنکرده است. » به اندیشیدنشروعهنوز «دامن می زنند کهاحساس این

به نقطه به خاطر آن ناله سر داده است، خطاي اسف باري کهبه واسطه ينبرد است. چنان که انگار به رغم خود و 
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که » قدرتی-بی«به قول خود او، گونه اي –اي می رسد که در آن اندیشیدن، هنوز ناتوان بودن از اندیشیدن است 

الزمه ي اندیشه است، اما از اندیشه فقدانی دردبار می سازد، ضعفی که بی درنگ از این هسته پخش می شود، و 

ندین ناممکنیت مجزا تقسیم می چدر تمام سطوح آن را به ه را که به آن می اندیشد بلعیده، و چنهرآماده ي فیزیکیِ

کند. 

که خود را بر لغزندهاندیشیدنی است که [پیشتر] اندیشیده شده است، این حقیقتی استناممکنیتپیوستاراین شعر 

نمی دهد، و مستلزم آن است که ادراکیي هیچ تلهدم به می گریزد، رس فهم، چرا که همواره از دستنمی سازدمال 

معضلی صرفامر، این .که به راستی توان تجربه ي آن را داردآن را پائین تر از درجه اي تجربه کند،شاعر

» روحشبِ«و » ظلمت«،، شعرزي نیست جز همین عذابِ الینقطعچی،، شعبده ي رنج است، و شعرمتافیزیکی نیست

».براي فریاد برآوردناستآوائیغیبت«است، 

یعنی آن گاه که متحمل مصائبی گشته است که از او مردي در نامه اي که نزدیک به بیست سال بعد می نویسد، ،آرتو

دست به کار ،من با نوشتن کتاب ها«می گوید: ،و سرراستیصراحت در کمال، و آتشین مزاجزودرنج ساخته اند 

تم تا آن را به قلم نیستم. وقتی حرفی براي گفتن داشهیچ چیزادبیات شدم تا بگویم به هیچ وجه قادر به نوشتن 

تنها «و این که: » ي خویشتن مرا انکار می کردند.دیگری بودند که بیش از هر آن چیزهائهمان چیزآورم، افکارم

وقتی کاري می نتوانسته ام کاري بکنم، و این کهاري نکرده ام، هیچ گاه براي این نوشته ام تا بگویم هیچ گاه هیچ ک

»د.، و جز این نمی توانست بوده باشندداشته ایهیچبر بنا کنم، فی الواقع هیچ نمی کنم. همه ي آثار من هماره 

رفی براي گفتن ندارد، چرا آرتو، اگر حسؤالی که در این باره، فی الفور، به عقل سلیم خطور می کند این است که 

ممکن است پاسخ دهیم که فرد می تواند به گفتن هیچ رضایت دهد آنگاه که ؟ ساکت نمی ماندنبسته و زبان فرو 

که در غلطیدخواهیم در سترگی یاوگیبهبه وضوح بدین ترتیب،چیزي جز هیچ نیست؛ ،در بهترین حالت،هیچ

، چنان که جانفرساتشنج وجدانی است سرحدات اش نمایان گر دهشتی است که ملتقاي آن است، برانگیزاننده ي 

چیزي بدوي که تمامی واژگان عبثی را که لغتیبهاي خالصی از آن بوده است، پرتاب رنج پنداري فریاد کردن این 
کسی که چیزي براي گفتن ندارد، چطور می تواند براي خارج می کند. اعتناءبه ریشخند گرفته، از دورِمی گویند
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آرزویم به برخاسته ازهمه منبطالت، سستی مفرط و خب«آغاز به سخن گفتن، و بیان خویشتن تالشی نکند؟ 

من کسی هستم که عذاب روحی ژرفی را تاب . استنخویشبه نمایش گذاشتن ، که شدهبه هر قیمتیو ،نوشتن

»نوشتن دارد.استحقاقو به حق، آورده،

به تصویر کشیدن یک تقال

به *که بی تردید، آثاري–با سماجتی که خاص خود او است، به این خأل نزدیک می شود، خألئی که آثار او آرتو

و حراست اش می گذرندو لو می دهند، از آن فرای بخشیدهآن را، در آنِ واحد، تعال–نیستند کلمهحقیقیمعناي 

نند. در آغاز، و پیش از مواجهه با این خأل، او کماکان در تالش براي و [خود را] از تهی بودگی آن می آکمی کنند، 

و دست او را بر قابلیت هاي غریزي خویش می کند از وجود آن اطمینان داردگمانباز تسخیر آکندگی اي است که 

از ،وزهائی است که اصیل و به کمال اندو ضامن تداوم چیس اوخواهد گشود، سرشاري معهودي که مکمل احسا

داراي استعدادي ژرف و پابرجا است، –باور دارد –او پیش، در درون او، در کار متبلور کردن شعر هستند. 

آنجا که «خواهد کشید. اما رخدرون اش را به تمولِلغات، که به یاري آنها استعدادي چونان خزینه اي از فرم ها و 

ناآگاهانه اي که این نمایش بر ، در آن دمِبه نظاره می نشیندگنج ها و یافته هایش را گرفته و آرام، آخر کار،روح

مسموم کشندهچونان زهري، و گنجینه ي لغات و تصاویرش را،او آشکار می شود، اراده اي متکبر و خبیث روح را

دروازه هاي که نانوچفس می زنم به حال خود رها می کند،نفس نخفگی از شدت آن دم،در ،کهو مرا، می کند

»خروجی زندگی را به چشم جان می بینم.

-Péseیز مگر اعصاب سنجی درجه یک (چچهی. چهمانطور که گفتم، نه اثري [در کار] است، نه زبانی، نه لغتی، و نه عقلی، هی«*

Nerfs«.(
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او ،قربانی پندار امر نخستین است، اما همه چیزي به طریقی آغاز می شود که بنا بر آندر اینجا می توان گفت آرتو 

نه از خالل گونه اي مدهوش طرد می گردد؛ این طرد شدگیی نامدم» زندگی«از امر نخستینی که خود آن را 

می عیانشکاف عظیمی بلکه به واسطه ي، یاخالل نسیان حسی یک رؤو نه از واقع می شودشدگی نوستالژیک

درمی غلتاند که آشکارا مختص خود او، و به عبارتی، افشاي حیرت انگیزِ ابديکه او را در محاق انحرافی گردد

سرشت حقیقی او است. 

بدین ترتیب است که او، به واسطه ي انکشافی دقیق و دردبار، در صدد برمی آید مراحل این حرکت را وارونه کند، 

که نقص آشکار آن، از نگاه اول، همین اختصاص دهد، تمامتی » تمامت نخستین«خلع ید از آن همرحله ي اول را ب

که گسستگی و چاك خوردگی، ، نه آکندگی از بودنبوده است. آنچه در مرتبه ي نخست قرار دارد اش خلع شدگی 

ي جاندارزنده و بودن است، غیبت بودن نیست، غیبتْجاودانه و جانفرسا است: بودنیفرسایش و خراش، و حرمان

به اضمحالل می کشاند.مایگیبی ددخويِمی کند و با قهقهه ي ناپذیروصفسست، تار و که زندگی را

تنها ژرفناهاي تیره و تار را در اختیار دارد، » واقعیت گسست ناپذیر«ثروتآنگاه که گمان می کردآرتوشاید 

مغاکی را از خیال می گذراند که این خأل، پساپشت او، به نمایش گذاشته بود، چرا که تنها گواهی که در خویش بر 

سراغ داشت قدرت عظیمی بود که [آن بی حدي را] نفی می کرد، نفی گزافی که هماره در ثروت هنگفتوجود این 

د، که او را از بیرون در هم می فشر،انگیزهوليودگی را دارد. قدرتی با فشارکار است و توان تکثیر موحش تهی ب

به تصویر کشیدن آن کند. درلجاجتو بر آن می داشت تا خود را تماماً وقف خلق دوباره ي آن فشار و 

در زمان نامه نگاري با ریویر، یعنی آنگاه که همچنان شعرهائی می نوشت، هنوز این آرزو را در آرتو،مع الوصف

خود فرومی سر می پروراند که روزي هماورد خویش شود، تمنائی درونی که شعرها آن را محقق می کردند و بعد، 

این –خودم هستم، می دانم من دون شأن«؛ »اندیشددر سطحی نازل می «در این زمان، او می گوید کوفتندش. 

و مصیت هاي بیرونی میان توانائی هاي اصیل و ژرف مناین تضاد«بعدها اظهار می کند: » اندوهگین ام می کند.

اندیشیدن دون پس تقصیر و تشویش او از » که دارد مرا از پا درمی آورد.شده است که مایه ي عذاب جانکاهی 

مال بودگی آن مطمئن است، که آن را پشت خود پنهان می کند، و از به کچیزيمایه می گیرد، خویشاندیشه ي 
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با سخن گفتن از آن، حتی در یک لغت، خویشتن حقیقی خود را بر مال خواهد کرد. او شاهد لجوج طوري که

و، در برآید دارد اندیشه ي خود دینی که بهرنج او از آنجا مایه می گیرد که نمی تواند از عهده يخویشتن است. 

آنچه گاه گمان می رودابراء کند.استهستی او بالغ برکهدینی راواپسین است، امید به آنکه امید ْدرونش ، شعر

به شعرها و ژاك ریویربی اعتنائیدر مکاتبات جایگزین هسته ي نوشتار آرتو گشته است چیزي نیست جز

آرتو براي . دل به توصیف آن در آثارش موج می زمیپیش تر که دلهره اي دلبستگی آرتو به دلهره ي درونی خود، 

چنان می نویسد که خود را در . حال گزیندمقابله با خأل می نوشت، تمام سعی خود را می کرد تا از آن دوري 

معرض آن قرار دهد، آن را بیان کند و تصویري از آن برکشد. 

تکلیف و ضرورت طاقت –را بازنمائی می کنندآن سنجاعصاب و ناف برزخکه –این جابه جا شدن مرکز ثقل 

نقطه «: چشم بدوزدنقطهنهادن توهمات اش، تنها به یک ، با کنار فرسائی است که او را بر آن می دارد تا زین پس

از آن دوري می جوید، تا با تکانه حیله گرانه ايکه با صراحتی کنایه آمیز و در کمال هوشیاري » وهنیغیاب و ي

آنها را تنها از مشابه پیش تر، ،که، ناله هائیرا در پی دارندناله هاي فالکت بار اوهاي رنجی برانگیخته شود که 

که هماره هم سنگ خألئی ،براي نبردسرشار، و با قدرتیشودتسلیمآن کهساد، بی درست مثل ساد شنیده است،

رخوتی که مرا سست می کند، –می خواهم از این نقطه ي غیاب و وهن فرابگذرم «بر گرفته است. بوده که او را در

و از همه کس و همه چیز پست تر می سازد. من زندگی اي ندارم، زندگی اي ندارم! آتش درونم رو به خاموشی 

ندارم. آیا این تهی بودگی، این هیچی هنگفت و ابدي را می فهمید... نه می اندیشیدنگذاشته است... حتی تصوري از 

توانم پیش بروم و نه قدمی به پس بردارم. خشک ام زده است، به نقطه ي واحدي فروچسبیده ام که همواره همان 

»است و تمام کتاب هایم گویاي آن اند.

می دهد، نباید مرتکب اشتباه خوانش آنها به مثابه ي تحلیلیو مفصلی که آرتو به ما با نظر به توصیفات دقیق، قاطع

است. » خأل فعال«یک » خأل«این تا اندازه اي به او تحمیل شده است. نبردشویم. این یک وضعیتاز روانشناختی

، شه اي ژرف تر استدست به دامن شدن به اندی» نمی توانم بیاندیشم، نمی توانم از پس اندیشیدن برآیم«این که 

که تاب فراموش شدگی خود را ندارد، و در عین حال محتاج فراموشی تمام و ،و فراموش کاراجباري همیشگی
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نبردي که او ناپذیر است. دم رو به پشتی است که همواره اجتناب برداشتن این قْاندیشیدن،حالکمال تري است. 

هیچ گاه به قدر کفایت بی ،بی قدرتی، براي بار دوم در سطحی نازل تر بر پا می شود. وردهشکست خآن همواره در 

، چرا استآنیزي است که آرتو همواره پیگیراین نبرد همچنین آن چگاه ناممکن. اماقدرت نیست، و ناممکن هیچ

این حیات در حال انفجار و –می نامد » زندگی«که در این جنگ همیشه به آن چیزي چنگ می اندازد که آن را 

و با لجاجت بی ، که می خواهد با اندیشه ي خویش یگانه اش کند، که تاب از دست داشتن اش را ندارد–مشتعل 

و » فرسایش«نظیر و سهمناکی قاطعانه سعی در انکار تمایز آن با اندیشه دارد، در حالی که اندیشه چیزي نیست جز 

در آن نه اندیشه اي در کار است و نه زندگی جریان دارد، و سستگی و زوالی که این زندگی، ژرفناهاي گ»ِ سستی«

همواره خود را به نفی اي قاطع تربرخاسته از تنها شکنجه ي فقدانی بنیاد برانداز است و بس، فقدانی که در آن نیازِ

در سر داشتن اندیشه اي را که جداي از گاه شرمِچرا که آرتو هیچآغاز می شود. ،از سررخ می کشد. و همواره 

زندگی است به جان نخواهد پذیرفت، حتی آن گاه که در آماج مستقیم ترین و ددخویانه ترین تجربه اي قرار می 

ناممکنیتی فهم گشته ازتا کنون بر بشر آشکار گشته است، تجربه ي جوهر اندیشه اي که به مثابه ي انفصال گیرد که

ن را به مثابه ي حد نهائی قدرت نخستین خویش، بر خود تحمیل کرده است.اندیشه آاست که 

زجر، اندیشه

[این آنچه هولدرلین و ماالرمه از آن سخن می گویند می تواند جالب باشد، بویژه بامقایسه ي آنچه آرتو می گوید

. اما یا در کار نیستآن نقطه ي بی غشی است که الهام در آن لنگ می زندکه الهام در وهله ي نخست]باور آنان

هر شاعري همین سخن را می گوید، و با این کلی مقاومت کنیم. این دو باورِیکی پنداشتن باید در مقابل وسوسه ي 

آنچه او می ارد. خود را داینجا آرتو سهم خاصحال سخن آنها یکی نیست، بلکه سخن هر یک از آنان یگانه است. 

هر عمق، اینجا زجري سخن می گوید که گوید از چنان شدتی برخوردار است که تاب آوردن اش آسان نیست. 

وقتی این را در اختیار اندیشه می گذارد.» اثیر هواي دیگري«اما با این انکار، را انکار می کند، و امیديتوهم،
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این که حقیقت برنیامده بودیم: اشکه هیچ گاه از پس دانستن درمی یابیم، آن چیزي را اوراق را می خوانیم

اندیشیدن نمی تواند چیزي جز ویران گري باشد؛ این که آنچه اندیشه بدان می پردازد همان چیزي است که، در 

کشیدن و راین که زجاندیشه، از اندیشه روي می گرداند، و به نحو پایان ناپذیري خود را در آن به پایان می رساند؛ 

تاب آوردن قدرت زجر، وقتی به سرحدات خود می رسد، همان طور کهاندیشیدن در خفا به هم وصل گشته اند تا 

صادق همدر مورد اندیشه امرهمیندر حال نابودسازي خود، زجر را به تصویر می کشد،ورا از میان می برد،رنج

که منتها الیه اندیشه و منتها الیه زجر هر دو آفاق یگانه اي را آیا ممکن است چنین باشد روابطی غریب. خواهد بود.

می تواند، در نهایت امر، اندیشه باشد؟ربگشایند؟ آیا زج

X ‘Artaud’ dans ‘Le Livre à venir’ (Paris, Gallimard, 1959), pp. 53-62.
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