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 ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگونزن
  **مقامشقایق نادري، *تقی غیاثیمحمد

  
شود؛ شاعري که یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح میلویی آراگون، در این جستار به عنوان  :چکیده

 زن پاسدر اثر او، . بیندي به میهن، شکافی نمیمندورانگی و تعهدجهانی دوم میان زنجنگ  طولدر 

در  آثار او بخشی ازدر واقع . شمرندي بر گردة مرد جنگاور میشود، به رغم آنانی که زن را گرانبارداشته می
این اما . شودپرستی او به چالش کشیده میجا که تعهدمندي و میهنپیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدانهیمنۀ 

گیري تصویر زنان با ره عی این اشعار را گمراه کند؛تاریخی و اجتما تواند خواننده آشنا با افشرةانداز نمیچشم

  :نمایندنرمک تصاویر دیگري رخ میین، نرمدر اشعار آراگون، چه در سطح و چه در عمق مضام
عاشقانه الزا و تصاویر زنان پر  آیند نگارةفرانسه در پی. ده شده استاز الزا تا فرانسه، خطی ممتد کشی

که ایدئولوژي هایی ارزش ،زنانگی، شاعرانگینیاز، : تی یکساندو واژه با صفافرانسه یا الزا،  .است وازهآ

   .لهندمردانه نازي را می
  . ی و در عین حال عشق به میهنگیرد، عشقی انسانجا طرحی دوگانه به خود میپس عشق نیز در این

ارزنده در زایش شعر ها در اوان جنگ، نقشی گوییعرگوي متعهدي که با آفرینش لفافهاین است منش ش

جنگ و به دلیل حضور غیر  طولاي که در پرستد، فرانسهاو فرانسه را نهانی می. ومت داشتمقا
وطنانش زنانه، نیاز فرانسه را در گوش هم پس با نشان دادن تصویري از نیاز .فرانسویان اندوهناك است

  .استزند تا به یاري میهن بشتابند، عشق مشترکی که در بند بانگ می

  .گراییگرایی، ملتا، عشق، فرانسه، جنگ، تعهد، میهنورانگی، الززن: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 وارگیرند، او خود را دیوانهاثر آراگون را به سخره می» 1دلتنگی«ستایش زن در باور  که یکسان برخالف

، میان عشق 4»میز گرد«انان رمان قهرم ،3یا تریستان 2النسولو مانندو  داندمی هاي میانهسدهشعر  ۀشیفت
  .5)132: 1995روي، س،ا( بیندنمی شکافی و جنگ براي دفاع از میهنبه زن 

نام الزا، براي . بیان شده است -زن محبوبش -به الزاهایش عاشقانهدر  بارهااو آشکارا و  6ورانگیزن

جنگ  دورة هايخاکستريدر  .7»چشمان الزا«: نشیندمی مجموعه شعر روي یک 1942اولین بار در سال 

یک مجموعه  ،متهورانهاما این بار  عشق باور استجهانی دوم در فرانسه و اختناق موجود، آراگون همواره 

  .شودمی بدل د شاعرانگیبه نماچشمانش زنی که  زند؛مییک زن حقیقی  به نامرا  شعر

و حساسیت زنانه را  دهدمی زن به فرودستو  ثانوين فرانسه نقشی یکه ایدئولوژي غاصب ايهنگامه

و این  گیردمیقرار  انگارهاین  سوي دیگر، آراگون در کندمتهم میآور سلب کردن مردانگی مرد رزمبه 

  .خوردبه چشم می هایشنوشتهدستتمامی  درگیري جهت

کرش بند پیبا بندغایب؛ هم و است حاضر هم محبوب است؛  یزنبه روشنی ، الزا در مجموعه اشعار او

  .شودها سروده میبا استعارهو  هاي آراگون است»او« و ها»تو« گمشده؛ به تصویر نشسته است

شناسند، ردي از این خط مشی عنوان یک شاعر متعهد و مبارز می آراگون را به اکنون که کسانیاما 

قهرمانان  ۀمدافع نظریخود را  آزرمبیآراگون  که افتادچنان سخن، به دیگر. بینندنمیاشعار وي ساختار  در

 -به رویارویینه  -و  آغوشیهم ستایش زن و ستایش میهن را به ۀداند که هر دو جنبمی هاي میانهسده

ماالمال از عشق  هاينگاره تار و پودتوان در ساختار شعر و در گیري را میاول این جهت ۀجنب. کشاندمی
جنگ جهانی  ۀفرانس به اياشاره وچکترینکبه میهن، عشق، دوم ۀاما از جنبجست شاعر به الزا به خوبی 

آراگون را به که  بینینازكخواننده به راستی آیا . شودز شرایط جنگ آزرده است، دیده نمیاعمیقاً دوم که 

                                                        
1 .Crève-cœur  
2 .Lancelot 
3 .Tristan 
4 .Table Ronde 
5 .(Le charbonnier, 1974, p.10) 
6 .Féminisme 
7 .Les Yeux d’Elsa 
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 ندبسنده ک اشهاي محبوبهزیبایی ستایش و سرایش به آرمانیکه یک شاعر  پذیردمی، شناسدخوبی می
فشارهاي  او نیز زیرکه  گمان بردتوان ؟ آیا میگیردو شرایطش ن محیط اطراف ثیري ازأت کوچکترینو 

هدف یگانه ؟ آیا باشدکرده ور اش غوطهشده و خود را در دریاي عشق خاکی تسلیم فاشیستی عصر سانسور،

 کهاینیا ر است بخش تصاویبه عنوان سمبل عشق و الهام الزا او از سرایش این ابیات، جاودانه کردن
  داللتی مضمونی داشته باشد؟، دوم ۀکه بر جنبخفته مفهومی دوگانه در پس این تصاویر 

 گام نخست هاي آراگون، دردر نوشته شناسیتصویریک  از رهگذر تا است این جستار کوششی
 هايدرونمایهبر تحلیلی با  گاه در دیگر گامو آن اول و پرستش زن در آثار آراگونی ۀبر جنبباشد کنکاشی 

. ، بپردازداست پرستی و تعهدمندي شاعرمیهن وم که هماناد ۀ، به بررسی جنبمقابله محتواي آثار او ثر درا

 .بیمیابهاي او را از وراي تصاویر شناور بر سطح آثارش پیام هک دابا

  بررسی ساختاري
  محبوبه، شاعره: دوگانه الزا نگارة

این نام در . )74: 1991مولر، اپل(است  1940کتبر در ا دلتنگی، عنوان آخرین متن 8»الزا دوستت دارم«

، چنان به تصویر 9»غزلی براي الزا«کند و در آخرین شعر، ، انتقال پیدا میعنوان چشمان الزا - به شعر 1942

  .دوش زنان سروده شده در اشعار پیشینیان دست یازداي همشود که گویا قرار است به آوازهکشیده می

معشوقه  ،)17: 1995پاتریس، ( مجموعه، پیش از هر چیز دیگري، محبوبه است الزا آشکارا در این

  ):»غزل«مقدمه (است، پدیدي است ناپدید 

  جاست،او این

  ...و با این حال  در میان بازوانم

  که حاضر باشدتر از آنغایب
  و من، 

  ... تنهاتر 

  .)15: 2002سگرز، ( نهدآراگون پاي می بند پیکرش به شعرو با بند

                                                        
8. Elsa je t’aime  
9. Cantique à Elsa  
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شوند؛ ها ظاهر میدوگانگی به مثابه جهانی متغیر و پدیدآرندةعر، بند این مجموعه شها در ترجیعچشم
وش با روزنی  10چشمانی زنبق«(هم تنیده بختی و شوربختی دروس متالطم و آسمان تابستانی، نیکاقیان

من،  12گولکند من، 11پروي«دهند ت می نارام، دنیاي دیگري را به دس، کودکانه و )»از سیاهی

بهشتی « ها همانندةهاي دوردست، چشمتر از این سرزمینتر و نزدیکنیافتنی؛ دست»من 13هندهاي
کنند ا در خود خالصه میراند و آنکه آینه جهان بیرونی شدهچنانیاند؛ هم» صدها بار بازیافته و بازگمشده

- ها و خشونت، خواهش»اسرار«نیاي درونی، ، د»نگرندرا دیدم که در چشمانش خود را می هاتمام خورشید«

به سان : معنایی تهی نیستندو از چند) »...کنند اخگرها در خود پنهان می«(ابانند ترا نیز بازمی هایش

  ).بند اول( سپاردخود را در قعر آن به فراموشی می چاهی عمیق که انسان شیفته، هویت، زندگی و حافظه

و » دستان خنیاگر«اند، تو گویی که اینسراییده شده »14ر فلکیصو«در هایش نیز به تفصیل دست

  . اند»پرندگان پردیس«سحرآلود، 

  گر شاعران؛و زلفکانش، افسون

پردازد که در صور فلکی با یی می، آراگون به ستایش این گیسوان طال»15روستایی پاریسی«از زمان 

 .  کنداز آن یاد می» صور فلکی« یا» رینخرمن سوزان ز«یا » آتشدان اخگرین«استعاراتی چون 

تداعی »  ود و پرستیدنی منآه آن زلفکان زراند/ گونه که شماییداند، آناما زلفکانش حنایی«اگر بیان 

را نیز در پس آن دید،  16آپولینر» زیباي موحنایی«توان ي حنایی رنگ گیسوان الزا است، میبور کنندة

  .17اندشعر امروزینه» علت سوزان«و انگارندة » اي زیباجرقه«اش به مثابه »گیسوان زرین«رویی که خوب

  :اندازنداي از استعارات به راه میبازي ویژه، این الهامات، آتش»صور فلکی«در 

                                                        
نبق است که اشاره به رنگ آبی آن، براي تشبیه رنگ در زبان فرانسه هم به معناي عنبیه و هم به معناي گل ز irisکلمه   10.

  .چشمان معشوقه به کار رفته است
11. Pérou  
12. Golconde 
13. Inde 
14. Constellations 
15. Le Paysan de Paris 
16. Apollinaire 

17 .Apollinaire, Calligrammes (1918), Gallimard, coll. « Folio », 1970 ا فرانسیس گفتگو ب ، آراگون در کتاب
  .»شک آپولینر استترین تأثیر را بر من داشته است بیمردي که بیش«:گویدمی 121صفحه  1964کرمیو، گالیمار، 
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تورات نیز » ايکانتاي کانتاه«در . »صورفلکی«یا » خرمن سوزان زرین گیسوان«، »آتشدان سوزان«
ري با بار نمادین گرامی بوده است، پیکره محبوبه با تصاوی» غزلیی براي الزا«الهام که آشکارا چشمۀ 

  .شودداشته می

زا چه الآن«دیگري از او را نیز در  پرستد، جنبۀگون الزا را از دید یک محبوبه میچنانی که آرااما آن
و » ساده« اي که شاعر را بنا به سنت روسی پوشکین به گفتاري»زن نویسنده«: ستایدمی» 18گویدمی

» انگیزه زندگی«موریت شاعر، از نگاه الزا، مأ ).40: 1995اس، روي، ( کنددعوت می» کامًال روشن«
  :هاي نومید استبخشیدن یا به بیان دیگر، انگیختگی انسان

  به پیش: که شعرت امیدي باشد که بگوید تا

  گام هامان  در کرانۀ حزن اندود

  )104کانتایی براي الزا، (

  ).40: 1995، 19راویس( بخشدر ساده در اشعارش جانی دوباره میالزا، به تصاویراگون به پیروي از آ

  :گیردد چرا که ارتباط انسانی بر پایه آن شکل میگردتغزل او تعالی بخش عشقش می

  »تابش انسانی بر امور است ؛ او منشأ[…] براي من، دیگري در دنیاي عینی، یعنی الزا «

  . )180: 1964آراگون، ( 

و  است» شرایط انسانی«، صحبت از 20دانیم، از زمان مونتنیطور که میگفتن از خود، همانو سخن 

است در اوج زمان » تأللوي عشقچهره پر «نمایش «براي آراگون از الزا گفتن در بافت جنگ، همانند 

  :»نفرت

قیقی که در ؛ زنی ح ]...[و جوهره زندگی من ... الزا یک اسطوره نیست، که از خون و گوشت و روح «

  ).106 :1964آراگون، (» شودتعریف می - نوشتن-تماع با فعالیتشاج

کانتایی براي «و » 22شب تبعید«، »21شب دونکرك«، 1942اراگون، ( شودخوانده می» تو«گاه، الزا 

» او«گیرد؛ گاهی هم الزا،شکل می) تو(و ضمایر شخصی ) ال توم(گفتگویی که میان ضمایر ملکی  )»الزا

                                                        
18. Ce que dit Elsa 
19. Ravis  
20. Montaigne  
21. La nuit de Dunkerque 
22. La nuit d’Exil 
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زن در این میانه موجودي دست نایافتنی . شودو خواننده، محرم راز آراگون می) »انتایی براي الزاک«(ت اس
دیگر را دوباره یک ما هرگز«(آید به میان می» ما« ،»کانتا«یا در دیباچه » شب تبعید«اما در . و واالست

است که به زن تجلی » ام«و » تو«؛ این آمیختگی )»دانیممعناي شب را می مااینک «، »نخواهیم دید

  . بخشدمی
  :سازدحتی میراث فرانسه را نیز غنی می این نام،

  که مهجور باشدآنالزا را بر زبان خواهند راند، بینام 
  چونان فرش ایرانی یا ابریشم لیونی

عر براي نشان دادن اما شا .گیردبندي از نام الزا شکل می، ترجیع»کانتا«بخش چهارم و ششم  در

اي، سعی شماري از زنان تاریخی و اسطورههاي بیکند و با تمثیلاش به آن بسنده نمیه محبوبهجایگا

  :دارد که او را مانا سازد
  اي زناننگارة اسطوره

عشق بخش آن است، به عشقی که الزا الهام .دیگرندآیند یکاي پیتصاویر الزا و زنان اسطوره

به مستقیم  اي غیرعشقی که به گونه ؛کندیر یونانی واگشت میو تصویر اساط ، مردان دیگرشاعران دیگر

  که به سنگی زنجیر شده است، منتظر مانده تا 24آندرومد  ،»23توقفگاه«در شعر . کندش را طرح میروز بودن

  .اندهایی که در تب و تاب یک ناجیاو را رها سازد؛ این زن، تصویري است از تمام آن 25پرسه

  :اياي اسطورههو اما دیگر شخصیت
 .کندمتجاوز، ایستادگی می 28پیروسکه به عشق خود وفادار مانده و در برابر  ، 27اکتور ، بیوة26آندرومک

تصویري است از وفاداري  ،)29برغم شعر ناب(سازد، ، که پرستو را به ذهن متبادر می»بیوه سیاه و سپید«

گیرد و لویی آراگون در بطن شعر خود، به می پیشگان قرارنقطه مقابل خیانتاو در . هاي انسانیبه ارزش
  .نمادین او، اذعان دارد سانی احساساتش با آندرومک و پرندةهم

                                                        
23. L’Escale 
24. Andromède 
25. Persée 
26. Andromaque 
27. Hector 
28. Pyrrhus  
29. Contre la poésie pure 
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به اختصار آمده » 31شعر بازآفرینی«هاي میانه، در هاي سدهاي منظومهشخصیت افسانه، 30ایزوت
  :مجنون در موسم بهار عشاق تک تکاست و پژواکی است از 

  رویانندکهن سبزه می هايدیوانگان از واژه

  بوسدتان نیست که ایزوت ایرلندي را میو اگر این تریس
  کنمها را در بازوان وحشی خود حس میمن خون گل

شب در میانه «کوشد که در جشنواره اي میشماري از زنان افسانهگر در بیان امثلۀ بیاي داللتاو به گونه
  .ها در آن تنها پوسته رویین اثرندو اسطوره آیند هم هستندیبدون در نظر گرفتن نظام زمانی، پ» 32نیمروز

  :شودهاي نمادین عشق نیز پرداخته میدر عین حال، در سایر اشعار به دیگر شخصیت

، نماینده عشق در برابر قدرت 35برنیس ؛»به رغم شعر ناب« 34سید گر وفاداري به، تداعی33شیمن

فریبایی که آپولینر در الکل  هايو اله »39مانندهم می بهها اشک« 38پري دختان؛ »37زیبارویان« 36رم

  .آورده است

 :یابنددیگري نیز  در این آثار ظهور می اما زنان حقیقی
  زنان شاعرها/ شاعرها   -زن 

، »شبی در میانه نیمروز« 40ماري باشکیرتسفاند، مانند ی از این زنان به سادگی بیان شدهبرخ

به چاپ رساند، به  1887که در  روزنگاري شده نیس است و به خاطرنویسنده و نقاش روسی که بزرگ 

با الزا در آن است که  شباهتشکه ) »النسلو«) (41ژان دو ول( بودلري محبوب »دورگه«آوازه رسید؛ یا 

 ،42الویر، نام »زیبارویان«وانگهی، در . نداهت گرفته از یک مردم اما از فرهنگی دیگر گوننشأ هر دو

                                                        
30. Iseut 
31. Chanson de Récréance 
32. La Nuit en plein midi 
33. Chimène 
34. Cid 
35. Bérénice 
36. Rome 
37. Les Belles 
38. Les Filles-fées 
39. Les larmes se ressemblent 
40. Marie Bashkirtseff 
41. Jeanne Duval 
42. L’Elvire  
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نیز به چشم  45وفسکیمایاک ، ستودةلیلیو  44رنسار ، معشوقۀالن ؛پترارك معشوقۀ ،43لر ؛ینالمارت ۀمعشوق
  .آیندمی

ویتوریا کولونا مارکیز دو «، به ویژه گیرندتر مورد گفت قرار میطویلدیگري نیز در متونی زنان 

نوزایی به هنگامۀ  ايکه شاعره) »47اي در مرگ خانم ویتوریا کولونا، مارکیز دو پسکرسوگنامه«(» 46پسکر
  .نوزایی ایتالیا است

اي معنادار وامدار این آراگون به گونه. گیردی نیز در کانون یک سروده قرار می، شاعره لیون48لوییز لبه
پایتخت مقاومت بود و آراگون در سال  1945تا  1939هاي لیون، شهري که در سال. زن لیونی است

آورد، بر اي این زن در اشعارش میی که آراگون از زي افسانهبازتاب .زیستهیراه الزا در آن مبه هم 1943

آورد تا عشق پشت کردن به جنگ، روي به شعر می که پس ازاین هاي جنگاوري او داللت دارد واندوخته

  .را واال بدارد

  من این عشق لوییز را به سرایش در خواهم آورد

  ماند، به سربازي می 49که در شانزده سالگی چونان ژان

سفارت در سن سی یژ نیز مورد ، منشی 50افسانه مهرآگین و تلخناك لوییز لبه با اولیویه دو منیی

ر لیون شده بود، اش دممدوحش در رم که باعث ترفیع درجهمردي که در پی . آراگون بوده است توجه

  .کشاندعشق را به تصویر می دشواري بدبختی و عمقآراگون در پایان شعر، . کندلوییز را ترك می

  :انگیز براي یادآوري الزا باز هم لوییز لبه حضور دارداما در تصویري شور

  آورمچشمان فندق فامش را به یاد می

  اند که برایم یادآور آبی

  گونه که شماییداند، آناما زلفکانش حنایی

  آه آن زلفکان زراندود و پرستیدنی من

                                                        
43. Laure 
44.Ronsard 
45. Maïakovski 
46. Vittoria Colonna marquise de Péscaïre  
47. Plainte pour le quatrième centenaire d’un amour  
48. Louise Labé 
49. Jeanne d’Arc 
50 .Olivier de Magny 
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 شاننیروي تخیل شان و البته به خاطراند و به خاطر زیباییعرهلوییز لبه، همانندة الزا شاویتوریا کولونا یا 
  .تصویر الزا بدین ترتیب در یک مجموعه فراخناك و کهن گنجانده شده است. اندسروده شده

جعدهاي «. رنگ گیسوان: کندها خودنمایی میمشترکی در آن گذر از هر تصویر به دیگري، پارةبا 

صور «ي موهاي الزا در »خرمن سوزان طال«و » ورآتشدان شعله«آور ، یاد)7بند (شس دو» حنایی رنگ
هایی است که در محبوبه یکیکمشخصه وانگهی این موهاي حنایی، . است) 9 و 8بندهاي (» فلکی

  .ها یاد شده استاشعار از آن
با  ذارده وگیري در عمق نیز اثر گجهتشود؛ این گی آراگون تنها در سطح خالصه نمیوراناما زن

الي موضوعات محبوب آراگون توان ساحت چیره زن را در البههاي اوست که میرویارویی فحواي نوشته

  :وضوح بخشید

  اثر هايدرونمایهبررسی 
شود البته با هاي یکسانی به کار گرفته میگون باشد، هماره درونمایهدر اثر آراگون، هر قدر هم گونه

توان سرشت فاتح اما در میان این موضوعات، می. ندکردیسی پیدا میبه فراخور اثر، دگ کاربرد باري که

  :زن را باز شناخت

 ارجاعات مسیحیت) الف

این  اما. مریم، مسیح و سن سباستین: گیرنداسًا با یادآوري سه شخصیت شکل میتصاویري که اس

 تري، در اشعار عاشقانهستایش مریم. ددهود اختصاص میاین تصاویر را به خ مریم است که بزرگترین پارة

  .شوندنیز ظاهر می» چشمان الزا«در 

وبه آراگون در کنار هم و محب شود، مریمه شعر نیز به همان نام خوانده میدر شعر افتتاحیه که مجموع

شود که از مرگ پسرش اندوهگین ظاهر می» 51دیدهمادر رنج«مریم در این شعر در نقش . اندجاي گرفته
  .باکی و فداکاري زنانه گزارده شده استجا بر ستایش این بیه مسیحیت در ایناساس اسطور .است

اي هاي پرآوازهمحبوبه: درخشندبیشتر می»  کانتایی براي الزا«ي هاستایش مریم مقدس، در عاشقانه

 هاي یکچونان حلقه» 53ستایش قدیسین«و » 52ماه مریم«در  ها ملحق شده است،که الزا نیز بدان
  .گیرندهلو به پهلوي هم قرار میزنجیر پ

                                                        
51. Mater dolorosa  
52. Le mois de Marie 



 
 
 
 
  

      1390 ، پاییز1، شماره3 هدورزن در فرهنگ و هنر،  34

  
 

بند (» 54نگاه رانسه«و در ) 7بند (» اي براي چهار سالگرد یک عشقسوگنامه«ستایش مقدسین در 
  .آمیزندخورد، جایی که در آن، نگارة قدیسه و محبوبه در هم مینیز به چشم می) 17

  55آب تطهیر -ب

افري تکیده و ناامید را مس که عطشاي شمان الزا است، به سان چشمهپیش از هر چیز، این چ

  ).بند اول :چشمان الزا(کند برطرف می
است که ) براي همه آب زالل شعر مقاوم و قابل فهم( امیدي واخواست از دیگر سو، این آب زالل،

  ).بند یازدهم :56زیباتر از اشک ؛بند ششم :گویدچه الزا میآن(کند هاي آراگون طلب میالزا از سروده

از احساسات هاي آراگون به قاعدة تمام داشته گنجد؛ اوي او تنها در قامت یک محبوبه نمیاالزا بر

گون زیر لواي آن که آرا کند، تابناکیلزا، امید به زندگی را نمایان میا. کشدشورانگیز زندگی قد می

وي است که دواند و از این رالزا میاتش را در خاك عشق به هاي حییابد، ریشهسرشت خویش را می

  . انجامدشق جاودانش به فرانسه، میهنش، میمهرش به این زن، آغازگر راهی است که به ع

  

  از الزا تا سرزمین فرانسه
گیرند؛ نازیسم، یک ها در نقطه مقابل نازیسم قرار میاین ارزش: زنانگی، دوگانگی، نیاز، شاعرانگی

آراگون این صفات را به فرانسه هم . گیردشأت میچه که از آن نایدئولوژي مبتنی بر مردانگی و هر آن

  :گیرد؛ نامیرا و پرستیدنیه در اشعار او، در کالبدي زنانه، جان مینسبت داده است، کشوري ک

  بارندمیها فرانسه و عشق، همان اشک

که ستایش فرهنگ و خاك یدا کرده است، جاییپ» زیباتر از اشک«این نگاره پژواك فراخناکی در 

  :شوندمیباره ظاهر گر ها دمضمون چشم. شودمعنا میه، در پرستش پیکره زن انسفر

  هایی را دارند که با خود داريچشمانت رنگ گل

                                                                                                                                  
53. Le Culte de Dulie 
54. Le regard de Rancé 

55  .Eau lustrale   رود، مانند آب تعمیدناي آبی که براي تطهیر به کار میبه مع.  
56. Plus Belle que les Larmes 
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اي شگرف را به نمایش آمیزد و پردهه با تمام پیکره این زن در هم میاما در این اشعار، میراث فرانس
  :گذاردمی

  ]...[آیا این بازوان تندیس گون از آن او نیست 

 58بر روي لبان واالش 57لبخند رنس
  هاي تازه دارداو، شمیم میوه 59شامپاینیگیسوان 

کنند زنانه در این اشعار خودنمایی می شود تا اشکال مدور خود را بیانگارد؛ سپیدياحضار می 60انگر
  :تا یادآور نرماندي باشد

  ايید و لبان من، گداي بوسهزنخدانی سپ

  تی، شراب سیب و عصاره خوشبخ

  بالندگی و آسودگی

  :اما دردمندي و نیاز نیز حضور دارند

  هایی است از گوشت و خون، فریبایی از آن نام

  61چونان آندولیس

  ها نمایانندافتد و اشکپرده فرو می

  :تنندایت، تصویر زن و فرانسه در هم میدر نه

  اندازالالیی یا چشمزن، شراب ناب، 

  دوست بدارم دانم به راستی کدام یک را نمی

  بیانگارم و یا کدام را 

 گیرد؛ستایش و سرایش زنان را در بر می بدین ترتیب، از الزا تا فرانسه، مسیري است که توالی تصاویر،

در مقابل تکریمی که ). »62درس ریبراك«(» ارزش واکنش در برابر خشونت حاکم را دارد«ستودنی که 

                                                        
57. Reims 

 .لبخند معروف فرشته بر سر در کلیساي رم . 58
59. Champagne 

  .1867-1780، نقاش فرانسوي ، ) Ingres(ژان اگوست انگر  . 60
.61  Andelys شهري در نرماندي.  

62  . la leçon de Ribérac  
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شان همان تفاوت موجود میان که اولین(ها زمینه راندن تفاوتشنسبت به جبر دارند و براي به پیها آلمان
تا براي دفاع رانند این بنیادها، مرد را به پیش می. کنندهاي اخالقی قد راست می، ارزش)زن و مرد است

اش تمام نیروي از خاطرات و رویاهاي خوشبختی او در این راه ، با زادي. آوري کننداز عشق و زندگی رزم

  ):»63والس-الزا«(گردد اش میین ترتیب، عشق او منشاء انگیختگیبد. گیردکار میرا بهخود 
  ]...[عشق من تنها یک نام دارد، امید نوپا 

  عشق من تنها یک نام دارد، پایان کانتا 
ین ترتیب ، در تهدید براي زندگی و عشق، هر دو محبوبه؛ عشق نیز بدزن و فرانسه؛ هر دو در خطر

ویتش را با تصاویر زنانه گیرد، عشق به زن و عشق به میهن؛ میهنی که حتی هنه به خود میصورتی دوگا

  :بخشدمعنا می

  

  پرستیاز الزا تا میهن

  هاسه گانه رنگ

هاي چشمان الزا سه رنگ را متبادر ساخته زیر سیطره پرچم نازي است، سروده که 1942در فرانسه 

  .آورددر میی را بر فراز آن به اهتزاز و پرچم مل

دهد که نشان از اي را در خود جاي می، چشمان آبی محبوبه»چشمان الزا« شعر آغازین منظومه

  .اي واخورده داردفرانسه

، »کانتایی براي الزا«تا » شب مه«خورد، از منظومه به چشم می رنگ آبی به بسیاري، در سراسر

  ).»زیبارویان«رجوع شود به (دمند ها در آبی آسمان مییی که  چشمجا

یا پرستو ) »64ریشارشیردل«(، تصنیف آزادي )آندرومد یا لوییز لبه(سپید، بیانگر زنانی است که فرانسه 

  .کشندپرنده رها و طاغی را به تصویر می، ) »برغم شعر ناب«(

) 5بند (» مین سده یک عشقاي براي چهارگنامهسو«و در ) 14بند (» شب دونکرك«سرخ اساسًا در 
  .گرمندهاي محبوبه سرشود، اشعاري که به نعت لبیظاهر م

                                                        
63.  Elsa-Valse  
64. Richard Cœur-de-Lion  
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و باز هم یک زن است که  یابنداست که سه رنگ ملی پرچم هویت می گونه، زیر لواي محبوبهبدین
، هر آن، زن و فرانسهنشاند، شعري که در در کنار هم می) »توقفگاه«(واحد  این سه رنگ را در یک شعر

  ! خوددو در بندند و چشم به راه ناجی 

  

  گیرينتیجه
به دست هیتلر، دولت پتن، سانسورهاي گشتاپو و  در شرایط موجود پس از شکست فرانسه، اشغال کشور

هاي شد که با تمسک به آن در کرانیستی جنبش مقاومتی ترتیب داده میبادر بادي امر می ویشی،

  .رسیدغریو فرانسه به گوش فرانسویان میقانونی موجود، با بیانی شاعرانه، 

گزیند و آن را در افزار خویش برمیگویی را به عنوان دستاین روي بود که آراگون روش لفافهاز 

  .کندتعریف می» رمجاز با واژگانی مجازهنر آفرینش احساسات غی« )1954آراگون، (کتابش 

   ).93: 1996یانیک، ( ».اندیشم  بر زبان آورمچه را که مینبایستی آن«

ارجاع به : ماندکند که از تیررس سانسور دور میي مشترك با خواننده برقرار میرمزاین شگرد، 

  .ستهاگوییهاي میانه، پارة سترگی از این لفافهفراساختارهاي سده

طور که در اما براي آراگون، گزینش عشق به زن در تندباد حوادث جنگ، از سر اهمال نیست؛ همان

گمان شاعر خویش را در آغوش بی. شودبدان اشاره می» ر شیر دلریشا«ند آیدر پی» شعر بازآفرینی«

  .دارداما عشق او را از رسالتش باز نمیکند هاي دوست داشتن یله مینوازش

  . اندزن و رسالت مرد شاعر، در یک زمرهپرستش 

گونی بسیار نه، یا هر زن محبوبه دیگري در دنیا و به رغم گومآال شاید بتوان گفت که در وراي چشمان الزا

اش مانده جور بیگانگان خموده و چشم به راه ناجی اي که ازکند، فرانسهثار این شاعر، فرانسه قد راست میدر آ

پوشی زن است و عشق به او که به عر دو گانه شاعر، نمایش ساحت غیرقابل چشماست؛ در حقیقت، نقش ش
فاع از در د وطنانشکه در واخواست از هم است بلکه ینبوعیهیچ عنوان مانعی بر سر مرد جنگاور نیست 

  .بخشد؛ فرانسه، مهین میهنشفرانسه به آراگون امید می
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