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  چكيده

 فرانـسه،  نـو  شعر در او نوآوري كه باشدميفرانسه ستم قرن بي شاعران و نويسندگاناز  1نريآپول وميگ    
ـ ا. شود اد ي نهيزمنيدرا شكسوتيپ عنوانبهي  و از است شده سبب ـازگي  شـعرش  بـه ي  نـوآور  ني  و ت
ي و شهرت .شودنمي مشاهده او از پيش شاعران از يكهيچ اشعار در كه است بخشيده خاصي زيبايي

 اروپا در او، اشعار نيترمعروف ،)Alcools( هاالكل مجموعة. است 2شيهاينقاش -شعر ليدل به شتريب
 و اسـت  نبوده موردتوجه چندان رانيا در شاعر نيا اما است؛ شدهي  بررس و نقد اريبس فرانسه در ژهيوبه

- بـه  .اسـت  شـده  انجام اشعارش در هااسطورهكهني  ريكارگبه ژهيوبهي  و درخصوصي  امطالعه كمتر

هاي گوناگون داشته     است كه بيشترين استفاده را از اسطوره       ي تنها شاعر فرانسو   توان گفت او  جرأت مي 
ـاي     رو سعي داريم نـه    در نوشتار پيش  . شودعنوان شاعري نوگرا ياد مي    است؛ اگرچه از وي به     ـا رد پ تنه

ـاهي كـه     م، بلكه به بررسي برخي از اسطوره      يگذشته را در اشعار اين شاعر نوگرا نشان ده         ها و نـوع نگ
  . ميها در آثار او بپردازكارگيري آنها دارد و نيز چگونگي بهشاعر به آن
  .هاالكلشناسي، گيوم آپولينر، مجموعة اسطوره، اسطوره :هاكليدواژه

  مقدمه .1

تنها در حوزة  ها وبازنويسي و بازآفريني آنان، نه      ستم، شاهد نگاه دوباره به اسطوره     يدر قرن ب  
هاي كهن كه همواره مطالعه و بررسـي         اسطوره. ر يا حتي سينما هستيم    ادبيات بلكه در دنياي هن    

اين مطلب بيـانگر آن اسـت كـه    . اند اند و دوباره به اوج رسيده    وتاب افتاده اند، گاهي از تب   شده

                                                           

1. Guillaume Apollinaire 
2. calligrammes 
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كـالم داشـته و بيـشتر     / انسان از روزگاران نخستين تاكنون سيري از اسـطوره بـه خـرد            «اگرچه  
ره از ميان نرفته، بلكه شكلي نـو گرفتـه و بـه خـرد نيـز شـكلي                   جذب آن شده است، اما اسطو     

  ).55. ، ص1387پور، اسماعيل(» اي بخشيده است اسطوره
هاي كهن هـستند، در   ها كه درواقع، براي بخشيدن مفهومي تازه به اسطوره  بازآفريني اسطوره 

تري در ادبيات قرون     ها با حضور پررنگ    اسطورهاين كهن . فرانسه با مكتب رمانتيسم آغاز گرديد     
تـوان گفـت يكـي از زيبـاترين كاربردهـاي            شـك مـي   بدون. اند كم ظاهر شده  يوبيستم و بيست  

ها، جهـان اسـاطيري را دسـتماية تخيـل و            اسطوره، در شعر است كه شاعر با بازنويسي اسطوره        
 حـال   شايد هدف اصلي از اين بازنويسي، برقراري پيوند ميان گذشـته و           . سازد آفرينش خود مي  

هاي خود را از مسائل      ها و ديدگاه   بر برقراري اين پيوند، دريافت    با اين هدف، شاعر عالوه    . باشد
بـسا از ايـن رهگـذر، مـسائل         كند و چـه     و اجتماعي به خواننده منتقل مي      يو رويدادهاي سياس  

ي  كـه بـا زنـدگ   يهـا تـا روز   اسـطوره «. رواني و عاطفي خود را نيز به او القـاء نمايـد  ـ روحي  
محسوس و عملي جامعة خود مربوط باشند، در ميان تودة مردم حيات دارند و روزي كه با اين                  

؛ بنـابراين،   )364. ، ص 1381بهـار،   (» شوند شرايط تطبيق نكنند، از زندگي تودة مردم خارج مي        
ا بـازآفريني آنـان،     يـ هـا، بـا بازنويـسي        اهميت نقش شاعر و نويسنده در ادامة حيـات اسـطوره          

در اين مقاله، ابتدا نوع نگرش خاص آپولينر به گذشته را نـشان خـواهيم داد           . گردد مشخص مي 
ها بـا ارائـة مفـاهيم     از اسطوره كارگيري برخيشناسي و چگونگي به و سپس، به بررسي اسطوره

  .نوين توسط او خواهيم پرداخت

  بحث و بررسي. 2

  وجوي گذشتهآپولينر؛ شاعري مدرن در جست. 1. 2

كـي  ي ،1نر، با نام اصلي ويلهلم آلبرت والديمير آپولينـاري دو وازكوسـتروويچكي  گيوم آپولي
تـوان شـاعري مـدرن و        شك او را مـي    بدونترين شاعران قرن بيستم فرانسه است كه         ازبرجسته

باشد، اين است كه اين نوگرايي و انفصال از گذشـته، بعـد              آنچه در خور ذكر مي    . نوگرا دانست 

                                                           

1. Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary de Wąż-Kostrowicki 
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عنوان شـاعري مـدرن   گيرد؛ بنابراين، اگر از او به     صورت مي  )1( فوتوريسم از آشنايي او با مكتب    
دليل عالقة او به زندگي و معماري مدرن است كه برگرفته از اين             شود، قبل از هر چيز به      اد مي ي

هاي او از بـرج ايفـل و نيـز انتقـاداتي اسـت كـه در                  دليل اين گفته نيز كاليگرام    . باشد مكتب مي 
  .از زندگي روستايي دارد 1شعرهاي بازيافت

رندة بعنوان ازبين ، سبب گرديد از او به     1915 در سال    2گرا پيوستن او به بيانية ضدسنت آينده     
تـوان   همچنين، عالقة وي بـه سـبك و نقاشـي كوبيـسم را نمـي      هاي قديمي نيز ياد شود ارزش

ب، بر نگـارش مجموعـة      اين مكت . نامند يمي  ادب سميكوب خالق را كه او    يا گونهناديده گرفت؛ به  
دنبال تغيير در مخاطب است كه او را از يـك  ويژه اينكه شاعر به   گذارد؛ به  بسيار تأثير مي   ها الكل

 نوشـتار  و سبك ابداع توان به  از نوگرايي او مي    .خوانندة منفعل به يك خالق فعال تبديل نمايد       
 از تيـ واقع ك يـ  شيانمـ  و ارائـه  ك،يكالسـ ي  سـاختار  وي  نوشتاري  ها تيمحدودي  نف د،يجد
ـ ا (دهيچـسب همبهي  ها تكه و دهيبردهيبر جمالت از استفاده متفاوت، و متعددي  هادگاهيد  دو ني

 كلمات فاقد ،يگذار نقطه بدوني  نوشتار از استفاده ،)اندبوده سميكوب مكتب ازي  تأس به قسمت
ـ ق و صفتي  ريكارگبه از زيپره مصدر، صورتبه افعال از استفاده ،يربط اصطالحات و  كـه  (دي
او بـا حـذف     .  و ابداع كاليگرام اشاره كرد     )گردد يبازم هاستيفوتور ازي  ريرپذيتأث به موارد نيا

توانـد مفـاهيم    دهد كه بنابر خوانش خـود مـي    گذاري، خواننده را درمقابل اشعاري قرار مي       نقطه
ت، موضـوعات و  همچنين، اين شـاعر نـوپرداز، در انتخـاب كلمـا     . دست آورد مختلفي از آن به   

  .زند ها، دست به نوآوري ميتركيب لحن
آثار او آكنده از فرهنـگ كهـن        . گيرد وجود، آپولينر شاعري است كه از گذشته الهام مي        نيباا

نوعي اند كه او به    كه تعداد بسياري از اشعار وي به عهد باستان اختصاص يافته          اي گونههستند؛ به 
 -هاي يوناني بر اسطورهعالوه. كند ازآفريني و دگرگون مي   با سبك و سياق خاص خود، آنان را ب        

، صـحبت از متنـي   3مرتـد و شـركا  در شـعر  . او هستند بخش رومي، موضوعات انجيل نيز الهام
قديمي است كه در آن ماجراي مجازات قاتالن سنت ژان باتيست و نيز سالومه كه خواستار سر                 

                                                           

1. Poèmes Retrouvés 

2. Le Manifeste de l’antitradition Futuriste  
3. L’Hérésiarque et Cie 
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 آپولينر به ادبيات قرون وسـطاي فرانـسه و سـاير            براين،افزون. شود، به شعر درآمده است     او مي 
 2جادوگر تبـاه ويژه  به 1مرلنهايي مانند    اي، افسانه  عشق و ماجراهاي شواليه   . شود ملل متوسل مي  

هاي قديمي  بند يادآورسبك بند و ترجيع كارگيري ششها بهدر آن دهند كه اشعاري را تشكيل مي
  . است
هـاي   گرش خاص آپولينر به گذشـته، اسـتفاده از اسـطوره          كي ديگر از داليل اين ادعا در ن       ي

هـاي گونـاگون در      گونه كه قبالً ذكر شد، استفاده از اسطوره       همان. هاي او است   متعدد در نوشته  
پـردازي همچـون او، بـا    شـاعران اسـطوره  . هاي ايـن شـاعر اسـت    اشعار آپولينر يكي از ويژگي   

-م و بـسزايي در بقـا و مانـدگاري كهـن           هاي كهن در عصر خود، نقـش مهـ         بازنويسي اسطوره 

اي متفاوت اسـت كـه بـه آن     ها به شيوه كنند؛ اما استفادة آپولينر از اين اسطوره  ها ايفا مي   اسطوره
  .خواهيم پرداخت

  پردازآپولينر؛ شاعر اسطوره. 2. 2

تأثير مكتب سمبوليسم قرار داشت؛ ولـي بعـدها بـه مكتـب               گيوم آپولينر، در جواني تحت    
» سـوررئال «كلمـة   گردد و حتـي      يپيوندد و خود يكي از پيشگامان اين مكتب م        اليسم مي سوررئ

 او را شـاعري بـين دو        .كار بـرده شـد    هايش به  نخستين بار توسط خود او در يكي از نمايشنامه        
زيـسته اسـت؛ بلكـه     تنها شاعري است كه در دو قرن نوزدهم وبيستم مي     دانند؛ زيرا نه   دوران مي 

  . گذشته و حال، سنت و تجدد، سمبوليسم و سوررئاليسم بوده استهمواره ميان 
هـاي  ها الهام گرفته است، بلكـه موضـوعات و داسـتان           اسطورهتنها در اشعارش از كهن    او نه 

را  3هـاي او، تجـسم الهـي   هاي اشعار و داستان  شخصيتيتمام. اند انجيل نيز موردتوجه او بوده
نگـاه ويـژة    . همراه عيسي مسيح هستند    4مدارها در شعر     تبيشتر اين شخصي  : كشند تصوير مي به

گونه تصور كـرد  شايد بتوان اين. او به كليسا و مسيحيت در بسياري از اشعارش محسوس است      

                                                           

1. Merlin 

2. L’Enchanteur Pourrissant 

3. L'incarnation 

4. Zone 
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تـوان در دوران    دليل اين امر را مي    . وجوي خداوند است  كه او در دنياي مدرن امروز، در جست       
وجـو  كي سنت شارلِ در شهر موناكو بـود، جـست         كه شاگرد مدرسة كاتولي   نوجواني او و زماني   

شناسـي يونـاني و      گيرد و با اسطوره   هاي يوناني و التين را فرا مي       در آنجا است كه او زبان     . كرد
هـاي   نامـه  شود او بـا تمـامي فرهنـگ        گفته مي . شود هاي قرون وسطايي آشنا مي    رومي و داستان  

؛ بنـابراين، در آمـوزش دوران تحـصيل         شناسي قرن نوزدهم آشنايي كامل داشـته اسـت         اسطوره
تري دارند، بلكه    اش، كه منشأ عميق    هاي شخصي  تنها اسطوره هاي نه  توان اولين جرقه   آپولينر، مي 

  .ها شكل و معنا بخشيده است، يافتبرخي از تصاويري كه او به آن

  ها كارگيري اسطورههاي آپولينر در به ويژگي. 3. 2

: گونه توصيف كـرد   ز اين شاعر ارائه دهيم، شايد بتوان او را اين         اگر بخواهيم تعريفي كوتاه ا    
 در خاطرات و حاضر در اشـعارش همـراه بـا نـوعي     يشاعري است ميان گذشته و حال، شاعر    

 اسـت ناراضـي ميـان انتظـار و اميـد؛        )2(»بـاني  ديده«او مسافري است در زمان و مكان،        . دلتنگي
اي كـه در     او خـود در نامـه     . جويد ا در ميان كلمات مي    اميدي كه او، همانند ديگر شاعران، آن ر       

ادآور يكـي از اتفاقـات      يـ هريك از اشعارم    «: گويد  به آندره بروتون نوشته، چنين مي      1916سال  
  ).807. ، ص1965آپولينر، (» ام هستندزندگي

هـا،  آنخواننده با مطالعة    . گزيند كه بيانگر زندگي خود او باشند       هايي را برمي   آپولينر اسطوره 
نـوعي در زنـدگي وي       و بـه   شود كه به او مربوط بـوده       مردان و ساير چيزهايي آشنا مي     ،  با زنان 

اي است كه او توانـسته آن را خلـق كنـد و     شك، اثر آپولينر تنها اسطوره  بدون. اند تأثيرگذار بوده 
د بـراي   وجوي ساختن هويتي جدي   ها، شاعر در جست    جستن به اسطوره  با توسل . جاودانه نمايد 

از نگـاه او،  . كردن زمينه براي خالقيت خود است    خويش، تالش براي رهايي از گذشته و فراهم       
ها را مخاطـب خـود   ازطريق آن، آپولينر تالش دارد تمامي انسان. المللي است اسطوره زباني بين  

 بايـد   قرار دهد و به آنان نقش و وظيفة يك شاعر را يادآور شود كه هنر، براي يافتن هـارموني،                  
  .ها ارجحيت يابداز تنهايي و مرگ بگذرد و بر آن
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. هـا اسـت    كارگيري اسطوره هاي آپولينر در به    ها يكي از ويژگي    ها و زمان  آميختن دوره درهم
1شمـشير  هفـت اولين بند از شعر 

شناسـي يونـان، مـضموني     او، يكـي از موضـوعات اسـطوره    
 هفت شمشير معرف هفت رنج حضرت       :دهد  را نشان مي   2مسيحي؛ يعني كورة آهنگري وولكن    
، دوران قبل از مسيح و قـرون وسـطي را در            3مرلن و پيرزن  . مريم در كتاب مقدس انجيل است     

اي غالباً در شـعر آپـولينر كـامالً          براين، اشارات اسطوره  افزون. گذارد نمايش مي امتداد يكديگر به  
سـرود مـرد    ورة اورفـه را در      اين شـاعر، اسـط    . اند صورت ضمني آورده شده   واضح نيستند و به   

هـا، فرعـون،    گيرد؛ اما داستان را با تعداد زيادي ارجاعات پراكنده مانند عبرانـي         بازمي 4نامحبوب
  .آميزد اوليس، ساكونتال و همسرش درهم مي

هـا، دانـش    بنـدي اسـطوره   ريختن زمان نهد كه در آن با برهم      آپولينر، دنياي نگارشي را بنا مي         
اي از انطباقات   خواننده بايد در اين هزارتوي اطالعات، به مجموعه       . زند ز برهم مي  خواننده را ني  

هـايش، آپـولينر   آميخـتن اسـطوره  با درهـم . شناسي خاص شاعر را بشناسددست يابد تا اسطوره  
كند و بيان درد و رنج خود را بـا نگـارش آن در فرهنگـي                 داستان زندگي خود را بازنويسي مي     

ـ او خود را با مسيح، بـا مـرلن          . سازدتر، زيباتر مي   تر و عمومي   وسيع ا حتـي بـا ققنـوس برابـر         ي
  .كنند سؤاالتي را در ذهن او ايجاد مي كه معماي هويت و مشكالت زندگي،بيند؛ درحالي مي

هـاي   بـر اسـطوره   هاي او با ديگر شاعران و نويسندگان متفاوت است؛ زيـرا، او عـالوه                 نوشته
گزيند كه   شمار، آناني را برمي   هاي بي  از ميان اسطوره  ... ه، ايكار، اوليس و     شده مانند اورف  شناخته

،  7، بـوتس 6، تلفروس 5هايي مانند اريگون اند؛ اسطوره حتي براي اهل فن نيز كمتر شناخته شده

                                                           

1. sept épées 

:Vulcain .2 خداي آتش و فلزكاري در اساطير روم و يونان   
 

3. Merlin et la vieille femme 

4. La Chanson du Mal-Aimé 

5. Erigone 
6. Télésphoros 
7. Butès 
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ـ كمـان بـه   مثال، براي او رنگـين عنوان دارد؛ به 2او عالقة خاصي به ميتم ها«... . و  1ترامبل ة مثاب
  ).725. ، ص1989بوآسون، (» دهد ا چراغ روشن را به آتنا نسبت مييكمربند ونوس است 

پردازيم كه گيوم آپولينر از آنان       هايي مي  در اين رهگذر، به بررسي و مطالعة برخي از اسطوره            
 هـا را   طور كلي، اين اسـطوره    به. هايش ياد كرده است    ها در اشعار و نوشته     بيش از ساير اسطوره   

-هاي مذهبي و ديني و به       رومي و اسطوره   -هاي يوناني  اسطوره: توان به دو دسته تقسيم كرد      مي

  .ويژه مسيحي

   رومي-هاي يوناني اسطوره.  3

هايي نام خواهيم برد كه از دانش آپـولينر درزمينـة زبـان و               اجمال از اسطوره     در اين مقوله، به   
طور كه گفته شد، آشنايي او با ايـن فرهنـگ و       همان. گيرند وناني سرچشمه مي  ي -فرهنگ رومي 

  .گردد زبان به دوران تحصيل وي درمدرسة سنت شارل در موناكو بازمي
  

  خدايان. 1. 3

هاي اين شاعر، خـدايان در       كه در نوشته  معنياين   در نظر آپولينر، خدايان روند نزولي دارند؛ به       
كنـد، ظـاهر    وجهـة خـدايي آنـان را حفـظ مـي     ابتدا، معنوي، ابدي و توانا در برابر هرآنچه كـه         

شـوند و درنهايـت، همـة صـفات     شوند و سپس، به موجوداتي عادي درحد انسان تبديل مي          مي
  .دهند معنوي خود را كامالً ازدست مي

كنـد   پاريس را در زمان انقالب، به خدايي تبـديل مـي   برد كه     پيش مي  ي   او اين تنزل را تا جاي     
پـاريس، بـا كلمـات      «: كنـد   رفع عطش مي   )236. ، ص 2008آپولينر،  (» هي با كلمات ال   ]...[«كه  

 مانند خدايان گونهخدا اين پاريس). 236. ، ص2008آپولينر، (» الهي، تشنگي خود را از بين ببر
هاي ما را   بدن» «كند دليل شاعر به آن اشاره مي     همينبه. ها را تقسيم كند    يوناني اجازه دارد قرباني   

خدايان از ويژگـي معنـوي      . )236. ، ص 2008آپولينر،  (» س ميان خود تقسيم كنيد    مانند نان مقد  

                                                           

1. Téramble 
2. mythèmes 
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آنـان شـاهد   . چيز احاطه داشته باشنددهد تا بر همه برخوردار هستند كه به آنان اين امكان را مي       
  .رنج و محنت شاعر هستند

ه يكـديگر عـشق     آنان ب . آيند آساي آپولينر، خدايان به هيبت انسان در مي          سپس، با قلم معجزه   
وار  كه  با لباني داغ، ديوانه   ]...[مريخ و زهره    «گيرند؛ مانند    ورزند و يكديگر را در آغوش مي       مي

رقـصند ماننـد خـدايان زيبـاي         آنـان مـي   ). 46. ، ص 2008آپولينر،  (» گيرند از يكديگر بوسه مي   
هيبـت انـسان درآوردن     آپولينر، اين به    ).  46. ، ص 2008آپولينر،  (» رقصند برهنه مي «آتشفام كه   

هـاي   پردازند، بلكـه خـصلت   تنها به كارهاي انساني مي   ان نه يدر نظر او، خدا   . رساند اوج مي را به 
سـازد؛ يعنـي فناناپـذيري را از دسـت           آنان آنچه را كه متمايزشان مي     : كنند آنان را نيز كسب مي    

طور كه در شعر    هستند؛ همان اين خدايانِ آپولينر از همان دوران كودكي محكوم به فنا           . دهند مي
» ميرنـد   كـودك خـدايان كـه مـي        […]«: گويـد  گونه مـي   اين هاالكلدر مجموعة   مرلن و پيرزن    

اي كه  با مرگ خداياني كه در اين منظره حاضـر             و نيز منظرة ديدني   ) 131. ، ص 2008آپولينر،  (
  :شود انگيز تبديل مياي حزن هستند، به منظره

  اند باه شدهبسا از اين خدايان كه ت«
  گريند درختان بيد بر خاك آنان مي

  بزرگ، عشق،  عيسي مسيح)3(پان
  اند و گربه ها در حياط همگي مرده

  ).47. ، ص2008آپولينر، (» گريم س مييونگند و من در پار مي
در نظر او، هر احساس بشري بـه        . شوند    در نظر آپولينر، خدايان درنهايت به ابتذال كشيده مي        

پريـده بـا    شود؛ خدايي رنگ   بدبختي به خدايي با ظاهري آشفته مبدل مي       . شود يل مي خدايي تبد 
ريزند را به محـضرش معرفـي        فروغ كه كشيشان،  قربانيانش را كه بيهوده اشك مي         چشماني كم 

) 47. ، ص 2008آپـولينر،   (»  خـدايان مـردة مـن در پـاييز         […]«كـه آپـولينر از      زمـاني . كنند مي
گويد و خواننده را به تفكر دربارة اين خـدايان        لكيتش بر خدايان سخن مي    گويد، گويي از ما    مي

عشق نيز به خدايي تبديل     . ا اميدهاي شاعر هستند   يدهندة رؤياها    آيا آنان نشان  . انگيزد مرده برمي 
 […]«اش اسـت كـه متأسـفانه         او خـداي نوجـواني    . شود كه آپولينر بسيار به آن ايمان دارد        مي
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. عشق نيز از قدرت و ارادة الهي برخـوردار اسـت   ).47. ، ص2008آپولينر، (» ناپسند شده است
  :او خداي آتش و خداي شاعران است

  خوش باشيم زيرا كه عشق،«
   هدايتگر آتش و شاعر به مانند نور، 

  كند تمامي فضاي ميان ستارگان و سيارات را پر مي
  ).110. ، ص2008آپولينر، (» خواهد كه دوستم آندره سالمون ازدواج كند امروز عشق مي

 هـاي  الكـل هـا در مجموعـة شـعر        خواننده، شاهد حضور پررنگ تمامي خدايان و تمامي الهه 
آپولينر است؛ خداياني مانند زئوس، آتنا، هرمس، آمفيون، پان، آفروديت و ساير خدايان كـه بـه                 

  .آنان، مستقيم يا غيرمستقيم، اشاره شده است

  اي قهرمانان اسطوره.  2. 3

1اوليس. 1. 2. 3
   

او در . گـردد  اي بعد از سفري طوالني به كشورش بازمي    در اشعار آپولينر، اين قهرمان اسطوره   
ابد كه در انتظارش بـاقي مانـده بودنـد؛ همـسر و حتـي             ي بازگشت خود، تمامي كساني را بازمي     

صـورت  همـين نيز بـه   2درمورد پادشاه ساكونتال  . آورند اد مي يخوبي او را به   سگ باوفايش كه به   
يـادآوري ايـن   . ابـد ي است كه همسرش را كه از غم دوري رنگـي بـه رخـسار نـدارد، بـاز مـي             

اش را بـراي او تـداعي        وفايي معشوقه سازد؛ زيرا، بي   پادشاهان خوشبخت، آپولينر را غمگين مي     
  .كنند مي
  به اين پادشاهان خوشبخت انديشيدم«

  كه عشق دروغين زماني
  اش هستم لدادهو آنكه هنوز د

  وفاييشان هاي بي سايه در تالقي 

                                                           

1. Ulysse 
2. Sacontale 
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 ).48. ، ص2008آپولينر، (» چنين پريشان كردندمرا اين
اي از او  بـراي گـرفتن بوسـه   «. هـا اسـت     اما به گمان او، اين معشوقه شايستة همة اين محنت         

  ).48. ، ص2008آپولينر، (» هايشان را خواهند فروخت تمامي پادشاهان دنيا سايه

1اورفه. 2. 2 .3
   

جويـد و خـود را در موقعيـت او           بارها دربرابر ناماليمات، آپولينر به اسطورة اورفه توسل مي        
گردد و  برمي 2سوي اوريديسآورد؛ درست همانند اورفه كه به بيند كه رو به گذشتة خود مي مي

هـاي   ، عـشق زنـد، آپـولينر   همچون اورفه كه با نگاه به دوست و همراهش مرگ او را رقـم مـي               
نـوعي خواهـان   سپارد و با نگارش،  بـه  ها را در خاطر خود ميآورد، آن اد مييگذشتة خود را به 

  . ها استمرگ آن
شخصيت ايـن شـعر، مـتهم بـه دزدي     . نمايش درآمده است ، اسطورة اورفه به   3سارق   در شعر   

 صـدا و    […]«ي  باشد و براي اينكه صـدايش را بـه گـوش قاضـي برسـاند، بايـد دارا                  ميوه مي 
  .  شود) 138. ، ص2008آپولينر، (» هاي اورفه دامن
پـردازد؛ دورانـي كـه در        اش مي  ، آپولينر به بيان گذشته    4شده در ازدواج آندره سالمون    شعر خوانده    در  

» كننـد  شده يكديگر را مالقات مـي در يك سرداب نفرين«اين دو   . جواني با دوستش سالمون بوده است     
ك ميـز و دو     يـ «خورده، گمشده و مست بودند كه در نظرشـان          ها فريب آن). 138. ، ص 2008آپولينر،  (

اين نگاه ميـز و  ). 138. ، ص2008آپولينر، (» آيد كه به ما آخرين نگاه اورفه را انداخت        اي مي  ليوان، مرده 
انـد و     گم شده  ها براي هميشه  آن. دهد دو ليوان، مشابه نگاه اورفه، آنان را در جايگاه اوريديس نشان مي           

سـر  دانند چگونه از اين سردرگمي نجات يابند؛ وضعيتي كه آپولينر و دوسـتش همچنـان در آن بـه                 نمي
هايمان يك بار ديگر به مـا       نه به اين خاطر كه ليوان     «: كنند ها را حس مي   اي ليوان آنان نگاه اورفه  . برند مي

. ؛ اما ايـن بـار نگـاه متفـاوتي اسـت           )138. ، ص 2008آپولينر،  (» اندازند احتضار اورفه را مي   نگاه درحال 

                                                           

1. Orphée 
2. Eurydice 
3. Le Larron 

4. Poème lu au mariage d’André Salmon 
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صحبت از نگاه . شود صحبت از آن نگاه ممنوع نيست كه باعث گمشدن دائمي اوريديس در تاريكي مي     
-نگاه به پشت« با 41 يها نامزدياشاره به اين اسطوره را در شعر . باشد احتضار مياورفه است كه درحال

» سر را   شهامت نگريستن به پشت   «تن بر اجساد روزهاي گمشده،      شاعر، براي گريس  . توان يافت  مي» سر
  .اين توقفي يا حتي بازگشتي ضروري براي شروع دوباره است. داشت) 201. ، ص2008آپولينر، (

  اي ساير قهرمانان اسطوره. 3. 3

 فـرار از    دنبـال هاي مومي و پرهايي بسان پرنـدگان، بـه         با داشتن بال   3همراه پدرش ددال    كه به   2   ايكار
كنـد و درنهايـت، سـقوط     جستن از دريا را فرامـوش مـي       بر دوري جزاي الهي است، نصحيت پدر مبني     

شـود تـا    نمـايش داده مـي    مـدار   اين تصوير در شعر     . دهد اش را ازدست مي    هاي مصنوعي كند و بال  مي
-ان، خـود را بـه     اين قهرمـ  . خورد، اثبات كند   قدرت و توانايي هواپيما را در جايي كه ايكار شكست مي          

آپـولينر،  (» در اطراف اولـين جـسم پرنـده       «اي، مجبور به شناورشدن      هاي اسطوره  همراه ساير شخصيت  
 ، ايكـار همچنـان تـالش بـراي پريـدن دارد؛             34هـاي    نامزديدر شعر   . ابدي مي) 33-34. ، صص 2008

  .شاعر  چشمان )200. ، ص2008آپولينر، (»  تا هريك ازباالبردن خود[…] « تالش براي
دنبـال تالشـي مـافوق بـشري تهـي             شاعر كه از عشق خود در رنج است، سري و قلبي دارد كـه بـه               

ايـن انـرژي كـه باعـث        ). 51. ، ص 2008آپـولينر،   (» ريزد ها فرومي  آسمان در آن   يتمام«گردد؛ زيرا،    مي
ـ دانائاو ماننـد    . شود، براي شاعر همان ارزشي را دارد كـه تـالش سـيزيف             فروريختن آسمان مي    )4(دهاي

  ).51. ، ص2008آپولينر، (» هاي دانائيد منآه، اي چليك«: هاي بدون ته استمحكوم به پركردن بشكه

  اي موجودات اسطوره. 4. 3

  پريان دريايي. 1. 4. 3

در ابتـدا بـا قـدرت       . گردنـد  مانند خدايان دچار تنزل مي     به    پريان دريايي نيز در اشعار آپولينر،     
شـوند و    دهند و ضعيف و شكننده مـي      تدريج اين قدرت را ازدست مي     وند، به ش بسيار ظاهر مي  

                                                           

1. Fiançailles IV 

2. Icare 
3. Dédale 
4. Fiançailles III  
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ها سـتارگان    اين نگاه . هاي معشوقه اثري مشابه پريان دريايي دارد       نگاه. روند درنهايت، ازبين مي  
ايـن چـشمان بـه دريـايي ژرف         ). 50. ، ص 2008آپـولينر،   (» كشند دنبال خود مي  در شب به  «را  

 در چـشمانش غوطـه   […]«كننـد و اينـان    ان را به درون خود جذب مي    شوند كه پري   تبديل مي 
-بيند كه كشان   شاعر نيز خود را قرباني پريان دريايي مي       . )50. ، ص 2008آپولينر،  (» خوردند مي

. ، ص 2008آپـولينر،   (» كـشان آمـدم   سويتان كـشان  به! پريان دريايي «: رود سوي آنان مي  كشان به 
شـوند،   رمقابل ديگر عوامل مرموز و اسرارآميز كه بـر آنـان چيـره مـي        آرام د اين پريان آرام  . )50

آپولينر، (» […] نگاه درخشانشان را ازدست دادند       […]«آنان  . دهند قدرت خود را ازدست مي    
، 2008آپـولينر،   (» دريانوردان دوستدار اين پرندگان را فريب داد      «؛ نگاهي كه    )237. ، ص 2008
» از آنجا صـداهاي آرام و دلنـشين       « را ترك كرد كه      اي صخره اين نگاه براي هميشه   ). 237. ص

 در قلـب صـخره، خـود را         يا اين موجودات اسـطوره   . خاست برمي) 237. ، ص 2008آپولينر،  (
پريان مادرخواندة ما را    / گَزيده و خونين  لبهايشان    بوسه […]«ابند كه   ي  مي يا گرفتار دو دلداده  

  . )50.  ص،2008آپولينر، (» انداخت گريه ميبه
دهند، تبـديل    آيند و قدرت خود را ازدست مي         پس از اينكه پري ماهيان به هيبت انسان درمي        

 چشمانـشان  […]«كنند و او عاشق شوند كه شاعر را مجذوب خود مي     به موجودات زيبايي مي   
 را  رود كه آنان زندگيشان    گرايي تا حدي پيش مي     اين تنزل ). 142. ، ص 2008آپولينر،  (» شود مي

  ).205. ، ص2008آپولينر، (» زندهرها، لنگه بارها، پري ماهيان نيمهيگلجن«: دهند از دست مي
بخـش     تنزل پري ماهيان بيانگر آغاز زوال، پستي و انحطاط زن اسـت؛ همـان زنـي كـه الهـام              

بخشيدن به هستي پريان، درواقع چيزي جز تالشـي         اين تصميم براي پايان   . دردهاي شاعر است  
  .هاي او است ها و محنتدادن به نفوذ زن است كه دليل همة رنجوسانة شاعر براي پايانمأي

  

1ققنوس. 2. 4. 3
  

كه آپولينر به پيروي از مكتب فوتوريسم، بـه دنيـاي مـدرن نگـاه مثبتـي دارد، در اسـتفاده از                     ي   ازآنجاي
براين، او با اسـتفاده از ققنـوس، ايـن          دهد؛ بنا ها در اشعارش آنها را به اين دنياي مدرن پيوند مي          اسطوره

                                                           

1.  Phénix 
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-، درواقـع، بـه  )34. ، ص2008آپـولينر،   (» دهد  آتشي كه در خود ادامة نسل مي       […]«اي   پرندة اسطوره 

. باشـد  د دورانش كه همان هواپيمـا اسـت، مـي         يدادن قدرت و توانايي يكي از اكتشافات جد       دنبال نشان 
آپـولينر،  (» انـد  با ماشـين پرنـده بـرادر شـده        «و  اند  ه شده تمامي پرندگان، واقعي يا تخيلي، به تنزل كشيد       

» اگـر شـبي بميـرد     ققنوس زيبـا […]«، عشقش را با نامحبوب مرد سرودآپولينر، در . )34. ، ص2008
. ، ص 2008آپـولينر،   (» ابـد ي  دوباره تولد مـي    […]«روز بعد   . كند  مقايسه مي  ،)35. ، ص 2008آپولينر،  (

ايـن اسـت كـشتي      «: شـود  شدن دوباره زنـده مـي     داند كه بعد از سوخته     يشاعر خود را ققنوسي م    ). 35
  ).158. ، ص2008آپولينر، (» بزرگ و زندگي دوبارة من

و مـن حامـل خورشـيدها، ميـان دو     « :كند خورشيد را حمل مي. شود    شاعر، خود، ققنوس مي
ا خـصلت   يـ  همـين ارتبـاط آپـولينر بـا آتـش         ). 200. ، ص 2008آپـولينر،   (» سوزم كهكشان مي 

دانستن خود بـه ققنـوس،   درواقع، او با شبيه. گردد اش است كه مانع از انحطاط شاعر مي    بازيافته
در آرزوي تولدي دوباره در يك زندگي ديگر همراه با هويتي متفاوت اسـت كـه در آن، ديگـر                  

  .ها، اجتماع و حتي خودش طرد نشودتوسط زن

    1ابوالهول. 3. 4. 3

. شـود  اي يوناني معرفـي مـي      عنوان يكي از تصاوير اسطوره     به ي سارق مسيح     در شعر آپولينر،  
پـدرت يـك    «: آورد وجـود مـي   الجثه و يك شب به    آپولينر او را از پيوند ميان يك موجود عظيم        

و اين دقيقاً يادآور همـان ناكـامي        . )134. ، ص 2008آپولينر،  (» ابوالهول بود و مادرت يك شب     
  .هنگام و گمنام متولد شده استتباطي نامشروع بوده و شبخود شاعر است كه حاصل ار

2آتش مهيب   در شعر 
گونه بيان اي نامعلوم است، آپولينر اين اسطوره را اين كه معرف زمان آينده 

و ايـن  ). 159. ، ص2008آپـولينر،   (» گردنـد  ها به جايگاه خود بازمي      دستة ابوالهول  […]«: كند مي
همـين تـرس از    .حـل خواهنـد شـد   » تدريجبه« معني است كه در دنياي آينده تمامي معماهااينبه

آفرينـان ايـن آينـده    شدني است؛ زيرا، نقـش گيرد؛ ترسي كه توجيه ها است كه ما را فرامي    ناشناخته

                                                           

1. Sphinx 

2. Le Brasier III 
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ا حـاكم  هـ  كـه بـر انـسان   )160. ، ص2008آپـولينر،   (» اند، حيواناتي جديـد    موجوداتي غيرانساني «
  . )160. ، ص2008آپولينر، (» شده دستور خواهند دادهاي اهلي به انسان«ها آن. خواهند شد

  ايساير موجودات اسطوره. 5. 4. 3

ها يـا موجـودات     الف: برد اي بسياري نام مي     موجودات اسطوره  ها از  الكل   آپولينر در مجموعة    
باشـند و   هـاي طبيعـي مـي    دة فرشته قـدرت دهن اي هستند كه نشان موجودات اسطوره ،)5(خيالي

تمـسخر  ، را بـه   2، همـسر جـوان سـيبل      1كـه آتـيس   آميـزد؛ درحـالي    خندةشان با باد شبانه درمي    
. ، ص 2008آپـولينر،   (» گيرنـد  ها آن را به اسـتهزاء مـي       نام توست كه شبانگاهان الف    «: گيرند مي

برد، در اشعار آپولينر     موسيقي، به ميان آنان پناه مي        قوهاي درحال مرگ، پرندگاني كه روح اپولون، خداي           .)140
  . )157. ، ص2008آپولينر، (» خوان نبودندآنان ازلي بودند و آوازه«خواه هستند و فاني نيستند؛ بلكه آوازه

، مار هفت سري كه هربار يكي از سـرهايش بريـده شـود، سـر ديگـري جـاي آن را خواهـد         3 هيدرا
رسـد   شب فـرا مـي    . كند  ياد مي  )6( واندمييِر اي است كه آپولينر از آن در شعر        گرفت، ديگر موجود افسانه   

  . )238. ، ص2008آپولينر، (» سرگردان در جايي كه هيدرا در اين زمستان سوت كشيده است«
اي كه نيمي انسان و نيمي اسب هستند، به نظر در شعر آپولينر              ، موجودات افسانه  4ها    قنطورس

هـا   وجـود، زندگيـشان ماننـد اسـب    بااين. اند بودن خود را ازدست داده  لخلقهاهاي عجيب  ويژگي
  .كنند  زندگي مي)155. ، ص2008آپولينر، (» هايشاندر اصطبل«و » كشند آنان شيهه مي«: است

  مسيحي-هاي ديني يهودي اسطوره. 4

  مسيحيت. 1. 4

حكايت از آموزشي اسـت كـه          بيش از دويست اشاره به موضوعات و حكايات كتاب مقدس انجيل،            
 گرايـشي  هـا  الكلباشد بر اينكه شاعر مجموعة     دي مي ييآپولينر از مذهب مسيحيت داشته است و مهر تأ        

                                                           

1. Attys 
2. Cybèle 
3. L’Hydre 
4. Les Centaures 
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تـرين   آپولينر از كتاب مقدس انجيل، عاميانـه ). 7. ، ص1966كوفينيال، ( خاص به اين كتاب داشته است
انـد و  يساي كاتوليك به او آموزش داده شـده      حكايات را اقتباس كرده است؛ حكاياتي كه غالباً توسط كل         

  ). 197. ، ص1966كوفينيال، (اند  كار گرفته شدهگاهي توسط شاعران و نويسندگان معاصرش به
  

  حضرت مسيح. 2. 4

درواقع، . گردد ها شامل اسطورة مسيح نيز مي      بخشيدن به اسطوره      شيوة خاص آپولينر در تنزل    
آپـولينر،  . بينـد  العاده است كه شاعر، خود را با او برابر مي         ات خارق او در ابتدا پيامبري  با معجز      

داند كه به او توان برمالكردن اسرار و پيشگويي درمـورد            خود را داراي قدرت مافوق بشري مي      
كافي است صداي پاهايي به گـوش او برسـد          . دهد زندگي، احساسات و حتي آيندة ديگران مي      

او . )99. ، ص2008آپـولينر،  (» ارند، بـراي هميـشه نـشان دهـد    ها در پيش دتا مسيري را كه آن 
اي، بـراي   ايـن تعيـين هويـت، هرچنـد اسـطوره     . كردن ديگران را داردحتي توانايي دوباره زنده 

: اين امر مانع از آن نخواهد شد كه درد و رنج مسيح را تكذيب يـا رد كنـد             . آپولينر الزامي است  
اصـطالح  . )146. ، ص 2008آپـولينر،   (»  ديدي )7(ِجتسمانيخوردن مسيح را در     آيا تو خون دل   «
 است كه نه از سوي خـدا،      او عيسي مسيحي  . نشاند جاي مسيح مي  ، شاعر را به   »خوردندلخون«

  . هايش برگزيده شده استبلكه از جانب معشوقه
  روز رستاخيز.  3. 4

رسـتاخيز  . ه بـسيار پـيش از آن  شوند؛ اما نه در پايـان ايـن دنيـا، بلكـ        مردگان دوباره زنده مي  
با ظـواهري خـاص   «گيرد و  مردگان، از نگاه آپولينر، كامالً متفاوت با آيين مسيحيت صورت مي      

و همـه چيـز     . انگيز اسـت  ها و رفتارهايشان كمتر حزن      چهره )88. ، ص 2008آپولينر،  (» آن دنيا 
اي منتهـي   كند، بـه زنـدگي   ياد ميپايان دنيايي كه آپولينر از آن . كندظاهر طبيعي خود را پيدا مي 

ها، شادمان، پس از     شدهزنده. ابد؛ گويي مرگ چيزي جز يك خواب نيست       ي شود كه ادامه مي    مي
بـردن از زنـدگي، بـا او        دنبال لـذت  ابراز قدرداني و محبت نسبت به ناجي خود؛ يعني پيامبر، به          

گيرنـد و بـه      كنند، جـشن مـي     كوبي مي پردازند، رقص و پاي    آنان به گردش مي   : شوند همراه مي 
. ، ص 2008آپولينر،  (» اي نشسته بر روي نيمكت     زن مرده «و اين مورد    . ورزند يكديگر عشق مي  
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دهـد كـه در كنـار او زانـو زده و از نـامزدي               است كه اجازة صحبت به دانـشجويي را مـي          )90
كـه  زمـاني . دارنـد ها را دوسـت   ها، مردهشوند و زنده  ها مي مردگان، عاشق زنده  . كند صحبت مي 

  . گردند هايشان بازميرسد، زندگان به خانه و مردگان به قبرستان تفريح و گردش به پايان مي
مرگ، در ابتدا، غيبت است و سپس برابري ميان         :     در نزد آپولينر، مرگ مسيري معكوس دارد      

هـاي    مـرگ، توانـايي    .ها عقـب نـشيني كننـد       ها دربرابر مرده   ها، قبل از آنكه زنده     ها و زنده   مرده
عـالوه،  بـه . رسـاند  ها به برتري مي    ها را در تمامي زمينه    گيرد؛ برعكس آن   ها را از آنان نمي     انسان

گمـان  بـه . نمايـد  گر، چيزي براي آنان غيرممكن نمـي      يدهد و د   ها را از جبر رهايي مي     مرگ، آن 
مرگ، ديگـر   . رود يين م آپولينر، رستاخيز كامالً خاص است؛ حد و مرز ميان مرگ و زندگي ازب            

و بـه   . كنـد  پايان نيست؛ بلكه سفري سياحتي است كه انسان را به يك اقامتگاه زيبا هدايت مـي               
 يهـا گردد بـا درختـان بيـد و اكليـل          دنبال همين تعبير است كه قبرستان تبديل به باغي زيبا مي          

قدر شـما در  آه كه چه«. شده پذيرايي كردتوان از دوستان دفن كوهي فراوان كه حتي در آنجا مي     
  . )188. ، ص2008آپولينر، (» اين قبرستان زيبا، خوب و راحت هستيد

و در آنجـا اسـت كـه        . طرفـه، بلكـه دوطرفـه اسـت          مسير ميان مرگ و زندگي ديگر نه يـك        
» اند گاهي مايل بـه بازگـشتن هـستند         و زناني كه مرده   «: گردد پذير مي بازگشت به زندگي امكان   

گـردد و زنـدگي بـيش از مـرگ،           عالوه، اين تصوير برعكس مـي     به. )188. ، ص 2008آپولينر،  (
  .شود فقدان محسوب مي

  

   1  سارق.4. 4

باشد كه همراه با حضرت مسيح به صـليب آويختـه    ، معرف يكي از دو سارقي مي سارق   شعر  
شـود؛ در    مـي گويد، ديگري با او همـراه        كه يكي از آن دو سارق به پيامبر ناسزا مي         درحالي. شد

-شاعر با دسـتمايه   . كندامبر دارد، سرزنش مي   يحاليكه دوستش را از اينكه رفتاري ناشايست با پ        

. نگـارد  گرفتن از اين موضوع، صحنة بازخواست اين سارق محكوم به دزدي ميوه را به شعر مي       
دارد از  يبـر اينكـه بيـان مـ    كند و تقاضاي عدالت دارد؛ عالوه اين سارق به گناه خود اعتراف مي  

                                                           

1. Le Larron 
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. ، ص 2008آپـولينر،    (»ام بازگردانم  شكنجة ناعادالنه اگر تمام آنچه را ربوده      «: ترسد   شكنجه مي 
و سـارق   «: پـذيرد  د را مـي    بيند، هويـت واقعـي خـو       سارق كه خود را ملزم به معرفي مي       . )133
 حتـي    اقراري كه باعـث خنـدة      ).137. ، ص 2008آپولينر،   (»ها فرياد زد من مسيحي هستم      ميوه

  . گردد دوستش مي
: شود؛ زيرا، مأمني در اين دنيـا نـدارد         اين شخص كه او را باور ندارند، محكوم به آوارگي مي          

حيت او را   يمـس . )139. ، ص 2008آپـولينر،   (» ات آواره شو اي زودبـاور موحنـايي        برو با سايه  «
» نـشان صـليب نـداري   جـز   تـو نـشاني بـه     «: تواند هويتي را تضمين كنـد        پذيرد؛ زيرا، نمي  نمي

  . )139. ، ص2008آپولينر، (
دهنـدة پريـشاني    اصـل و نـسب و نـشان       هويـت، بـي      سارق شعر آپولينر، گمنام، رهاشده، بي     

   .وجودي خود او است كه از تمامي اين موارد در رنج بوده است
  

  1ژان باتيست. 5. 4

سر دايي خود با طنازي خواهان ، 3خواهرزادة او، سالومه. اعدام شد 2  ژان باتيست توسط هرود
ايـن اقـدام بـه    .  برقصد )126. ، ص 2008آپولينر،  (» بهتر از فرشتگان  «دهد تا    گردد و قول مي    مي

آوردن سر مقدس پيامبر اسـت؛ پيـامبري        دست بهتر از فرشتگان، ناشي از ارادة به       يرقصيدن، حت 
كه سالومه سـر را     زماني. استكه جرأت كرده و اعمال ناپسند حاكم ظالم را به او گوشزد كرده              

» هـا خـواهيم كاشـت و دوره خـواهيم رقـصيد          گـل «: سپارد آورد، آن را به خاك مي      دست مي به
گونه  گوركن طبيعتي فرشته   -اين حركت دورة رقصيدن، به رقاصان     . )128. ، ص 2008آپولينر،  (

  :اشندتوانند تا ابد ادامه داشته ب ها ميويژه اينكه اين رقصدهد؛ به نسبت مي
  كه من گم كنم بند جورابم را تا هنگامي

  شاه، انفية دانش را
  )128. ، ص2008آپولينر، (و كشيش، كتابش را 

                                                           

1. Jean-Baptiste 
2. Hérode 
3. Salomé 
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  مريم مقدس. 6. 4

او زني نقاش و شاعرپيشه است كـه        . گويد  مي 2 دربارة زني به نام ماري لورانسين      1ماري   شعر  
: اي به حضرت مريم نيـز باشـد  تواند اشاره شود؛ اما اين شعر به داليلي مي آپولينر با وي آشنا مي  

اي   از هرگونـه فكـر و قـدرت خبيثانـه          يطرف، عار گويد، زني بي   زني كه شاعر از او سخن مي      
  . است

 و  )105. ، ص 2008آپـولينر،   (» اينجا به گونة دختري كوچـك رقـصيدند       «   از ميان دو رقاصه،     
براينكه نـشان   عالوه. )105. ، ص 2008،  آپولينر(» همين جا به گونة مادربزرگي خواهيد رقصيد      «

. دهـد  هايش دارد، معصوميت حضرت مسيح را گواهي مـي    گرياز نبود زني بالغ با تمامي عشوه      
و موسـيقي كـه از      «شـوند    هايي كه نواخته مـي    ناقوس: بخشند ر عالئم بر اين ايده شدت مي      يسا

. ها هستند آيد از سوي آسمان    نظر مي  به ،)105. ، ص 2008آپولينر،  (» رسد گوش مي دوردست به 
تواند همان كتـاب     نشانة ديگر از حضرت مريم، اشاره به كتاب قديمي در اين شعر است كه مي              

هفـت  ديگـر، شـعر    ازسـوي . )105: 2008آپـولينر،   (» كتابي كهن زير بغل داشـتم     «: مقدس باشد 
  .، بيانگر هفت رنج حضرت مريم مقدس استشمشير

  

  فرشتگان و شياطين.  7. 4

هـا  آن. شـوند  اي، در شعر آپـولينر، دچـار انحطـاط مـي             فرشتگان همچون ساير صور اسطوره     
ترتيـب، فرشـتگان بـه    اينكنند؛ به گيرند كه برخالف فرشتگان ترقي مي   درمقابل شياطين قرار مي   

  :ها شبيه هستندانسان
  فرشتگان فرشتگان در آسمان «
  » كي لباس افسران به تن داردي

   آشپز است  ديگري در لباس
  )107. ، ص2008آپولينر، (» خوانند و ديگران آواز مي

                                                           

1. Marie 
2. Marie Laurencien 
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» ديروز صبح، فرشتگانِ باطراوت، در مارسي پياده شـدند      «: شوند ها شيء مي     بعد از آن، فرشته   
هـا را بـه كـاال تبـديل          ، اين فرشته  »شدنپياده«و  » باطراوت«صفات  . )128. ، ص 2008آپولينر،  (

اي، تنزل شاعر و موقعيـت او را بـه يـك كارمنـد سـادة هتـل نـشان                رهاين اشارة استعا  . كنند مي
 كارآزموده مرا در خانـه خـدمت        يفرشتگان«: همچنين، فرشتگان، خدمتگزاران شاعراند   . دهد مي
  .)204. ، ص2008آپولينر، (» كنند مي

رتيـب  تايـن بـه . دنبـال دارد     بودن در دنياي آپولينر همواره تصويري خالف عقيدة عموم را بـه           
اي، كـه  خفتـه بـودم، فرشـته        هنگـامي «: شوند اي او، فرشتگان، قاتل و جاني مي      ياست كه در دن   
  .)198. ، ص2008آپولينر، (» هاي غمناك را نابود كردهاي آغلشبانان و بره

آپـولينر،  (» […]بـا سـرودي آسـماني       «آنان  . شوند    برعكس، اهريمنان بر همه چيز مسلط مي      
-شوند و آنـان را در رونـد نزوليـشان، بـا صـداي ويـولن       ها مي تگر انسان  هداي )56. ، ص 2008

 .دارند هايشان به رقص وامي
  اهريمنان قضا و تصادف

  كنند با سرود آسماني ما را همراهي مي
  هايشانو با نغمة گمشدة ويولون

  تبار انساني ما را بر لبة پرتگاه
 )45. ، ص1391سپانلو، (رقصانند  سوي قهقرا ميبه
ريختگي است كه آپولينر در آرزوي آن است تا بـراي پيـداكردن مـوقعيتي در                هم اين همان به    

پذيرد، نظم جامعه و آداب و رسوم آن را تغيير دهد؛ بنابراين، همه چيـز  اين دنيايي كه او را نمي  
  .گيرد بيني نشأت مياز اين عقدة خودكم

  گيرينتيجه. 5

شناسـند، امـا      يكـي از پيـشگامان نـوگرايي در شـعر نـو مـي              عنـوان    اگرچه گيوم آپولينر را به    
. اشـعار وي مملـو از فرهنـگ كهـن هـستند           . توان ناديده گرفت   تأثيرپذيري او از گذشته را نمي     
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ها به عهد باستان اختصاص دارند كه او به شيوة خـاص خـود، آنـان را بـا عـصر                     بسياري از آن  
  .خويش منطبق ساخته است

گردد، انتخاب زيبايي است كه      وم آپولينر از ساير شاعران معاصر خود مي          آنچه باعث تمايز گي   
: ها داراي منشأ متعدد هـستند  ويژه اينكه اين اسطورهاي دارد؛ به هاي اسطوره او از ميان شخصيت   

-و همين تنوع در بـه     ...  التيني،  شرقي، سلتي و       -هاي يوناني  هاي مردمي، افسانه   انجيل، داستان 

درواقـع، او بـا     . گـردد  ها است كه سبب جذابيت اثر اين شـاعر بـزرگ مـي             طورهكارگيري از اس  
و بـا بازنويـسي    كـار آيـد  وجوي چيزي است كه در حـال بـه  جستن به گذشته در جستتوسل

طـور كـه     جديد براي خود است؛ امـا همـان        يدنبال رهايي از گذشته و يافتن هويت      ها به  اسطوره
 را خود ةياولي  معنا و مفهوم كهن دوران به متعلقي  ها اسطوره نيا او، اشعار درنشان داده شد،    

 بـه  دنيبخـش تنـزل  نيا با. شوند يمي  گريد ب،يترتنيابه و ابندييمي  نزول ريس دهند،يم ازدست
 هر با مخالفت در كه است كردهي  رويپ سميفوتور مكتب ازي  نوعبه نريآپول باستان،ي  ها اسطوره

 بـه  متعلق آنچه هر و گذشته ها، ستيفوتور همچون او. اند برخاسته گردد، يبازم گذشته به آنچه
  .سازد يم دگرگون و رديگ يم سخرهبه را است آن

-هـا در اشـعار آپـولينر و چگـونگي بـه            دادن بازنويسي اسـطوره      تالش بر اين بود كه با نشان      

عنوان شـاعري  تر بهها، رد پاي گذشته را در اشعار وي نشان دهيم؛ اگرچه از او بيش         كارگيري آن 
نمود، اين بود كه بخواهيم در آثار ايـن شـاعر    آنچه بر ما تقريباً غيرممكن مي . گردد نوگرا ياد مي  

هـا را در ارتبـاط بـا        آنكـه آن  شناسـي كهـن باشـيم؛ بـي        هاي برگرفته از اسطوره    دنبال اسطوره به
  .هاي مسيحي قرار ندهيم اسطوره

  ها يادداشت

1 .Futurismeدر جنبش نيا مركز. بود ستميب قرن لياوا يهنري ها جنبش ازي ك يييگرا ندهيآ ا ي 
 در ها ستيفوتور. داشتند تيفعال زين هيروس و فرانسه ازجمله گريدي كشورها در اما داشت؛ قرار ايتاليا

 يمعماري حت و يقيموس ،تئاتر ،يسفالگر ،يساز مجسمه ،ينقاش ،اتيادب مانند ها نهيزم ازي اريبس
 بود )Filippo Tommaso Marinetti (ينتيمار توماسو پويليف مكتب، نيا انگذاريبن. اند داشته تيفعال
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 آغاز را جنبش تيفعال گارويف روزنامة دري رسم طوربه ،1909 سال در سميفوتور ةيانيب انتشار با كه
ي اصلي ها دغدغه و هستند زاريب گذشته هنر از ها ستيفوتور كه بود نوشتهي نتيمار هيانيب آن در. كرد

ي صنعتي شهرها و مايهواپ ن،يماش ها ستيفوتوري برا. استي تكنولوژ و سرعت ،ييايپو جنبش نيا
ي نگاه گراها ندهيآ. دادند يم نشان را عتيطب بر انساني روزيپ ها آن را،يز بودند؛ي مهم اريبسي ها نشانه
 از و دادند يمي رأ آنهاي نابود به شيخوي ها هيانيب در و داشتند تمدن مظاهر و خيتار به گر انيطغ

 نيا ازي زهايچ و ها كتابخانه و ها موزهي نابود خواهان آنان. كردند يم شيستا تيبشر مدرن مظاهر
 جنبش ل،يدلنيهمبه. كردند يمي نگهدار شيخو در را نيشيپ يهاتمدن و ميقدي نمادها كه بودند ليقب

  .شد ايتاليا در سميفاش شيدايپي ها شهير ازي ك يسميفوتور
 . است(Le Guetteur mélancolique) بان اندوهگين ديده اي به شعر  اشاره. 2

3 .:Pan.ها و كشتزاران  خداي جنگل 

 كه در شب عروسي، شوهران خود را، به جز يكي، كشتند و محكوم به پر "دانائو"نام پنجاه دختر . 4
 . آب كردن چليكي بدون ته شدند

5.:les Elfes ها در اصل موجودات  الف.  ژرمني استفولكلورهاي   از افسانهموجودات خيالي نام
كردند و سمبل  ها زندگي مي ها و غارها و كنار چشمه ه در جنگلصورتي بودند ك ريزاندامي خوش

 .نيروهاي طبيعت هستند

6. Vendémiaire :نخستين ماه تقويم  جمهوريخواهان فرانسه 

7.  :Gethsémaniبر باور .  قرار گرفته استاورشليم در شهر كوه زيتون است كه در پاية باغي نام
 تسليم نمود و ها رومي او را به هوداي در شبي كه عيسي مسيحمسيحيان، باغ ِجتسماني، محلي است كه 

 . را به همراه شاگردانش صرف كردآخرشام موسوم به » غذاي زميني«به وي خيانت كرد، آخرين 
بناهاي مذهبي با اين باغ از .  مقدس در آن دفن شده استمريمهمچنين، باغ جِتسماني محلي است كه 

 .شود  محسوب ميهاي مسيحيان زيارتگاه و از اهميت اورشليم

  كتابنامه

 . سروش:تهران. اسطوره، بيان نمادين). 1387. (پور، ااسماعيل
  .آگاه: تهران. جلد سوم. پژوهشي در اساطير ايراني).  1381. (بهار، م
  .چشمه: تهران. آپولينر در آينة آثارش). سپانلو، مترجم. ع. م(). 1391. (پيا، پ



 دوم شمارة          )               انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       74 

Albouy, P. (1998). Mythes et mythologies dans la littérature française. 
Paris: Colin. 

Apollinaire, G. (1965). Œuvre complète. Paris: Gallimard.  
Apollinaire, G. (2008). Alcools. Paris: Gallimard. 
Barre, A.,  & Leplatre, O. (2001). Alcools. Paris: Nathan. 
Boisson, M. (1989). Apollinaire et les mythologies antiques. Paris: A. G. 
Nizet. 

Couffignal, R.(1966). L’inspiration biblique dans l’œuvre de Guillaume 

Apollinaire. Paris: Lettres Modernes. 
Pia, P. (1954). Apollinaire par lui-même. Collections Microcosme 
"Écrivains de toujours". Paris: Seuil. 

  

 


