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بونار، ( با عنوان: Pierre Bonnard/1867-1947یر بونار ) ها پیش در پاریس نمایشگاهی برپا شد از کارهای پی سال
 (Bonnard, l’oeuvre d’art, un arrêt du tempsکار هنری، ایستگاهی در زمان. )

انداز  انداز، یک زن، یک وان، و باز یک چشم نامی شایسته برای کار بونار، کاری که شمایل در آن آشناست: یک چشم
نواخت و تکراری بدانند، اما چه تمرکزی، چه توانی برای تمرکز و نظم که  و یک زن و یک وان و ... برخی شاید یک

 همیشه نگاهی نو از نو. و کرد و همیشه همان.  یهر بار بی هیچ خستگی از نو آغاز م

(1889یهنرمند)یربونار،چهرهپی  

نواختی بیرونی چیزی فریبنده دارد، تمرکز  توان از آن آموخت تا بتوان دیدن را درونی کرد. یک دیدن فعل است، می
 کند. ، خطر میاستی پذیرش  که آماده نگارگر اما نافذ است مثل سوزن. آن

توان شنید که جیمز  ی این نگاه می زمینه شود. در پس تفاوتی که زمان در آن بی معنا می اعتراض به فناپذیری و بی
 ... the secret of life is enjoying the passing of time...   خواند: تیلور می

 شود.  پذیر می لذت بردن اما تنها با توجه است که امکان



     
(1935خلیجکان)(1936باغ)     باغدروار

( Martheاش مارته ) ی تمرکز را خود گزیده بود. همسر/محبوب/معشوق خوانیم که این شیوه ی بونار می نامه در زندگی
گویند وابسته و برخی دیگر  بینیم. برخی می هاش می ی نگاره البته نقش زیاد داشته است. بی استثنا این زن را در همه

 ی مارته با بونار. همه هم جذاب.  ی رابطه های بسیار وجود دارد درباره روایتاش.  گویند معتاد بود به معشوق می

      
یربونارمارتهازپیعکسطرحطراحیرویعکس

ی نگاه کردن  است. عنوان کتاب اشاره دارد به شیوهDas Glück zu malen“ های مهم "نگاریدن شادی / یکی از کتاب
مارته زنی بود با صورت گرد و کودکانه. توان یافت.  که آیا شادی هم در آن می ها. باید دید  آثار پساامپرسیونیست

نگاره حضور دارد. اما آخرین  384در  آفرید. بونار بدون او این همه کار میتوان فکرش را هم کرد که  نمی
ی  های ویژه ها و مایه های بونار او را جاودانه کرده است. کارهای ساده در اتاق نشیمن یا آشپزخانه با رنگ نگاری چهره

کسی که چیزی آید.  های مشهور مارته در وان. به ظرافتی که بخار آب از درون نگاره سوی بیننده می نگارهبونار. 
 کند.  بیند. هیچ چیزی اندوه نهفته در پشت آن افشا نمی نداند، همه را شاعرانه می

     
 مارته،تنگوسگ1915قهوهزنباگربه

تر  شنا شد که دو سال از خودش جوانختر ناشناسی به نام ماریا بورسن آبا د 1893یر بونار بیست و شش ساله در  پی
اش به او دروغ گفت. خودش را  ی سن و خانواده اش شد و سر صحبت با او باز کرد. دختر درباره ی چهره بود. شیفته

 هاش بشود.  "مارته د ملینی" معرفی کرد و پذیرفت که مدل نگاره
( شد که Nabisی بورژوا و سخت به کار نگارگری بود. عضو جنبش هنری نابیس ) ه خانوادهبونار پشت کرده بود ب

فروشی آشنا شد. دختر  ( نیز از اعضای آن بودند. با میوز خود در گلDerain(، گوگن و ِدَرن )Sérusierسروسیر )



برای که ای  ، موهای فرفری قهوهای معمولی، اما با تن ظریف ها. دختری از خانواده ساخت برای گورستان گل می دسته
 گی آرمانی داشت.  بونار زنانه

( که مارته 1899مثل "تنبل" )اند.  خواهانه کام عریان تنتوان دید که  عاشق هم شدند. این را در کارهای نخست بونار می
 ی آشفته و با پاهای از هم گشاده خواهان به نگارگر خیره است.  دراز کشیده روی مالفه

             

 .  بینیم تا چهره تر تن عریان می هایی که بونار از او گرفته نیز همین است. بیش در عکس
خوانیم که رفتار  های بستگان بونار می کرد. اما در یادداشت ستودش و ازش مراقبت می اش داشت، می بونار دوست

دعوت به جشن هنرمندان و خریداران را رد نادرست و جسم ضعیف دختر سبب ترس و نگرانی شدید بونار بود. 
 بهتران احساس ناراحتی نکند. کرد تا سبب شرمندگی میزبان نشود یا که مارته در میان جمع از ما می

های دریا تنها باشد.  ها یا کرانه از پاریس رفت تا با مارته در شهرستان 1912ی زندگی بوهمین رها کرد. سال  شیوه
های  بونار اما تنها عاشق او نبود. زنبا هم. بونار پناه او بود و او تنها مدل بی جانشین برای بونار. یکی شده بودند 
چه  تر از مارته، یکی از آنان بود. اما آن کرد. رنه مونشاتی، سی سال جوان داشت و از مارته پنهان می دیگر دوست می

از چه قرار است:  1923دهد که ماجرا در  جوان در باغ" نشان میی "زنان  ی او شد. نگاره داد. بونار دلباخته باید روی
 رانده شده است.  آنی  ی نگاره و مارته به گوشه رنه در میانه

ماه از نامزدی نگذشته بود که او را رها کرد. مارته بیمار بود. بونار   بونار در ُرم از رنه درخواست ازدواج کرد. یک
ای به مغز خود خالی کرد. یکی  ی وانهاده در ُرم، در بستری پر از نیلوفر سپید گلوله با شتاب به پاریس بازگشت. رنه

ه رنه را رها نکرد. پای گوید: "او به خاطر مارت ( می1998) A love exposedاز بستگان دور بونار در فیلم مستند  
ی پنجاه ساله ازدواج  توانست به نگارگری بپردازد." اندکی پس از آن با مارته هنر در میان بود: بونار بدون مارته نمی

د. دیگر آن بوهمین ماجراجوی دی دوستان پاریسی را خیلی کم میگزید.  کرد. شهر کوچکی در فرانسه برای زندگی 
 .  بودسابق ن

    
1891زندرباغ1902خانوادهدرایوان1925پنجره

خانه تا به کار ادامه دهد. در  شتگ د و زود برمیمآ بیرون می تنها برای خرید روزنامه، پاکتی سیگار یا نوشیدن قهوه
شان حضور دارد. بونار،  های پساامپرسیونیستی که مارته در همه ها را آفریده است. نگاره انزوای کامل زیباترین نگاره

بینیم زنی را که در حال آرایش است،  نگارد. می ی او می از چهره 1942بیست سال تمام، تا زمان مرگ مارته در 
خواهی روزمره ندارد. زنی که از جلوی  کام کند یا نه و از این رو هیچ نشان تن اش می که کسی نگاه ایناعتنا است به  بی

زند.  و یا در باغ قدم می رود، در بستر دراز کشیده است، با لیوان شیر سر میز صبحانه نشسته است آینه کنار می
هدیه  شود از تماشا. جایی، زنی که  گارگر سیر نمیرود، دامی است از نور و رنگ و ن اش می اندازی که به درون چشم
 شود به زندگی انسانی. می

دادی که ثبت شده است. برداشت ریموند  ها و همه در نمایش روی یکی شدن زمان، مکان و حرکت دست در نگاره
 کارور شاعر و نویسنده به خوبی رساننده است. 



هایبونارعریان

ریموندکارور
 تمام نگاریدش.همسرش. چهل سال 

 هر بار از نو. عریان ِ آخرین نگاره
 همان عریان ِ جوان ِ نخستین است. همسرش. 

 
 آن ِ جوانی که به خاطرش مانده بود. زمان جوانی ِ زن. هم

 همسرش در حمام. پشت میز آرایش
 برابر آینه. عریان.

 
 هاش ها به زیر پستان همسرش با دست
 در تماشای باغ.
 داد و رنگ. میخورشید گرما 

 
 ای به شکوفایی. هر چیز زنده

  دلخواه. ِزن جوان ِ رموک
 وقتی که ُمرد هم ادامه داد به نگاریدنش.

 
 انداز. بعد خود ُمرد. چند چشم

 سپرده شد کنار او به گور.
 اش. گور همسر جوان

 

        
1920زنجوانبرپرده1934اتاقنشیمنروبهباغ

ی کوچک و در  زند در خانه ها به همان جوانی سابق است. بونار او را نقش می سنی از مارته گذشته، اما در نگاره
شد، فزونی  ش رفتار نامناسب خوانده می چه در جوانی حمام. انتخاب دیگری ندارد. مارته دچار افسردگی شدید بود. آن

رو بونار تنها در اتاق از او  شود. از این بود که تعقیب می گرفت. ترس شدید داشت از خیابان و همیشه دچار وحشت
ها در حمام کشیده شده است. مارته بیست سال تمام خود  رو خیلی از نگاره نگاریده است. مارته وسواسی شد و از این

رته بسیار گفتند مرگ او برای بونار باید رهایی بوده باشد. اما زندگی بدون ما را در خانه بندی کرد. دوستان می
 ها که از او داشت.   تر بود. بونار پس از مرگ مارته هم ادامه داد به نگاریدن او، از میان یادواره سخت

 ماند. چه می رود و هنر تنها راه است برای جستن و یافتن در آن به جست و جوی پاسخ نباید بود. زندگی پیش می

            



     
1900خوابنیمروزی1903مارتهعریاندربستر

وچندینکاردیگر:














نیایشمارتهبونار
 

 ( شاعر فالمانBernard Dewulfشعری از برنارد دوولف )

Il faut que la peinture serve à autre chose qu’ à la peinture 
 هانری ماتیس
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 برای شست و شو.از ام، آب ِ آبی ِ سبز نه  در آب آرمیده

 در آب هستم چون هستم.
 ام به شکفتن در زیر آب ببین میان دخترانه

 و ببین مرا از درون ِ آب،
 جا ببین مرا چون زن. آن

 آیم از آب بیرون نمی
 روم در آن شناور می

 ی تن. در جاذبهرنگ پریده ماه ِ 
 آبی ِ سبزام، آب ِ  در آب آرمیده

 ام در آب به شست و شو. مپندار که تنها آرمیده
 در آب خواهم ماند تا آب شدن.

 تا که آب من باشد و من او.
 تا که چون آب بیندیشم.
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 با من بگو که رنگ چیست
 زند به رنگ آبی نقش مرا می

 ام زنده کند. تا گوشت
 

 شوم زن. از هیچ می
 کنم. گیرم و سکوت می از نور پیشی می

 
 آورد گاه قلم مو به رقص می گاهی باید بخوانم. آن

 گاه، عریانی تیره ایستم بی تکیه می
 سرخ ِ شفاف ی  بر پاشنه

 به چرخش در آبی ِ حمام.
 

 با من بگو رنگ چیست.
 زند با زرد و خاکستری، نقش مرا می

 قناری در نور مرده.
 هاش. بنگر، رنگ مهربان با زن را در پنجه

 نوازد مرا. میچون قربانی 
 

 ی زن ِ او زرد است رنگ چهره
 شود گین می گیرد و اندوه جشن می

 ام. ی رسیده از نور بر تن ِ زنده
 بیند او. های تن می ی رنگ همه

 
3 
 آید.  شتی از پس آن میآ

 اکنون باید بنگرد.
 م در آبگذرادَ  رو می از این

 نور مرا خواهد شکست.
 گمان ونوس ِ پاک در آرامش بی –ام  چگونه آرمیده



 فریب است این
 های او شناورم چون ماهی ِ مرده. در آب

 
 اندیشم. های او می به مرگ در دست

 
 کشاندَم. از آب بیرون می

 گشاید در لذت ِ ربوده ام خود می تن
 ی زیبا خیس ِ عشق است گوید گربه چه کسی می

 گیرم در نگاه ِ او.  چونان گراز جای می
 

 پاشم از هم. پشت ِ عینک ِ او میدر 
 تراشد مرا چون زن با این همه می

 .آشتی برای چشم نابینا
 اما نگارگر 

 کشاند مرا به گوشه و کنارها می
 اش. بر سطح ِ پرده
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 گیرنده باشد چون نور زندگی باید خم
 چرخم به هر روز رو می هم از این

 ام به هر سو با تن ِ پردیسی
 .از برای دست ِ نگارگر ین شدن ِ تنهم از نخست تا سنگ

 
 از پس روزی چرخش و پیچش

 ترین کهکشان ِ دروغ ِ او در بزرگ
 لغزم به بستر خمیده می
 چرخاند مرا به هر سو. از نو، می

 
 شویی ی دست ی کاسه خمیده بر خمیازه

 تابد نور می
 گشایم پاها از هم می

 تا برآمدن آفتاب.
 

 خورد بر من سر می
 است نور و آه، چگونه

 خمد امروز که می
 در زندگی ِ دیگر ِ نگاره.
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 نور خداگون ِ او
 ام در حمامی که من زیسته

 ام. پیچیده است به دور تن
 

 بر پوست دوم ِ من
 مقدس او بر کتانی  نوشته

 آمیخته به رنگ.
 هنوز هم، از پس هشتاد سال گذشت ِ خشک ِ زمان

 تراود رنگ. از تن ِ من می
 

 ه فرمانام ب ایستاده



 صاحب ِ تن چون نور
 دید در آن. او چه می

 شد از من از چه دور نمی
 اش های آمیخته به رنگ با دست

 در حضور گوشت ِ من.
 

 به هر روزی آویخته بر چنگک ِ صبح ِ روشن
 چه میرا نبود به تماشای آن

 چون هر چیزی روزمره به هر روز.
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 اش را گرداند وشو نگاه آخرین شست
 ام های او آرمیده چشمدر آه ِ 

 اش.  آزار شب در نگاه حیوان ِ بی
 

 چونان سمور در من مقاومت داشت
 کشد گونه نفس می اکنون چه

 ی خود بی گمان در نقش چهره
 خیزد بازی در سایه برمی گاه چون بوکس

 به جست و جوی نخستین چهره.
 

 دارمش گونه دوست می این
 چشم بسته در تاریکی

 بی هیچ نوری
 چ تنیبی هی

 رخ ِ ماه. بازدم ِ او و نیم
 

 تا آخرین دم همسر اویم هنوز
 اش حیوان خانگی در کنار او و نگاه

 تا نور بیاید به اتاق
 هاش بگیرد و سراغ دست

 ام. پیچم به دور تن مالفه می
 

 از زن به شکل.
 
7 

 .ام، آب ِ بی رنگ ب آرمیدهدر آ
 مان خانه تماشای  بر کرانه

 من.است نگارگر   نشسته
 

 کشد بر کاغذ ِ روز طرحی می
 ماهیْ زند بر من چون یخ رنگ می
 .ی یخ در حفره

 
 بیند هیچ نیست جز یاد ِ اکنون چه می آن

 گذرد در نگاره. اکنون می
 

 گونه که من شناورم از این
 سیال چون نور

 .باید همیشه بماند



 بنگر او را نشسته بر آسمان فراز من.
 

 مدادی چون یخ شکن به دست
 د مرا بر سطحکوب می

 در انتظار آن دم ِ گذرا.
 
 

 1394/خرداد 2015کوشیار پارسی، ژوئن 
 
 


