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گران ِ  سال محبوب اهل ِ فرهنگ بود و اکنون تماشاگه ِ گردش 150چه  آن –های پاریس  محله گردش کند درکه  آن

وار طی کرده است. در  مسیری دایره، و نگاهی بیندازد به نقشه تا ببیند کجاها بوده است، خواهد دید که -رنگارنگ 

، پیرامون سن ژرژ در پاریس نهم محبوبیت یافت. شهر از جنوب اندکی، مونمارت و 1860ی نوزدهم، از حوالی  سده

ی  ( مهندس شهرسازی است. حوالی جنگ جهانی نخست، دایرهHaussmannی هاوسمان ) بخشی از آن ساخته

ویولون ِ انگر  ی بازنشستگان، کیکی ِ مونپارناس! نپارناس، خانهی دیگر، مو کرانهگرایان کشانده شد به جنوب و  مدرن

 از داریوس میو.  'Le boeuf sur le toitورزا بر بام / ' تیساز من ری، پیکاسو، ماتیس، باله سوررئالی

( را با صدها عکس زیبا و Julie Martinو  Billy Klüverبلی کلوور و ژولی مارتن ) از Kiki’s Paris کتاب ِ 

 باید دید.  1930تا  1900از نظیر  کم

راغ ِ ی هفتاد س گرچه هنرمندانی بودند که تا پایان دههمونپارناس پس از جنگ دوم جهانی محبوبیت از دست داد. 

 گیر بودن تا آخر ِ وقت.  فتند که مشهور بود به آفتابر ی بزرگ می میخانه در فلکه

، کالژ کیکی ِ 1976-1890رادنیتسکی:  نام مستعار امانوئل( Man Rayمن ری ) 

الحی فرانسوی است برای سرگرمی یا ط( مشهور به ویولن انگر. "ویولون انگر" اص1953-1901-مونپارناس )آلیس ارنستین پرین 

رگر آرزوی نواختن ویولون گویند انگر ِ نگا جا آمده که می )اصطالح از آن شود ی اصلی به آن پرداخته می در کنار حرفهبا عالقه، کاری که 

 1919منتشر کرد که از  Littératureدر نشریه  1924آندره برتون برای نخستین بار این عکس را به سال  داشت که میسر نشد!(

  شد. منتشر می

 دو کار از ژان اگوست دومینیک"انگر"   

نام هتلی در خیابان مدرسه  ،در کتاب راهنما، سن ژرمن تازه از مد افتاده بود. من اما پاریسدیدارم از نخستین در 

. سر و صدا و م که از خیابانی پر سر و صدا هم نوشته بودیافته بودم. دقت نکرد (l'École de Médecineپزشکی )



ای جوانی کرده بودم که اخمو بودن مد بود، گو که گرایشی به پایان دادن  شلوغی خیابان چندان خوش ندارم. در دهه

شدم  زمان عاشق دخترانی می آمد خودش را دار بزند. هم به تشویق ژان پل سارتر که گویا بدش نمی نداشتم؛ زندگی هم

اند. در شگفت بودم از سیمون دو بوار که دوستی کرده بود با  گفتند که خوانده خواندند یا می که سیمون دو بوار می

خواستند. سالم بودند، پول کافی  بودند به چیزی که نمیمتظاهر  –یواشکی  –اش از دید من  سارتر. سارتر و پیروان

 ای، همسری، دو فرزند و یک سگ.  داشتند، خانه

جا زیادی  تا که پی بردم این جنوب بهها سرکشیدم، از اودئون  زمانی پرسه زدم در سن ژرمن، به همه کنار و گوشه

گیرند تا در  آنان که اهل نگاه و تماشا نیستند، عکس می –به دست   گران دوربین گران است و زیادی هم پر از گردش

میشل هنوز پیتزافروشی -در نبش سن ژرمن و سن (Clunyی کلونی ) . میخانه-اند جمع خانوادگی پز بدهند کجاها بوده

بعدها هم نصف و بعد بسته نشده بود. در جنوب بلوار سن میشل ( Gilbert Jeuneفروشی ژیلبر ژون ) نشده بود و کتاب

بازار سنت کاترین، جمهوری یا ریشار لنوآر. لو   های گوناگون پیرامون را یافتم، هتل (Le Maraisی لو مری ) محله

نشین، اما خیلی جاهاش هنوز مثل گذشته است و از ساعت یازده شب به بعد ساکت و خاموش.  مری حاال شده اعیان

چند سال جا سرگردان است.  د خواهد گفت روح دورا برودر اینالب 2014ی نوبل ادبی سال  پاتریک مودیانو، برنده

ی میدانک نزدیک  خانه ام تو قهوه چندین بار هم نشسته .، گذارم افتاد به حوالی کاخ سن ژرژ2011پیش، گمانم سال 

تر  بیش  جاهای ساکت و آرامکنی باالبر ِ مترو از کار نیفتاده باشد.  ایستگاه متروی آبِسه، مونمارت که آرزو می

جا  ی گذشته آن سده 20ی  ( که برخی از هنرمندان در دههRue Caulaincourtپسندم، حوالی خیابان کالنکور ) می

ی  ی نزدیک بشود آینده تواند در آینده این میاندازم به نقشه: باز دایره.  اند: ژرژ براک، خوان گریس. نگاه می زیسته

 کوار بگذارد. در کلیشی و روشه  مونمارت، اگر که زندگی ِ شلوغ ِ شبانه

خواستم پس از دیدن اپرا در باستیل قدم زنان سوی هتل بروم، باز از لو مری گذشتم که حوالی  آخرین بار، چون می

همه جالب بود برام و  با اینخانم شهردار تصمیم گرفته است.  سازی، چون خیابان سن آنتوان شده است افتضاح ِ خیابان

ام کوتاه است و باید  که ماندن شوم از آن هر بار که وارد پاریس شوم، دلتنگ می –جا  به این احساس نزدیکی کردم

هرگز ساکت و آرام نیست  1ها پیش ایستگاه متروی سن پاول آرام بود، حاال باید فراموش کرد. خط  . سالبرگردم

  ای هست برای تماشا.  هدیگر. با این همه، پاریس در پاییز حال و هوایی دارد. همیشه نمایشگاه ِ تاز

اند: یک سوی کاخ،  زمان است که هر دو دیدنی دو نمایشگاه هم( موزه هنرهای مدرن/  Palais Petit)در کاخ کوچک 

. )از دگا و برته موریزو تا ردون( ی بیستم ی هجدهم تا آغاز سده ها با پاستل از اواخر سده اند از نگاره سرسراها انباشته

ها با  اند. نمایشگاه از نگاره هر دو نمایشگاه دیدنی های آندرس )آندش( زورن سوئدی است.  سوی دیگر، نمایشگاه نگاره

 این هم چند نمونه:پذیرند.  شود، زیرا بس آسیب پاستل کم برپا می

  



      

      

اند. کاری  مدرن نیویورک آوردهی هنرهای  های آندرس )آندش( زورن سوئدی را از موزه بخش زیادی از نگاره

 نماید. (کار از نیویورک ناممکن می نظیر، زیرا وام گرفتن )شاه بی

ها؛ نه تنها از سرگی ایزنشتین یا  است، از عکس تا کالژ و تصویرهایی از فیلم  انبوه عظیمی زیبایی به دیوارها آویخته

وس در کشتی بخار ویلی. درهای موزه باز نشده که هول با مارسل دوشان، که نیز میکی مارهای عکس اندی وا تمرین

  کودکان شگفت انگیز است. این نیز گفته باشم.  ِبینی به سرسراها. شادی در نگاه هجوم کودکان می

   

 دو نگاره از آندرس زورن    



 بردهلندن  به 2018ی دوم سال  که در نیمه 1932ی پیکاسو برای تماشای کارهاش از سال  توان رفت به موزه بعد می

قدر شلوغ است و باید در صفی  آنهای گوگن.  ست از نگاره خواهد شد. و در کاخ بزرگ )شانزه لیزه( نمایشگاهی

ها و گاه نیز بگریزی از دست دوربین و  ه زود بگذری از جلوی نگارهنی کوتااطوالنی بایستی و آخرش هم به زم

ناقد  –تازه به دوران رسیدگان ِ نفتی. فیلیپ داگن برخی از سرزمین صنعت ِ بنجل شرق و برخی  –موبایل به دستان 

به نمایش  نوامبر گالیه کرد که: پس کجاست نمایشگاه بزرگ؟ آخر تنها پنجاه کار از گوگن 4در لوموند  –هنری 

مثل نمایشگاه ِ سرگی شد.  های نود که نمایشگاه بزرگ از پس نمایشگاه بزرگ برپا می ت به سالشاند. اشاره دا گذاشته

  سوچکین روسی که بیش از یک و نیم میلیون دیدار کننده داشت در یک ماه. 

 (. Neuilly( در نوی )Gehryمثل کار ِ فرانک گری )ات بیاید، دیدنی بسیار است.  از معماری هم که خوش

 
ها  اند و ماه ای گذاشته ش دیوار پرکن. سرمایه پر است از کارهای هنری مدرن؛ بسیاریآن ی پنجم  بنایی عظیم که طبقه

پسندیدم، هنرمند با ماهی  –ی غیر مدرن، البد  باسلیقه –ای گرد بیاورند. تنها کار که  اند تا چنین مجموعه کار کرده

ی متروپولیتن  ، رنگ روغن روی بوم که در موزه1914گی. کاری از سال  ی ساده قرمز از هنری ماتیس بود: نابغه

ای از انگشت هنرمند  شود و تکه ی نگارگری دیده می پایه سهی باالی راست، پشت  شود. گوشه داری می نیویورک نگه

 بر پالت. 
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