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بخارا

سال پانزدهم
شماره 93

خرداد - تیر
1392

داریوششایگان پاریس،شهریجهانی*)))

در کودکی نام پاریس برایم طنینی بود از دوردستی دست نیافتنی. در سرزمین من، پاریس 
این شهر  از  دقیق  نداشتم که تصویری  اّما سراغ  را  را »عروس شهرها« می خواندند؛ کسی 
ترسیم کند. پاریس تمثیل تمام عیاری بود از جذبة آن دیگری، تصویر افسانه ای شهری که در 
هاله ای از افسون در ورای دریاها و کوه ها جا گرفته بود، شهر علم و عشرت، شهر کامرانی 
و هوس راندن. به مجّرد دیدن شیئی غریب، یا بوییدن عطری خوش از شیشه ای ظریف، یا 
به کام چشیدن طعمی لطیف که به عالم رؤیا فرو می بُردت، ذهن بی درنگ روح افسونگر 
نباشد، ولی  میان  دنیا در  پایتخت های  از دیگر  نامی  اینکه  نه  را مجسم می ساخت.  پاریس 
که شاخه های  بود  امپراتوری ای  مرکز  لندن  می کرد.  تداعی  را  ملموس تری  آن ها وجوه  نام 
تجسم  برلن  حاکم.  قدرت های  پردة  پس  در  حتی  بود،  کرده  رخنه  همه جا  در  تودرتویش 
نظامی استوار و باصالبت بود، »رایشی)2(« که انگار مقدر است هزاران سال دوام بیاورد. با این 
همه تصویر پاریسی که هم مظهر دانش بود و هم مرکز عیش، درخششی مضاعف داشت. 
تمامی وسوسه های جسم و جان در وحدتی جدایی ناپذیر یك جا در این شهر ِگرد آمده بود. 
به عبارت دیگر پاریس پیوندی بود میان سه احساس ناهمگون: حریم ممنوعه، وسوسه، و 

زیبایی. حسی از بیم توأم با تکریم، آدم را فرامی خواند در عین آنکه پس می راند.

1(*اینمقالهمتنسخنرانینگارندهدرسمیناربینالمللی»پاریسدراروپا،اروپادرپاریس«استکهتوسط

مرکزفرهنگیسوئددراکتبر1990برگزارشد.ترجمۀفارسیآنبهقلمنگارندهاست.
2) Reich
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سال 1329، نوجوان بودم که برای نخستین بار به دیدن پاریس رفتم. آن سه احساسی 
که وصفشان آمد، چنان پرتوان بودند که یکباره با همة وجود احساسشان کردم. همانقدر که 
زیبایی پرشکوهش افسونگر بود، همانقدر هم دست نیافتنی بود و پس می راند. به گمانم ژولین 
گرین)1( به درستی بر این عقیده است که در مواجهه با پاریس ابتدا جنبة مرئی آن را می بینیم، 
زیبا و آکنده از شکوه و مملو از موزه ها و بناهایی که گردشگران را به خود فرا می خوانَد. 
سپس به پاریسی نامرئی راه می یابیم که به توصیف ناپذیری »حالت یك چهره« است، مرز 
ممنوعه ای که عبور از آن ممکن نیست مگر به بهای دگرگون شدن از درون. همچون مخدری 
است اعتیادآور، آلوده اش که می شوی دیگر هرگز مانند پیش تر نخواهی بود. در مقابل این 
شهر که فی نفسه عالمی است صغیر و کهن الگویی از یك شهر به معنای مطلق کلمه، دیگر 

شهرها همگی شبح گونه اند و بی رنگ.
ولی تنها به مدد کسب معلوماتی چند، نمی توان به این شهر نامرئی تشرف یافت. خواندن 
کتاب های عالمانه دربارة تکوین و تاریخچة شهر هم برای همدل شدن با آن بسنده نخواهد 
کرد. قضیه از جنسی دیگر است. پاریس حالی درونی است، حالتی روحی که گذر سالیان به 
وجودش می آورد، از طریق گردش های بی هدف، پرسه های کاماًل بی دلیل، حساسیت یافتن 
به نور و به سنگ های کهنسال و ساییده، از طریق آن معانی ادراک ناپذیری که مدام ما را به 
معارضه می طلبند، آنگاه که فارغ از زرق و برق زندگی روزمره با ضرباهنگ اسرارآمیز این 
شهر همدل شده ایم. شهر عجیبی که به رغم آشفتگی مدامش، از واحه های مکث و شگفتی 
سرشار است و می توان در آن، از زمان بیرون شد و تجسم شکوفایی مکان را نظاره کرد. پس 

گزاف نیست که فعل پرسه زدن همواره با جان این شهرعجین بوده است.
بنیامین می گوید: »پاریس برای فرد پرسه زن )flâneur( همان دورنما ]...[ است.  والتر 
به عبارت دقیق تر، پرسه زن، شهر را به صورت دو قطب دیالکتیك می بیند. یعنی از یك سو 
برش  در  اتاقی  مانند  دیگر  از سوی  و  برابرش گشاده می شود،  در  دورنمایی  به سان  شهر 
می گیرد)2(.« زیرا پرسه زن پاریسی، هم قادر است کوچه ها را به خانة درونی خود تبدیل کند، 
اتاق های خانه اند و دّکه های روزنامه فروشی کتابخانه و صندوق های  چنانکه گویی کوی ها 
پست مجسمه های مفرغینی که خانه را آراسته اند و نیمکت های شهر مبلمان اتاق خواب و 
ایوان کافه هم پنجره ای که می  توان از آن جا بر همه چیز ناظر بود)3(؛ ولی از سویی دیگر، این 
از آِن خود کردن برای پرسه زن می تواند حکم »دورنمایی فاقد آستانه« را نیز داشته باشد. به 
باور من این موقعیت خاص پاریس است که دوقطبی بودن مزبور را پدید می آورد، کیفیتی که 
به واسطة آن هم فضای شهر را خانة خود می دانیم، و هم آن را مانند دورنما یا شهر فرنگی در 

1) Julien Green (1900-1998)
2) Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, Editions du Cerf, Paris 1989, 
p. 436. 

3) Ibid., p.442.
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 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• کلیسای نتردام )سال 1900 میالدی(
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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نظر می آوریم که در برابر نگاهمان »حیات چندگانه و مالحت متلّون تمامی عناصر حیات را 
در بردارد« )بودلر)1((. احساس تناقض آمیز حضور در محفل انس روزمره، در عین سیر توأمان 

در آفاق رؤیا؛ چنانکه گویی هم درون زمانیم و هم بیرون از آن.
پاریس یکی از پیچیده ترین توپوگرافی های دنیا را دارد. گوشه ای است از کرة زمین که همه 
آن را می شناسند. هزاران کتاب دربارة این قطعة کوچك زمین نوشته اند. از قرن دوازدهم به 
بعد کتاب های راهنمای جدی در باب عهد باستان این شهر رومی )Lutetia Parisorum( به 
انتشار درآمده است. فقط صد صفحه از کاتالوگ کتابخانة سلطنتی، که در زمان ناپلئون سوم به 
طبع رسید، به عنوان پاریس اختصاص یافته است، که البته این خود نیز حق مطلب را به تمامی 
ادا نمی کند)2(. این توپوگرافی خود بر اساس الیه های زمین شناختی تاریخ ایجاد شده است، 

1) Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867)
2) Ibid., p.108.

• دکتر داریوش شایگان )عکس از: مجتبی سالك(
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درست مانند گدازه ای که از دل زمین بجوشد، یا سیالب حوادثی که چون آتشفشان فوران 
کند. »پاریس از حیث اجتماعی معادل آتشفشان وزوو)1( در حوزة جغرافیاست. همان طور که 
دامنه های وزوو به لطف گدازه هایی که طی سالیان آن ها را پوشانده، به بوستان های بهشتی 
تبدیل شده اند، هنر و زندگی اجتماعی و ُمد هم بی هیچ بدیلی بر گدازه های انقالب فرانسه 

شکفته اند)2(.«
هم طبیعت و هم تاریخ عزم خود را جزم کرده اند تا عالم صغیر بی همتایی را به وجود 
آورند. زیرا پاریس اگر اساطیر توپوگرافیك خود را دارد، »منظومة زبانشناختی«اش هم به 
تنهایی تمامی سطوح تاریخی یك علم معناشناسی غنی را متبلور می کند؛ اگر پاریس زمان را 
بر پهنة خود به صورت معکوس درمی نوردد و همگی فضاهای نامتجانس اعصار مختلفی را 
متجسد می کند که وجه مشخصة روح غرب اند، در اندرونه اش دنیای مرموز خدایان ناپیدای 
زیِر زمین را نیز نهان ساخته است، خدایانی که در ُملك ظلمات و سکوت به سر می برند. 
و  با سرداب ها  کانال ها  و  نقب ها  تالقی  است.  زیرزمینی  داالن های  و  مغارها  از  پر  پاریس 
کاتاکومب)3( های عهد باستان و قرون وسطا، زیرساخت این شهر را مشبك کرده اند. در منابع 
تاریخی هم می خوانیم که چگونه در قرون وسطا شیادان در ازای پول، ساده لوحان را بر آن 

می داشتند تا به زیر آیند و »شیطان را در جالل دوزخی اش)4(« نظاره کنند.
این سه سطح پاریس که از آسمان به زمین و سپس به زیِر زمین ره می برد، یادآور اسطورة 
»بیضة زرین و کیهانی« است که در کتاب های مقدس هندو، چون وداها)5( و اوپانیشادها)6(، 
از آن سخن رفته است. ژولین گرین نقشة پاریس را عین مغز آدمی)7( می داند و می کوشد 
بخش های مختلف مغز را با محله های شهر تطبیق دهد. »از آن جا که در عرصة خیال به دنیا 
آمده و در عالم خاطرات بزرگ شده بودم، نسبت به تعیین محلة اراده و تفکر و ذوق تردید 
داشتم و دائم محلة آن ها را عوض می کردم؛ گاه به نظرم طبیعی می آمد اگر پاریس تاریخ 
خود را به واسطة محلة ماره)8( به یاد آورد، عملیات عقالنی اش را به کمك محلة پنجم سامان 
بخشد، و محاسبات ریاضی اش را در محلة بورس رتق و فتق کند. بر فراز همة این ها اّما 
الهامات  بزرگ  بیان ناپذیر، چون کوران  قرار داشت، تجّسم چیزی غریزی و  رودخانة ِسن 

گنگی که کورمال کنان دریایی را می جوید تا در دل آن محو شود)9(...«
اگر پاریس قادر است تا به این اندازه خیال آدمی را پرواز دهد و این چنین تطابقات 

1) Vésuve
2) Ibid.
3) Catacombe دخمه های زیرزمینی که جایگاه قبور مسیحیان اولیه بوده است 
4) Ibid., p.110.
5) Vedas
6) Upanishads
7) Julien Green, Paris, Champ Vallon, Paris 1989, p. 15.
8) Marais
9) Ibid., p. 17.
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که  است  سبب  بدان  تنها  سازد،  برقرار  چیزها  میان  یگانه سازی های شگفت انگیز  و  مرموز 
تمامیتی سازمان یافته است، تمامیتی که به کلیة سطوح ناآگاهی و صور معنوی رسوخ می کند. 
گاه کافی است که زیر طاق های بلند نوتردام غرق مکاشفه شوید یا در مقابل کیمیای نور 
کلیسای َسنت شپل)1( به حیرت فرو روید، تا استحالة صور روحانی را دریابید. به قول ژورژ 
ارادة زاهدانه ای که در  به وجود آمده است: یکی  از آمیزش دو جریان  دوبی)2( هنر فرانسه 
سنّت سیتو)3( ریشه دارد و دیگری اشراق و ضیافت نوری که برگرفته از سن ُدنی)4( است. 
دقیقًا همین عملکرد کیمیایی نور است که الوهیت را در دو قوس صعودی و نزولی به حرکت 

1) Sainte-Chapelle
2) Georges Duby, L’Europe au Moyen Âge, Flammarion, Paris 1988, p. 89.
3) Cîteaux
4) Saint-Denis

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• پاریس در آغاز قرن بیستم 
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.



59 وامی دارد، نوعی معاشقه میان انسان و خدا. و همین استحالة صور روحانی و کیمیای نور 
است که معماری مقدس پاریس را چنان شفافیتی می بخشد که انسان در مقابل اُُرسی ها و 

طاق و تویزه ها و فانوس هایش به راستی غرق در حیرت می شود.
پاریس را از قرون وسطا شهری جهانی قلمداد می کرده اند. خیل طاّلب از چهارگوشة 
الهیات بیاموزند. پاریِس قرون  اروپای مسیحی به آن جا روانه می شدند تا کالم و فلسفه و 
وسطا آوازه ای دوگانه دارد: بابِل و بیت المقدس. در این زمان پاریس به علت جالل و جبروت 
سلسلة کاپسین)1(، برجسته ترین مرکز اروپاست. همگان، از استاد و شاگرد، به این شهر هجوم 
می آوردند، به مکتب کاتدرال)2(؛ به محضر سن ژولین لوپوور)3(؛ اندکی آن سوتر رو به شرق 
به مکتب سن ویکتور)4(؛ رو به جنوب صومعة َسنت ژونیویِو)5( که در قرن دوازدهم یکی از 
پرآوازه ترین متفکران مسیحیت در آن درخشید: آبالر)6( »پرچمدار دیالکتیك«. به قول ژاک 
لوگوف، »پاریس در حقیقت و به لحاظ نمادین برای بعضی کعبه و قبله گاه و منبع و منشأ 
هرگونه ذوق ادبی و عقالنی است، و برای برخی دیگر کنام شیطان و منشأ رذالت که در 

1) Capétien
2) École-cathédrale
3) Saint-Julien-le-Pauvre
4) Saint-Victor
5) Sainte-Geneviève
6) Pierre Abélard (1079-1142)

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• یك ایستگاه مترو در پاریس، سال 1900
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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آن ره گم کردگان طریق فلسفه در معیت مفسدانی روزگار به سر می برند که زندگی را وقف 
میگساری و قمار و زنبارگی کرده اند. شهر بزرگ منزلگاه گمراهی است. پاریس بابِل جدید 
است)1(.« اگر پاریس برای گولیارها)2(، آن روشنفکران کولی و قلندرپیشه، »بهشت روی زمین، 
گل سرخ جهان، و مرهم گیتی است)3(«، برای سیسترسیانها)4( )پیروان سن برنار)5(( برعکس، 
محل گمراهی و لعن است که به هر بهایی باید از آن گریخت. سن برنار به شاگردانش نهیب 
می زند: »از این بابِل الحاد بگریزید و روحتان را نجات بخشید.....« با این همه پاریس پناهی 

1) Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge, Editions du Seuil, Paris 1985, 
p. 25. 
2) Goliards
3) Ibid., p. 29.
4) cisterciens
5) Saint-Bernard

 , LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN• بنای پانتئون )پاریس، سال 1894(
Iconographie réunie et commentée par Michel 
Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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است برای غربت گزینان و آنان که جالی وطن کرده اند تا از مایه های روحانی ثمری برچینند.
آنان که به بیت المقدس خود راه یافته اند، به شهر علم و هنر، به بارگاه داوود و سلیمان. ژان 
دو سالزبری)1( در نامه ای که در سال 1164 میالدی به توماس بکت)2( می نویسد، پاریس را 
محلی توصیف می کند که خداوند خاّصه آن را برای زندگی مقدر کرده است، و به نقل از 

نویسنده ای از عهد باستان می افزاید: »خوشا هجرتی که سرمنزلش اینجا باشد)3(.«
اگر پاریِس قرون وسطا مرکز فرهنگی مسیحیت بود، پاریس قرن نوزدهم قبله گاه تجدد 
است. تداوم شگفت آور این سنّت الینقطع طی قرون و اعصار، و نقش این شهر در ادوار 
مختلف تاریخ، از پاریس شهری جهانی ساخته است، »جهانی« به این معنا که تمام دوره های 
بزرگ شکوفایی روح در آن با یکدیگر تالقی کرده اند و از خود نشان هایی به یادگار گذاشته اند. 
با مشاهدة دامنة نفوذ این الیه ها که هنوز این جا و آن جا در بافت شهر رخ می نمایند، می توان 
آن گدازه های انباشته ای را یافت که والتر بنیامین از آن ها سخن می گوید. از این دیدگاه، به 
هیچ شهری نمی توان این چنین صفت »جهان شمول« (liber mundi) را نسبت داد؛ کیفیتی 

1) Jean de Salisbury (1115-1180)
2) Thomas Becket (1117-1170)
3) Ibid., p. 28.
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قابل قیاس با یك سنگ نوشته، یا لوحی رنگ باخته از خاطرات پرباری که انسان را به روح 
نقش  از  زیبایی  بینش  رومانیایی ام،  کارگردان و دوست  نگرا)1(،  باربا  غرب مشرف می کند. 
می سپاریم،  ره  به غرب  از شرق  ِسن  رودخانة  با  که هم سو  هنگامی  دارد:  پاریس  تاریخی 
یعنی از نوتردام به سوی اتوال)2( می رویم، تمام مراحل پی در پی سیر و سلوک روح را در 
پهنة تاریخ می بینیم. اگر نوتردام پگاه این سیر و سلوک باشد، عالم صغیر کاملی است که در 
رؤیای سنگی اش تمام علم کیهان شناسی جهان را  ــ الاقل برای انسان قرون وسطایی ــ بر 
ـ جایی است برای تقدس بخشیدن به قدرت دنیوی، این جا  ـ کاخ سالطینـ  ُگرده دارد. لوورـ 
به غرب  رو  پیش تر  پادشاهی جای می سپارد.  مطلق  قدرت  به  قرون وسطایی  کیهانی  علم 
که برویم به میدان کنکورد)3( می رسیم، آن جا که فّرة ایزدی خدایان بر مذبح انقالب قربانی 
می شود)4(. غرب تر طاق نصرت اتوال رخ می نماید، برساختة ناپلئون و تجلی گاه امپراتوری، 
از همین جاست که ایدئولوژی جدید به چهار گوشة جهان روانه می شود. به راستی نمی دانم 

1) Paul Barba-Negra (1929-2009)
2) Étoile
3) Concorde

4(اشارهبهاعداملوییشانزدهمباگیوتین)1793(دردورانانقالبکبیرفرانسه

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• مادام ژان دیوالفوا )در لباس مردانه(
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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که در این چشم انداز، با غروب خدایان مواجهیم یا با ارتقای برق آسای روح آدمی. همین قدر 
می توان گفت که حرکت هگلی روح در تاریخ، بهترین مابه ازای خود را در عرصة معماری، 
این جا در پاریس بازمی یابد. در هیچ شهر دیگری در جهان نمی توان با چنین وضوحی به 

تماشای نمایش بی کم و کاست فعالیت روح در تاریخ نشست.
پیر که هر دوره  نقابی است  این اوصاف مرا به مدرنیتة پاریس می رساند. زیرا پاریس 
جوان می شود. اگر این شهر توانسته است به مدت هشت قرن نقشی چنین کلیدی در اروپا 
ایفا کند، دلیلش بی تردید رسالت استثنایی و جایگاه ممتاز آن است در تاریخ غرب. پاریس 
در قالب الگوی تجدد، آغازگر تمامی دیوانگی های عصر جدید است. کتاب بنیامین با نام 
پاریس، پایتخت قرن نوزدهم بر این ادعا صحه می نهد. پاریس در این عصر به کارگاه عظیمی 
پانوراماها،  پاساژها،  می گنجاند،  خود  در  را  حیرت انگیز  ابداعات  تمامی  که  می شود  بدل 

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• سیرک ایور، )پاریس، سال 1908(
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.



یعنی تصاحب فضای تحت 64 ــ  بورژوازی  اندرونی  بین المللی، ظهور محافل  نمایشگاه های 
انقیاد درآمده ای که فرد بورژوا در آن به محفل انس خود پناه می برد، ــ تمثیل پردازی های 
)allégorisation( بودلر از شهر و تخریب و بازسازی های هوسمان)1(. پاریس از تجددِ در 
شرف وقوع، رؤیایی ساخت که ما آدم های پایان قرن بیستم در آستانة برخاستن از آن خوابیم: 
تکلیف ما تعبیر این خواب است. به عبارت دیگر هرگونه تشرف به روح پاریس، مستلزم 
رمزگشایی از زبان سنگ ها و بناهای تاریخی و بازخوانی آن در گسترة تاریخ است. هرکس 
جملة  مورد  این  در  یافت.  بازخواهد  را  خویشتنش  هزارتوی  کلید  بسپارد،  آن  به  را  خود 

چسترتون)2( دربارة دیکنز وصف الحال است که گفت: »او کلید کوچه ها را پیدا کرده بود.«
به  بنارس  از  »با گذر  نوشته ام:  مقایسه کرده و چنین  با اصفهان  را  پاریس  مقاله ای،  در 
اصفهان و از آن جا به پاریس و سپس به لس آنجلس، صرفًا از فضاهای گوناگون نمی گذریم، 
بلکه با شیوه های زندگی و بینش های چه بسا ناهمسان درمی آمیزیم. به دیگر سخن، از دنیاهای 
بنارس هستیم که  ناهمگون سر درمی آوریم. یك وقت ناظر تقارن همة مراحل زندگی در 
مانند تصویر سینمایی »سامسارا« )گردونة زایش دوباره( جریان دارد؛ گاه به بینش جادویی 
گنبدهای فیروزه ای در اصفهان برمی خوریم که گویی بی هیچ تکیه گاهی در هوا معلق اند؛ 
یك وقت در پاریس شاهد سیر و سلوک روح و تجسم یافتن پی درپی آن در زمان هستیم و 

1) Georges-Eugène Haussmann (1809-1891)
2) Chesterton

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• باغ استراسبورگ )پاریس، سال 1900(
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65 گاه خود را در فضای نامشخص لس آنجلس می یابیم که در گسترش یکنواخت و مالل آور، 
بی حد و مرز تکرار شده است)1(.«

نمی توان  چراکه  است،  فرضی  کمابیش  شهر  دو  این  میان  مزبور  مقایسة  واقع  در  ولی 
پاریس را به یك فضابندی منفرد تقلیل داد. با اینکه پاریِس قرن نوزدهم شاهد گسست های 
بزرگ تاریخی است، در درون خود عرصه های سکوت، واحه های مکث، و نحوه های قدیم 
حضور را حفظ کرده است. گاه برایم پیش آمده است که در قسمت هایی از پاریس همان 
و  که خسته  آنگاه  می کردم  تجربه اش  اصفهان  در  زمانی  که  کنم  احساس  را  تعلیقی  حس 
دلزده از تهران به آن جا پناه می بردم. این امر نشان از آن دارد که علیرغم تخریب های عظیم 
هوسمان در قرن نوزدهم، و علیرغم بناهای زشتی که در سال های 1960 ساخته شد، مانند 
برج مونپارناس)2(، قلب کهنسال پاریس همچنان در نهان می تپد و خارج از فضاهای عمومی، 

در نقاط نامنتظر به ناگاه حجاب از چهره برمی گیرد.
هرکس به این زمزمة ناشنیدنی گوش جان بسپارد، هرکس چیزی نامتعارف و وصف ناپذیر 
را بجوید، بی گمان آن را در پاریس خواهد یافت. به نظر من تقابل این کیفیت ناملموس، 
با شکوه فاخر شهر است که معنویت رازآمیز پاریس را می آفریند. این معنویت پنهان نه در 

1) Daryush Shayegan, »A la recherche des espaces perdus«, in Lumières de la 
ville, Paris 1990, p. 149.
2)  Montparnasse

 LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , Iconographie réunie• ساختمان اپرای پاریس
et commentée par Michel Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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نامترقبه و کم اهمیت تجلی می یابد: در کنج یك  بناهای بزرگ و رسمی، که در مکان های 
کوچه، آستانة یك میدان، از میان دری نیمه گشوده که به باغی اندرونی ره می برد، آن جا که در 
برابر نگاه سرگردانمان لحظه ای تعلیق شکل می گیرد، انگار خواسته باشیم چین و چروک های 

افکارمان را در چشمة زالل زمان بشوییم.
تا  پاریس یك شهر جهانی است، چون بسیارند کسانی که از کشورهای دیگر می آیند 
خود را در آن بازیابند: نقاش، نویسنده، فیلسوف. پیکاسو هرگز پیکاسو نمی شد اگر روح 
نوآور آغاز قرن بیستم را در این شهر به چنگ نمی آورد، همان روحی که طلیعه دار تالشی  
و فروپاشی صور بود؛ همچنین اند میرو)1(، دالی)2(، ماکس ارنست)3(، شاگال)4(، مودیلیانی)5( و 

1) Joan Miro (1893-1983)
2) Salvador Dali (1904-1989)
3) Max Ernst (1891-1976)
4) Marc Chagall (1887-1985)
5) Amedeo Modigliani (1884-1920)

• مارسل پروست در دورانی که هنوز نویسنده نشده بود. 
همراه با مادر و برادرش روبرت. )پاریس، سال 1900(

LE LIVRE DE PARIS 1900 , Hubert JUIN , 
Iconographie réunie et commentée par Michel 
Carrière et Gilles Costaz, France, 1994.
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بسیاری دیگر. چراکه پاریس نوعی معارضه جویی مدام در مقابل خلقت است. در آب های 
با متر و معیارهای  بود، عوض می شوی:  مانند سابق نخواهی  ناآرامش که فرو روی دیگر 
دیگری خود را می سنجی و به احکام دیگری گردن می نهی. پاریس مکتب دشوار تشرف 
و تلمذ است، خیلی ها در آن نابود می شوند و ره به جایی نمی برند، برخی هم مانند وبا از 
آن می گریزند، چون پاریس در عین حال خشن و بی رحم است. ولی آنان که تاب می آورند 
و با روحش هم ساز می شوند، اجری جمیل می برند. پاریس واجد آن خصلت حکمت آموز 
بی همتایی است که ابن سینا آن را واهب الصور می خواند، که از منظر حکمت مشرقِی ابن سینا 

یعنی سروش غیب.
برای بیگانه ای که به اطوار بوالهوسانة این شهر آشنا نیست، دورة نخست شگفتی که به سر 
می رسد، زندگی دشوار آغاز می شود. دائم با تفرعن شهر و تکبر اهالی آن رو در رو می شوید، 
با سرسختی و بی اعتنایی و رفتارهای عصیانگر آن ها. ولی به مرور زوایا گرد و لبه های تیز 
نرم می شوند، ضدیت ها از میان می روند و آدمی خود را به این واهب الصور می سپارد. به 
مرور زمان شهر ُمهر خود را بر شما می زند، تصاویر سنگی اش را بر ضمیرتان حك، و روح 

 LE LIVRE DE PARIS 1900, Hubert• امیل زوال با همسر و فرزندانش، از خانواده های پاریسی سال 1900 
JUIN, Iconographie réunie et commentée 
par Michel Carrière et Gilles Costaz, 
France, 1994.
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عصیانگرش را به جانتان تزریق می کند. بعد تازه درمی یابید که دعوت شده اید و این شهر 
دیگر خانة شماست؛ حاال آنچه گریزانتان می کرد، جزئی از شما شده است و از آن دیگر 
ارزش گذاری  معیارهای  حاال  شده اید.  شهر  این  کوچة  از  گوشه ای  ناغافل  نیست.  گزیری 
برایتان از جنسی دیگرند، ارزش گذاری بر زندگی، بر اشیا و بر زیبایی. در یك کالم، به اندازة 
این واقعیت پی می برید که  به  خود شهر دمدمی و سرسخت شده اید. آن هنگام است که 
اگرچه در پاریس متولد نشده اید، اگرچه تبعة فرانسه نیستید، ولی علیرغم میلتان یك پاریسی 

شده اید .

• روی جلد »کتاب پاریس 1900« که تصویری از طاق نصرت و میدان اتوال را نشان  می دهد.


