
Hoopa

بچه محل نقاش ها 4



نویسنده: محمدرضا مرزوقی
تصویرگر: مجتبی حیدرپناه

بچه محل نقاش ها 4



ا مرزوقی نویسنده: محمدر
ی حیدرپناه تصویرگر: مجت

ویراستار: نسرین نو امینی
اد رستمی مدیرهنری: فر

دی طراح گرافیک: مری 
ی فخری ناظر چاپ: مرت

چاپ اول: 1396
تیراژ: 000 نسخه

قیمت: 16000 تومان
شابک دوره: 978-600-8655-33-6

شابک: 978-600-8869-11-5

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچهی دوم الف، 
پالک 3/1، واحد دوم غربی    
تلفن: 88998630   1431653765صندوق پستی: 1431653765صندوق پستی: 1431653765
www.hoopa.ir   info@hoopa.ir
 همهی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای نشر هوپا محفوظ است.

 هرگونه استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخشهایی از 
آن مجاز است.

بچه محل نقاش ها 4

سرشناسه: م رزوق ی ، م ح م درض ا ، ۱۳۵۵ -
 عنوان و نام پديدآور: زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم/ 
نويسنده محمد رضا مرزوقی؛ تصويرگر: مجتبی حیدر پناه.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا  ، ۱۳۹۶. 
 مشخصات ظاهری:   ۱۶۳ ص. : مصور.

 فروست: بچه محل نقاش ها؛ ۴.
 شابک: دوره: ۶-۳۳-8۶۵۵-۶00-۹78 ؛ 

 ۹78-۶00-88۶۹-۱۱-۵ 
 وضعیت فهرست نويسی: فیپا

 موضوع: داستان های فارسی -- قرن ۱۴
Persian fiction -- 20th century  :موضوع 

 شناسه افزوده: حیدرپناه، مجتبی،   ۱۳۶۹ -، تصوير گر
PIR8۲0۳    /رده بندی کنگره:    ۱۳۹۶ 8۵ز ۴8ر 

 رده بندی ديويی:    ۳/۶۲ فا 8  
 شماره کتابشناسی ملی:  ۴8۶8۳0۴ 



فصل یکم

ر تو  ار پخش می کرد. مادرب ر اخ یمن خانه ی مادرب یون اتاق نش تلوی
یون بود. مینا نشسته بود روی  ش به تلوی خانه برن دم می کرد و گو آ
یون بود و  اهش به تلوی تخت وسط حیا و از تو چارچوب باز در اتاق، ی ن
رن بازی  ه ی اتاق نشیمن  تند گو ر به محسن و مانی که دا اه دی ن
ی خوردن پاک می کرد و  ر تخت، پریسا نشسته بود و س می کردند. آن سر دی

ود. ش نمی کند تا کار زودتر تمام  غر می زد سر مینا که چرا کم
ًا  هر را نشان می داد که تقری اران ی  یون صحنه هایی از بم ار تلوی اخ
ته و  ه هایی که دسته دس ده بود. بعد ه تصاویری از ب ان  س با خاک ی
ه وکنار خرابه ها نشسته بودند. گاهی  د، گو ر تری همراهشان با ه ب بی آن
امی آن ها را وادار می کردند مح را ترک کنند. ناگهان  سربازها و نیروهای ن
ت و  لوی دوربین گ ی کشان از  ت،  ه ای زخمی در ب دا زنی که ب
ربازهای توی خودرو گفت. مینا  ی به س امی و چی مت خودرویی ن دوید س
اند. از دیدن  اه برس ه را به درمان ش کنند ب ر کرد حتمًا می خواهد کم ف
هی  د. برای همین به غرغرهای پریسا تو این تصاویر حسابی حالش گرفته 
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لی مته می کرد و می گفت از زیر  ت م همیشه او را به تن رد. پریسا دا ن
ر و  کار در می رود. چندان ه بیراه نمی گفت. اما حا اصاًل حا وحوصله ی 
ریان از  یند  دی ب ر که از ن د و رفت تو اتاق مادرب ت. بلند  منجر ندا
ت با زبان خود به سربازها التماس می کرد  نان دا چه قرار است. زن هم
ان می داد. مینا  ر رمقی برایش نمانده بود، به آن ها نش ه ا را که دی و ب
ور دایی سامان تو اتاق نشیمن  ه ح ده بود که متو یون  ب تلوی چنان 
هو با  یند. ی مت م رفت که بنش قب به س قب  د. خیره به تصویر،  نش
ی کشان پرید هوا.  ا خورد و  ا نفتی نشی  ب ر که گفت:  صدای دایی ب
ای من یه گوله  ر کن اگه  م کن دختر ف حواستو  امان خندید:  دایی س

د. آتیش بود، چی می 
ید  خش ب ای ترس مینا را گرفت. با صدایی گرفته گفت:  غمی دوباره 

ر می کردم هنوز تو اتاقتون هستین. ون ف دایی 
ی ناراحتت کرده چی دایی دقی ز زد تو صورتش: 

... من  نه د و گفت:  ی خندی ی ا را پنهان کند. ال ا زور زد ناراحت مین
. خوب

 آره خوبی. ولی چشما اینو نمی گه.
ت تعداد زیادی  ار دا یون انداخت. حا اخ اهی به تلوی ا دوباره ن مین
ور کنند.  ور  ه تال می کردند از مرز ی کش ان می داد ک پناهنده را نش
ه به ب در  و می دویدند. مردی ب و و آن س ه هایی که آواره به این س زن و ب
ا ه می دویدند، از  ر که آن ه تی دی ما ت همراه  ا فرار بود. می خواس ح
ت با  اند. ناگهان زنی که دا ایی برس ور کند و خود را به  خط مرزی 
لوی پای مرد قرار داد و  مد  ر می گرفت، پایش را به  ن از آن ها تصوی دوربی

ه ای که ب گرفته بود، زمین بخورند. مرد با زبان خود  د مرد و ب با 
د و به دویدنش ادامه  ه را ب زد و بلند  هایی به زن گفت و دوباره ب چی
ودک مجرو ه  ی از صحنه ی آن مادر و ک ه برای مینا حت ن صحن داد. ای
ون  دایی  یون بود، گفت:  اهش به تلوی ر بود. همان طور که ن آزاردهنده ت

ه رو می کشن چرا آدما همه  دارن همدی
اه کاری رو می کنن  ت آدما همیشه از روی ا ر کرد و گفت:  دایی کمی ف
ه. ز زد  ون تموم می  رر ر می کنن به نفعشونه. ولی در نهایت به  که ف

تو به خاطر دیدن این صحنه ها ناراحتی به مینا: 
ون خراب  ور خونه و مدرسه  ه هایی که اون  وخت برای اون ب  دل س

ده بود.
ی نداره. ن  بدبختی و آدم کشی چی دایی گفت: 

ت  دل می خواس ود، گفت:  ار را دیده ب رن ه ی زن خ ی که صحن مان
. تموم  ت، خفه کن ا لوی پای اون آقاهه گ اره رو که پا  رن اون خان خ

وری ان دایی ی این  ن ارای  رن خ
دانی این کار  ار باو رن هی خ اهش کرد و گفت:  دایی خیلی قاطعانه ن
تن که به خاطر کم به  ی هس ن ارای  رن رو نمی کنه. بر خیلی از خ

ون رو ه از دست داده ن. ون خود ن زده،   دربه در و 
اًل کیا  م

اگه تو اینترنت سر کنی،  ر کرد و گفت:  ن پرسید. دایی کمی ف محس
تی که  ی مهمی ه دا ن ارای  رن ارا هست. ما خ رن ور خ کلی اس این 
ن های تاریخی هنوز ه مر هستن. آدمایی م اوریانا  ون از  ا ار گ
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4 که کتابای  تاین ب ان ا وی و همسر مارتا گلهورن3 و  چی1، همین فا
ته ن. ن نو مهمی درباره ی 

چی  ت م اوریانا فا همیشه دوست دا اه کرد:  وق دایی را ن مینا با 
. ر تهیه کن ن ها خ . برم از  بش

ر می خواد این کارا د و محسن گفت: 
تقاد می خواد، به کاری که داری می کنی.  بیشتر از هر چی ا دایی گفت: 

اره. یری که کار می تونه روی دنیا ب ت
یون کوه و  ده بود و حا تلوی ار تمام  د. اخ و برقرار  ه ای س لح
ولی بازم خیلی  ت:  اره رو کرد به دایی و گف ان می داد. مینا دوب ت نش د
ار  ره و گ ی ن و  ب دون  ط می واد که آدم بره وس ر می خ

بنویسه.
ر زیادی می خواد. ولی وقتی  ته.  درس ملی کرد و بعد گفت:  دایی ت
ار تهیه کنی،  ی گ ی و ناچار با ن گیر افتاده با دون  ط یه می وس

دی دیده م. ا رو از ن خودبه خود کار رو می کنی. من این چی
کی رگه:  مینا با چهار تا چش وق زده ز زد تو صور دایی ب

وون بودم.  وقتی که هنوز خیلی 
 کجا

رو نشده بود. هانی ه  ن  انیا. هنوز حتی  ایی تو اس  یه 

1. خبرنگار زن ایتالیایی که گزارش هایی از جنگ ویتنام نوش��ت و آن ها را در کتاب »زندگی، جنگ و دیگر 
هیچ« جمع آوری کرد.

2. نویس��نده ی آمریکایی و برنده ی جایزه ی نوبل که گزارش هایش از جنگ های داخلی اس��پانیا و بسیاری 
جنگ های دیگر معروف هستند.

3. گزارشگری که چند سال همسر ارنست همینگوی بود.
4. نویسنده ی آمریکایی که گزارش هایی از جنگ ویتنام تهیه کرده است.



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

های مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، زیرا: ران بین المللی، از کاغ ام با نا نشر هوپا هم
ود. العه کمتر خسته می ام م ها نور را کمتر منع می کنند و در نتیجه، چش هن این کاغ
ده با آن، آسان تر است. ایی کتاب های تهیه  ابه  رند و  های دی ها س تر از کاغ این کاغ

ود. ها درخت کمتری ق می ه برای تولید این کاغ و مه تر از همه این

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

مادرِ پیاکسو این نقاشی را که روی اکغذی کشیده شده بود، نشانم 
داد و گفت: »این اولین نقاشِی پابلوئه. یه ذره بچه بود که...« 

بعد با غرور اضافه کرد: »از همون اولش هم معلوم بود یه نابغه ست.«



گیتارزِن پیر
)1۹۰۳ تا 1۹۰۴میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم، 82 در 122سانتیمتر، مؤسسه ی هنر شیکاگو(

این نقاشی متعلق به دوران آبِی پابلو پیاکسو است. پیاکسو همیشه می گفت دوران 
آبی غم انگیزترین دوران زندگی ام بود. نیازی به گفتن نبود، از خودِ تابلوها هم 

معلوم است که نقاش آن ها چه حال و روزی داشته.

پسری با پیپ
)1۹۰5میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم، 81 در1۰۰ سانتیمتر، مجموعه ی شخصی(

این تابلو را پیاکس��و در دورانی کش��یده بود که بعدها به دوره ی »قرمز« یا »ر ز« در 
اکرهایش معروف ش��د. در دوران قرمز بر خالف دوران آبی، ش��ور و نشاطی تازه در 

زندگی و اکر پیاکسو دمیده شد.
خودش درباره ی این تابلو می گفت: »این پسربچه هر روز دور و بر اکراگهم پالس 
بود. نمی دونم چرا ش��بیه قدیس ها به نظرم می رس��ید. تا اینکه نقاشی ش رو کشیدم. 

درست شبیه قدیسین. قدیسی پیپ به دست.«



پرتره ی گرترود استاین

)1۹۰6 میالدی، تکنیک: رنگ  روغن روی بوم، 81 در 1۰۰ سانتیمتر، موزه ی متروپولیتن نیویورک(

گرترود اس��تاین همیشه هم این قدر متفکر نبود. یک وقت هایی هم فکر نمی کرد و 
از هنرمندهایی که توی پاریس آواره مونده بودند، حمایت می کرد. اگهی حتی 
بهش��ان پول هم می داد. خودم ندیده بودم، اما ش��نیده بودم. پیاکسو بهش 

می گفت زن بزرگ. واقعاً هیلک بزرگی داشت.

خانواده ی آ  کروبات باز 
)1۹۰5میالدی، تکنیک: رنگ  روغن روی بوم، گالری ملی هنر واشنگتن(

این اثر به عنوان ش��اهاکر آثار دوره ی »رز« پیاکسو شناخته شده. برخی به این دوره 
دوره ی »سیرک« هم می گویند. 



گرونیکا

)1۹۳۷میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم، ۳۴۹ در  ۷۷6 سانتیمتر، موزه ی رینا سوفیای مادرید(

»گرونیاک« شاهاکر پیاکسو که برای خلق  شدنش آن همه ماجراها داشتیم. البته 
به قول خودش اکرِ اصلی را آلمانی ها انجام دادند. اما کسی چه می داند پشت هر 

شاهاکر چه داستان هایی خواب�یده.

نقاش و مدلش
)1۹2۷میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم، 2۰۰ 

در 21۴ سانتیمتر، موزه ی هنرهای معاصر تهران(

بعد از س��ال ها که به تهران برگش��تم، از 
این که می توانستم چند تا از شاهاکرهای 
مهم پیاکسو را در موزه ی هنرهای معاصر 

تهران ببینم خوشحال بودم.



دورامار و گربه 
)1۹۴1میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم، ۹5 در 128 سانتیمتر، مجموعه ی شخصی(

دورامار عاشق گربه ها بود. بیشتر از آدم ها به گربه ها اهمیت می داد. آخرش هم پیاکسو 
او را به آرزویش رساند و در یک قاب نقاشی برای همیشه او را با گربه ها همنشین کرد. 

اما اناگر گربه ها چندان میانه ای با دورا نداشتند.

چند س��ال بعد از واقعه ی گرونیاک، یک روز که با پیاکس��و  وس��ط تلی از 
خرت و پرت هایش می گش��تیم، ی��ک زین دوچرخه با دس��ته های 
زنگ زده اش چش��مم را گرفت. با حس��رت گفتم: »چه خوب می شد 
از این��ا یه دوچرخه می س��اختم.« پیاکس��و ناگهی به زی��ن که توی 
دس��ت هایم ب��ود، ک��رد و گفت: »چ��ه خوب می ش��د از اینا یه س��رِ اگو 

می ساختم.«
و این طور ش��د که پیاکسو مجسمه ی سرِ اگو  را ساخت. فقط با جوش 
 دادن زین و دس��ته ی دوچرخه به هم. آن روز بود که متوجه ش��دم 

خلق شاهاکر زحمت زیادی ندارد. فقط باید شاهاکر فکر کرد!
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دست به سلفِی پیاکسو به قول امروزی ها 
همیش��ه خوب ب��ود. ولی پابل��و از خودش 
عک��س نمی گرف��ت، بلک��ه خ��ودش را 

نقاشی می کرد. اگهی هم طراحی.
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عکسی که آن روزها دورا از پیاکسو گرفت.
همینگوی به مس��خره می گف��ت: »خیال ک��رده هرکی از 

این الکه ها بذاره سرش پارتیزان می شه !«

امضای استاد نمونهامضای استاد نمونهامضای استاد نمونه امضای استاد


