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فصل یکم

رسد  ه کسی از آیفون ب د. بی آن مینا زن در حیا را زد. در بالفاصله باز 
ر خونه نیست. مادرب ه  ها و گفت:  . مانی رو کرد به ب کیه

از کجا می  دونی مینا گفت: 
ر  ه مادرب از اونجا ک ا گفت:  واب بدهد، پریس ه مانی  ق از این

کیه تازه گاهی وقت  ها سفار ه داره. همیشه می  پرسه 
ه. ش ه همیشه نون سن سفار مانی گفت: 

آ چقدر گشنمه. محسن گفت: 
خانه ه  دند. توی حیا و آ ه  ها وارد حیا  مینا در را باز کرد و ب
تن فقط دایی  سامان  ر نیس دیدین گفت مادرب ود. مانی گفت:  ی ن کس

خونه  ست.
ه زبان  د. خواننده  ای ب نیده می   یمن  یقی از اتاق نش دای موس ص

ازه. موزی  ین می  خواند. مینا گفت:  انیولی، آوازی غم اس
ده بود، به خود  نا  یقی آ ی از س  های موس ه تازگی با بع از این

می  بالید. 
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از اون قدیمی  هاست ها... که دایی  سامان خیلی دوست داره. مانی گفت: 
ته  اید دوست ندا ت برود سمت اتاق نشیمن که پریسا گفت:  خواس

. احمش بشی ه م با
ا نداره بری پیششون. بد ا ون در رو باز کردن.  خود مانی گفت: 

ر بیان. ا روی تخت بشینی تا مادرب فعاًل همین   مینا گفت: 
د و صدای مردی که سوزناک می  خواند، توی حیا  پنجره  ی نشیمن باز 
بیایین تو. این  قدر  طنین انداخت. دایی سر را از پنجره بیرون آورد و گفت: 

ی توحیا   وایسی. یا بهتره ب نین. خندید و باز گفت:  رودروایسی ن
ر خونه نیستن دایی مادرب مانی گفت: 

 امروز همراه دوستا رفت سفر.
سفر همه با تعجب گفتند: 

فتن پ چرا به ما ن پریسا گفت: 
ما هماهن کنه ا می ره با  ه قراره هر م دایی گفت: 

ی دایی. ناسالمتی ما تنها نوه ها محسن گفت: 
 خب

خب... همین  لش کند. گفت:  وری م ت دایی این  ار ندا محسن انت
ن. ون همیشه هماهن ر ها با نوه ها ه. مادرب دی

ین حر حسابتون  بیایین تو. بیایین بشینین ب دایی زد زیر خنده. گفت: 
چیه

ایشان ماندند.  ه ها همان طور سر  ب
حا کجا رفته ن سفر مینا گفت: 

با چند تا از دوست های قدیمش رفته ن چالوس. تا آخر هفته  دایی گفت: 

میایین تو یا من برم آهن  ان کرد و گفت:  ه برنمی گرده. خوب برانداز
رو گو کن

راحت  دند. دایی که گفت  ه ها با خجالت و کمی تردید وارد نشیمن  ب
اهشان به دایی  ا خو کردند. ن لی  ، ازخدا خواسته هرکدام روی م ین با
ن ایستاده بود و غرق موسیقی و صدای ب خواننده  بود که کنار گرامافون رو
ید،  آمور را زیادی کش یده  ای کلمه  ی  بود. وقتی خواننده با صدای نخرا
ای بعدی ترانه را ه  رار کرد. چند تا از بنده ه را ت ی ه همراهش کلم دای
ش نشسته  ا که کنار دادا د. پریس ه  ها  طوری خواند که با حیر ب

مانی، دایی  سامان ایتالیایی بلده ش گفت:  بود، توی گو
ه انیایی   این که ایتالیایی نیست. اس مانی سقلمه  ای به او زد و گفت: 

انیایی  ه اس ت می  گی. اون رو که بلد بود. ولی م ها راس ا گفت:  پریس
ه بلده

اسو دوست بود،  ت با پی ه. یاد نیس بد بلده دی مانی یوا گفت: 
انیا. رفته بود باها اس

یعنی توی همون چند روز  ید:  و کرد، دوباره پرس ه ای س ا لح پریس
یاد گرفته

من از کجا بدون تو  ی گفت:  ص اه کرد. مانی  ه به برادر ن ناباوران
ه گیر می  دی پریسا ها

ته  ی موی سفیدی  د. ر لب  ه دایی  سامان به او  مینا سرفه  ای کرد. تو
دبانه و  را که تا روی پیشانی  ا آمده بود، کنار زد. مینا با لحنی که زیادی م
ن دایی که معلوم بود از لحن  ان، ایشون کی با دایی   لف  قل بود، گفت: 

ن کی، کی با ا خورده، پرسید:  ه  ای  مینا لح
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همین آقای خواننده. مینا دو دستش را سر زانوها به ه گره زد و گفت: 
پدرو اینفانته1. دایی خیلی سری گفت: 

ن. نه باید خیلی قدیمی با ی نشده بود، دوباره پرسید:  مینا هنوز را
ا رو دیدم. روی صحنه  راه ا پیش چند بار ا خیلی س ی گفت:  دای

ود. مر به دنیا ن غوغا می  کرد. حیف 
ن  و دوره  ی  وی مادرید بودین ت وقتی ت ید:  ا بالفاصله پرس پریس

داخلی
انیا حر زد نه... کی از اس اهش کرد:  دایی متعجب ن

آخه  و کرد. مانی گفت:  ا چش  غره  ای رفت و او ه س مینا به پریس
اید توی اونجا... ر کرد  انیایی می  خونه، پریسا ف نیست اس

ت و  یده بود، از روی صفحه بردا وزن گرامافون را که به آخر رس دایی س
انیایی  هر کی اس صفحه را از این  رو به آن  رو کرد. نشست روی م راحتی: 

ی بود. ی انیا نیست. پدرو اینفانته م بخونه که حتمًا اه اس
رای این  ما کجا ا ن که تا آن موق ساکت نشسته بود، پرسید:  محس

آقا رو دیدین
یتی.  وس ی توی م ان گفت:  ر. نجواکن وی ف ه  ای رفت ت ی لح دای
ش بود.  ارونهصد و چه  وی تا چه وپن و  ا های ه ر کن حدود س ف
ی زندگی می کردم. با  دیه  گو و فریدا می  رفتی دیدن  همون سا هایی که م

ت. . فریدا صدا رو خیلی دوست دا راها ا
ما بودن فریدا و دیه  گو دوست  های  مینا گفت: 

ی  ها  ی ی خوب. م ت  های خیل از دوس یه داد:  تی م ت دایی به پش
1. خوانن��ده و بازیگر اهل مکزی��ک )18 نوامبر 1917� 15 آوریل 1957(، در هفتمین دوره  ی جش��نواره  ی 

بین  المللی فیلم برلین برنده  ی خرس نقره  ای برای بهترین بازیگر مرد شد.

ی  شن و خو ادبودن و  ون به  خیلی خون  گرم هستن. مردمی که زندگی  
ه نوبر بودن.  ً مردم خون  گرمی هستن. دیه  گو و فریدا که دی ره، معمو می  گ
ته همیشه  ی  رونی. ال دوستان واقعی با اون  ها می  تونستی همیشه خو ب

همیشه ه که نه...
یه اس  مش  فریدا... فریدا... چقدر اس ر کرد و گفت:  مینا کمی ف
ر کن یه خانومه  ت فیلمش رو می  دید. ف یه که چند وقت پیش بابام دا ی
ت  ا ب بود. واسه همین من باید می  خوابیدم و ن بود که نقا بود. آخر 

. ین فیل رو ب
ینیمش. تی ب ازه ندا من و پریسا ه ا مانی گفت: 

دی  تر از این حر  ها بود  فریدا خیلی   : رمه  های دایی رفت توی ه س
ون  که توی اون فیل نشون می  د  ن. دیه  گو ه آدم  حسابی  تر بود. توی فیل  ها
ه بود.  ون می  کنن. فریدای واقعی یه چی دی یه دلق  های خود همه رو 

. دیه  گو ه
ماست، همون  یعنی این فریدا که دوست  هو با ه گفتند:  مانی و مینا ی

خانومه  ست که توی اون فیل بود
اتور  ش کاری ت نق لما های بود که دا اون خانومه س ت:  ی گف دای
ما  یه. اما اگه  ری که خیلی فیل خو  آب  ورن فریدا رو بازی می  کرد. ب
ی ه که توی فیل هست،  ینین، می  فهمین از اون چی دی ب ی رو از ن م
ن. با  ادرزادی توی کار رن ار م ی  ها ان ی ره. اصاًل این م خو  آب  ورن  ت

ادو می  کنن رن 
هنشان درگیر فریدا بود.  مینا و مانی نمی  دانستند دایی چه می  گوید. هنوز 
ت سر می  کرد، بالفاصله گفت:  لتش توی دستش بود و دا محسن که ت
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ان و هنرمندان زن،  ی از مه  ترین نقا ته فریدا ی ی  پدیا نو اینجا توی وی
ده. ناخته  ته که خیلی دیر  توی دنیاست بعد ه نو

ت،  اسو و دالی1 رو ندا هر پی ته که فریدا  درس دایی دوباره غر زد: 
فت  زده  د، همه رو با تابلوهای خود  و  فر به اروپا د اما وقتی یه س
کرد. کلی تشویقش کردن. فقط مش این بود که فریدا ل  باز و یه  دنده بود. 
ی  دادن، رد می  کرد.  ود و کارها م نوانی رو که به خ ر  ه همین ه واس
وخی و خنده  مله که به   وقتی از تعریف می  کردن، یهو با یه کلمه یا یه 
و وقتی  ای می  کرد. در  ه رو  ت، تموم تعریف و تمجیدهای بقی می  گف
وهر تعریف می  کرد، صد برابر بهتر از اون تعریف  ها  ی  های  کسی از نقا
ه  ش تحوی می  داد. اون  قدر که به کارهای دیه  گو اهمیت می  داد، واس رو به

کارهای خود تره ه خرد نمی  کرد.
ت ی  ها رو دوست ندا ه نقا چرا آخه م دی پرسید:  مینا خیلی 

ی  ها  . خود می  گفت این نقا چه می  دون خره گفت:  ی کرد   و    با دایی  م
رگرمی می نویسمش. ه س زندگی روزمره  ی منه. م دفترخاطراتیه که واس

دین وری با فریدا و دیه  گو دوست  ما چه   پریسا گفت: 
قصه   مفصله.  د گفت:  ر کرد تا دقی یاد بیاید. بع ی ف دایی کم

. ی راستش من برای فرار از دست نازی  ها رفت م
ما نازی  ها رو ه دیدین  

نمی  ترسیدین  این را محسن پرسید. پریسا در ادامه  ی حر محسن گفت: 
خب نازی  ها ترسناک بودن، ولی به  هرحا لولوخورخوره  ون دایی گفت:  از

ودن. که ن
1. سالوادور فلیپه ژاسینتو دالی دومنک )11 مه 1904� 23 ژانویه 1989( نقاش فراواقع  گرای اسپانیایی بود. 
دالی طراحی ماهر بود که بیشتر به  خاطر خلق تصاویری گیرا و خیالی در آثاِر فراواقع  گرایش به شهرت رسید.

ما از دستشون فرار کردین ولی  مینا گفت: 
سلی کنار  ت روی  ا ت و گ تش بود، بردا دایی کتابی را که کنار دس
ا گیر داده  ر این بود که نازی  ه به  خاط ه مینا و گفت:  د رو کرد ب . بع م
ر می  ریختن توی کارگاهش و همه  چی رو زیرورو  اسو. هر روز بی  خ بودن به پی
ا پیداکردن  ی داره که می  تونن ب های و چی اس ر می  کردن پی ردن. ف می  ک
ا پناه می  ده. همون  هایی  ا، متهمش کنن. می  گفتن اون به فراری  ه ه اون چی
ه اردوگاه  های کار  دن یا ب ته می   ت نازی  ها می  افتادن، یا کش ه اگه دس ک

می  فرستادنشون.
حا واقعًا فراری  ها رو قای می  کرد مانی گفت: 

و  اس ون کم کردم و تا کارگاه پی ا. چند بار خودم بهش ی وقت  ه  گاه
ن  1 بودن.  ه  های نیروی مقاومت پاری ون از ب ی  ها رسوندمشون. بع
ر کن اواخر سا  ت. ف ا پاری می  گ هانی دوم بود. تازه دو سا از ا

چه یا اوای چه  و  ی میالدی بود.
ین  وای دایی چه باحا  ن هیجان  زده دست  هایش را به ه زد:  محس

. تو فیل  ها... کا ما ه اون موق  ها بودی
ودم. چیه آدم  ت اون موق  ها ب ت ندا من اصاًل دوس ت:  ا گف پریس

ر کنه امروز می  میره یا فردا همه   ف
ن ه خیلی بهتر از اون  وقت  ها نیست. ا مانی گفت: 

تن از اون روزها می  گفتن ان دا ه  ها، دایی   ب مینا به صدای بلند گفت: 
ه  ی خاطراتش را  ند تا دایی ادام اکت با داری بود برای بقیه که س هش

1. هس��ته  های مقاومت، گروه  های کوچکی از مردان و زنان مسلح بودند که عالوه بر جنگ چریکی، به این 
کارها هم اقدام می  کردند: پخش ش��ب  نامه  ، فراهم  کردن اطالعات س��ّری دستِ  اول و درست  کردن شبکه  ی 

فرار برای سربازان متفقین و هوانوردان گرفتار در پشت خطوط دشمن  .
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یت  ها هر  آزار و ا ه داد:  ه  ای آب خورد و حرفش را ادام ر د. دایی  وی ب
د.  اسو هی سخت  تر می   ه همین کارکردن برای پی د. واس تر می   روز بیش
ا هر روز مشهورتر  ده بود. گرونی ا ه خیلی برا دردسرساز  تابلوی گرونی
ده که آلمانی  ها  نایتی کشیده  د. حا خیلی  ها می  دونستن این تابلو از  می  

ا انجام داده بودن. هر گرونی ون توی  و ایتالیا  یی  ها با هواپیماها
هر  ب ریختن روی  ار تا بم ون که پن  ه هم ت:  و گف ه ن ی محس

ا گرونی
ون. به هرحا بعد از اون روزی که  بعله، هم اهش کرد و گفت:  ی ن دای
، اون ها بیشتر  ماست نه من ا کار  گرونی اسو به اون افسر آلمانی گفت  پی
نن. م حناق توی  تن باها کاری ب ادن. ولی نمی تونس ا ل افت باه

ون گیر کرده بود. گلو
اسو می  ترسیدن. چون از پی واب داد:  چرا دایی  مانی گفت: 

ه آلمانی  ها از کسی ه می  ترسیدن م محسن خندید: 
ن، بیشتر  ون، آدم  ها هرچی بی  رح  تر با ه   ه ب یاد با دایی گفت: 
ود. تموم دنیا  هور ب و اون روزها خیلی مش اس ه پی د ه این ن. بع می  ترس
د، خدا می  دونه چه بلوایی درست  ناختنش. اگه یه مو از سر ک می   می  
ه  ای که توی  ه  ست. ناب اسو یه ناب من آلمانی  ها می  دونستن پی د. در می  
ر می  کردن  ده بود، ف رد. حا که پاری ما اون  ها  پاری زندگی می  ک

ود. اسو ما هی  ک ن اسو ه ما اون  هاست. ولی پی پی
خره گفت:  ا که روی م لمیده بود، کمی خود را مرتب کرد و با مین

ما چرا از دستشون فرار کردین تن،  اسو کار دا اما نازی  ها با پی
ار می  خواهد  ا می  کند که ان ه طوری س ت مینا همیش دایی می  دانس

اون  ها  ی داد:  نینه تو ی با طم ف کند. برای همین خیل ی را کش حقیقت
انیایی، نه  وی بودم، نه اس ده بودن. چون من نه فرانس وک  به من مش
ت  ه  ی فراری هس ردن یه ب ر می  ک رای همین ف ای اروپا. ب اه هی  کج
ه. اون روزها من  و تا مراق با اس ت پی ردن دس که خونواده  م، من رو س
. چون نه پولی از ایران به دست می  رسید،  ت ه خونه  ای توی پاری ندا دی
ت خودم کار کن و خر رو  ی می  تونس ن و قح رایط  ه توی اون  ن
. آلمانی  ها  ازه داد توی کارگاهش زندگی کن و ا اس ه همین پی دربیارم. واس
ت که به اردوگاه  های  ر می  کردن من ه بازمانده  ی اون خونواده  هایی هس ف
اسو هشدار دادن. اون  تاده بودن. برای همین چند بار به پی اری فرس کار ا
خره با کم چند تا از  . با د از من بخواد که پاری رو ترک کن ور  ه مج
. درست روزی که قرار بود  ، تونست فرار کن ه  های نیروی مقاومت پاری ب

فردا برای بردن بیان.
را رفتین  ما چ ت،  ور دا ان اروپا اون  همه کش دایی   ت:  ی گف مان

ی م
ت وسط و آن را  ا سلی بود، گ دایی کره  ی زمین را که کنار روی می 
اینجا اروپاست.  کره را ی نی  دور چرخاند  چرخاند تا به اروپا رسید. گفت: 
ه  ه. می  بینین چقدر از ه دورن ولی این ی این ه م ی رسید:  تا به م
، وقتی آلمانی  ها فرانسه  ن رو  ما رفتی اونجا، دلیلش این بود که بعد از 
ود. همه  چی رفته  ی دنیا ن ه پایتخت هنر و نقا ا کردن، پاری دی رو ا
ای پاری رو گرفته بود. خیلی  وسیتی  ی ه  ی دنیا. حا م بود سمت دی
از هنرمندهای اروپایی که ق از این، توی پاری زندگی می  کردن، اون موق 

ده بودن. وسیتی  ی راهی م
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ما ه برای همین رفتین اونجا  
ار خیلی موف نشده بود،  یند، اما ان ش را ن مانی هی زور می  زد که دایی تعج
لمًا نه به خواست خودم. من که اصاًل هنرمند مهمی  مس چون دایی گفت: 
ران و من بود. می  دونست هنوز سن  وسالی ندارم که  اسو ن ودم. اما پی ن
رد دست یه گروه از  نی رو برم. برای همین من رو س بتون تنهایی این راه طو
 . ی نقا  ها و نویسنده  هایی که از دوست  ها بودن. خواست با اون  ها برم م
ن ه که این  همه  وسیتی چقدره حتی ا ی می  دونین فاصله  ی بین پاری تا م
هواپیمای سری  السیر اومده، باز راه زیادیه. اون موق باید با کشتی این مسافت 
وون  ادی بود، ولی من هنوز خیلی  ته راه زی . درس نی رو طی می  کردی طو
 . ت ی دا ما. واسه همین حسابی انر ی  ر  تر از حا اید کمی ب بودم. 

ت. تن از اون  همه دریا و اقیانوس... ولی خیلی خو گ به  هرحا گ
ر کرد و گفت:  فرهاتون کی  ها بودن دایی کمی ف ه  س ید:  مینا پرس
ودن. فقط چند تایی. بقیه کسانی  ته توی کشتی همه هنرمند ن خیلی  ها. ال
تن  ون یا فعالیت  هایی که کرده بودن، دا اد بودن که به  خاطر دینشون یا ن
ًا به همه  چی گیر می  دادن.  ت نازی  ها فرار می  کردن. آخه نازی  ها تقری از دس
ا بهانه بودن که یه اتهامی  یدن و اداواطوار آدم  ها. فقط دن اس  پو حتی به ل
رد دست دوستش که فیل  ساز بود. یه آقای  و من رو س اس نن. پی به آدم ب
ی فیل  ها رو  دین تونستین بع ر  تر  اید ب جیب وغریب و غرغرو. 
ری یاد  ر کرد اس دی اًل  یا... دایی هرچه ف ینین. م ب

له1 اسمش لویی بونو لت بود، گفت:  نیامد. محسن که سر توی ت

1. لوییس بونوئل پورتولس )22 فوریه 1900�29 ژوئیه 1983(، فیلم  ساز اسپانیایی که در کشورهای اسپانیا، 
مکزیک و فرانسه فعالیت می  کرد. از آثار معروف او می  توان به سگ آندلسی، ویریدیانا، میل مبهم هوس و 

جذابیت پنهان بورژوازی اشاره کرد.

، تو از کجا یهو  ین . ب بله. لویی بونو اهش کرد:  ب ن ی متعج دای
اتت با رفته این  همه اطال

از وقتی  ده بود، گفت:  محسن خندید و با صورتی که از خجالت سر 
سش ه اینجا هست.  ، ی  پدیا رو پیدا کردم. ایناها وی

. ین بیار ب دایی گفت: 
دند. پریسا گفت:  م  لت  ه  ها دور ت لت را برد پیش دایی. ب محسن ت

یده  ای داره چه چش  های ورقلم
ین صورتش چقدر به  یب آدم  ها رو می  بینی پریسا. ب تو فقط  مینا گفت: 

ه  ها بوده. یهه. معلومه طر از اون ناب آدم  های باهو 
ن خیلی از  اخت. م ی می  س جی ه فیل  های  ه  ای ک ناب ی گفت:  دای
. داستان  تی ری ندا ه از ه هی خ فیل  ها رو دیدم. حتی وقتی که دی

ی فیل  ها آدم رو حیر  زده می  کنه بع
ی ادامه  ی  ر بودند دای ه منت ان. هم ایش ر  تند س ه  ها دوباره برگش ب
اون موق که با  ید:  فت، مینا پرس ی ن ون دایی چی وید. چ ه  ا را ب قص

ن مشهور بود دین، م ا نا  فریدا آ
ه زن دیه  گو  ن اون خانومه ک دان. نهایتش می  گفت نه چن ت:  ی گف دای
هوری بود. خصوصًا به خاطر  ت. چون دیه  گو یه نقا مردمی و مش ریورا1س
ی  ها  ه او خار دا از اون هنرمندهایی بود ک . اما فری ی های دیواری  نقا

کشفش کردن.
 چون زیاد خار می رفت

1. دیه  گو ماریا ِدال کونسپس��یون خوان نِپوموِسنو استانیسالئو ِدال ریورا یه باری  یِنتوس آکوستا یه رودریگوئز 
)8 دس��امبر 188۶� 24 نوامبر 1957(، مش��هور به دیه  گو ریورا، نقاش و دیوارنگاِر نامی مکزیکی و یکی از 

هنرمندان بزرگ قرن بیستم.
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آندره برتون1 که  نه. و ادامه داد:  ید. دایی گفت:  ن پرس این را محس
ر و نویسنده بود، اولین بار ارز هنر فریدا رو کشف کرد. درست کمی  ا
ی  های فریدا رو دیده بود  هانی دوم برتون توی نیویورک نقا ن  ق از 

ده بود. این  ها رو خود فریدا بعدها برام تعریف کرد. فت  زده  و حسابی 
ما بود دایی برتون ه دوست  مینا پرسید: 

ن. اما برتون  قرار نیست تموم آدم های مه دوست من با دایی خندید: 
ت،  ا ت می  گ ش ی ان واقعًا آدم مهمی بود. برای همین وقتی روی کار کس
لب می  کرد. همون بود که تابلوهای فریدا رو به خیلی  ها  ر همه رو به اون  ن
ین  ه روزی به هم وی خواب ه نمی  دید ی رد. اون  موق فریدا ت ی ک معرف

هرتی برسه.
وری پیدا  ما چه   ود،  هور ن ه فریدا مش پ اگ ت:  ن گف محس

کردین
وهر  گفت که  واب داد:  ده بود، بی  حوصله  دایی که کمی خسته 
اسو با دیه  گو ریورا دوست بود.  ه پی هوری بود. بعد ه این نقا خیلی مش
اگردهامه می  آد  ری به اس سامی که از  ت که یه پس یه نامه برا نو
. بعد ه از خواسته بود هوای من رو  یتی، همراه لویی بونو وس ی م

د. ن. بعدها اون نامه خیلی مشهور  ته با دا
ته بود ما نو چون درباره  ی  محسن گفت: 

ته بود که هی  ک حتی من  ون. چون تو نو ر نه پس دایی داد زد: 
ی کنه.  ر یه آدم رو نقا ور دیه  گو بود، نمی  تونه به  خوبی فریدا س و تو، من
ت  اید ه دا ده بود.  و این زن  ه ن و از راه دور متو اس به  هرحا پی

1. آندره برتون )189۶�19۶۶( شاعر، نویسنده، پیش  گام و نظریه  پرداز سوررئالیست )فراواقع  گرای( فرانسوی.
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ت همین تعار  ها رو واسه کارهای خود دیه  گو  تعار می  کرد، ولی می  تونس
نه، نه کارهای زنش. به  هرحا من با اون نامه، همراه لویی بونو از بندر  ب
. راه زیادی بود. اما به من خیلی خو  دی ی  ی فرانسه راهی م مارس
ی خود رو  ته  ای که ال ت. خصوصًا که از دست اروپای سرد و خس گ
ی  ش توی م و دم.  ن وحشتناک کرده بود، خال می   درگیر یه 
ادی و... خالصه هر  ی بود و رن و موسیقی. رق و  تا دلتون بخواد خو

نین. ر رو ب چی که ف
ه دوست  هاتون رو  از این امان و گفت:  مینا پررو ز زد تو صور دایی  س

ودین تین، ناراحت ن ا ن تنها می   توی 
ودن. خونواده و ک  وکار  اون  ها تنها ن اهش کرد و گفت:  یر ن دایی با ت
. بعد  ت ، کسی رو ندا ا می  رفت تن. فقط من بودم که هر  ون رو دا خود
ر  تر  ی تو ب وون بودم. فقط کمی از حا یدن هنوز خیلی  ن ه من برای 

ر می  کردم. ن ف بودم. بهتر بود درس رو می  خوندم و بعد به 
وهر د که رفتین خونه  ی فریدا و  وری  و این  مانی گفت: 

ن همه  اون  موق همه می  گفتن دیه  گو و زنش. ا دایی خنده  ای کرد و گفت: 
ور همه  چی رو بر می  کنه هر چ ینین  . ب وهر می  گن فریدا و 

اهی به کوچه انداخت.  د و رفت سمت پنجره و پرده را کنار زد و ن بلند 
یرم.  ی یاد ب من می  خواست نقا ه  ها و گفت:  مت ب ت س دوباره برگش
. بونو ه که سر به  ت یتی ندا وس ی ایی ه برای موندن توی م
ه  . واس ت کارهای خود گرم بود. حوصله ی غرغرکردن ها رو ه ندا
ی  ن ون یه اتاق به داد. خونه  ی قش قه   همین دیه  گو توی خونه  ی چندط
قه  ی با رو دادن به من. اتاق با یه  ش کرده بودن. اتاق ط ن رن بود. قش

ه خونه  ی مدرنی بود، اما برای  . با این ی می  رسید به اتاق روبه  رویی   پ فل
 . وهر ه  ی فریدا و  ین راب  . یده و باحا ب بود، پی اروی  یه ه من 

ی های دیه گو ریورا. ده موزه ی نقا ن اون خونه  ا
رکردن  ود ف ر. معلوم ب وی ف خندبرلب رفت ت رد و ل و ک ی س دای
ادی  ای که اندکی  ادی کرده.  ابی غرق  ایند، او را حس به خاطرا خو
ی را که روی  ه  ی مقوایی کوچ ع حسر در آن مو می  زد. رفت کن اتاق و 
من باید  ه  ها:  . رو کرد به ب ت روی می کنسو ا ت و گ ر بود، بردا
ما دارین از تموم ری و پی زندگی من سر  . می  دون که  تراحت کن برم اس
ت  ر وید. کسی ه  ی ن درمی  آرین. دستش را با برد که یعنی کسی چی
رگرم  ه س الی نداره. اگه با می   ولی ا ند. ادامه داد:  رد حرفی ب ن
ه  ع ا توی این  ین، من ه حرفی ندارم. به  هرح ین و خو  حا با بش
ون زندگی می  کردم،  چند تا حلقه فیل هشت  میلیمتریه که وقتی توی خونه 
و اون روزها از دیه  گو و زنش. خندید و  . یا به ق وهر گرفت از فریدا و 
ن.  وهر به یه اندازه معرو و مه با رگیه وقتی یه زن و  دردسر ب گفت: 
ه چرا هر  ن از این ن هر دو متعجب با اید ا به  هرحا حا هر دو مرده  ن. 
. یا  ی صحنه  ها خودم ه هست ن. توی بع روز دارن مشهور و مشهورتر می  
ده.  ون گ  اید ه نوار صدا اق سایه  م هست. فیل  ها صدا ندار  ن. یا 
ی رو خود به داد.  ت. بع ه هس ع من یه تعداد  ه توی  در 

... حا یادم نیست. ته با ومش بردا اید خودم از آل ی رو ه  بع
ه به  اه می کردند. دایی بی تو ی به دایی ن ه ها با چش های گرد و بی ب
این ه  لی:  س ت روی  ا ری از گنجه بیرون آورد و گ ه ی دی ع آن ها 
ط می کردم.  ون  ه ی گرامافونه که اون روزها خاطرات رو رو کلی صفح
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ادی می  درخشید. دوباره  اه کردند. توی چش  هایشان برق  ه  ها به ه ن ب
یرین و  نی تابستان را با خاطره  های  هر گرم و طو می  توانستند چند بعداز
همه پیش به  سوی  ر کنند. مینا رو کرد به بقیه و گفت:  رگه س باحا دایی  ب

زیرزمین.
یری ازه ب ر ا اید تلفنی از مامان ب ن پریسا گفت: 

تند و راهی زیرزمین  وابی نداد. گرامافون را بردا الش  هی  ک به س
ی خش می  کرد. دور  ر رویش س دند. نشستند روی زیلویی که مادرب
ت توی  ا ماره  ی ی را گ ه حلقه  ی سر  پوستی زدند. پریسا صفحه ی 
د آن صدای خروس گرفته، صدای دایی سامان  ان نمی  گرامافون. باور
یه  ون  چقدر صدای دایی  ت:  ه برادر و گف ا رو کرد ب د. پریس با
ه  دو سا دی ر زد:  ن زد زیر خنده. مینا به او تش ه مانی محس صدای تو

ه. لی می  صدای خود ه این 
ردند. وان بود، گو س به صدای پر از خش دایی سامان که هنوز خیلی 

فصل دوم

ی1 بهش  اه رو تروتس ط صفحه رو فریدا به داد. می گفت دست اه  دست
ه آدم کش های  رس این ی و از ت ده بود م ه وقتی اوم ی ی داده. تروتس
ده بود. می تونین صفحه ها  استالین ترور کنن، توی خونه ی اون ها قای 

ون نیفته. ین خش رو رو گو کنین. فقط باید مراقب با
بعد ه تا وقتی  دار داد:  یدند. دایی هش ا خو  حا هورایی کش ه  ه ب

. نین. چون باید بخواب اینجا هستین، سروصدا ن
. در را ه پشت سر  ه را داد دست پریسا و رفت توی اتاق خود ع

بست.

1. لئون داویدوویچ تروتسکی، انقالبی بلشویک و متفکر مارکسیست اهل روسیه.
2. ژوزف استالین، رهبر و سیاست مدار کمونیست شوروی از اواسط 1920 تا سال 1953 میالدی.
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فریدا همیش���ه می  گوید: »م���ن واقعیت خودم رو نقاش���ی می  کنم. اما 
ای���ن احمق  ها فکر می  کنن کاره���ای من خیالیه.« بعد ه���م می  خندد و 
ب���ا مس���خره بازی می  گوید: »به قول خودش���ون سورِرئالیس���م1! من به 
سوررئالیس���ت  ها چه  کار دارم؟ ه���ر کی مثل من زندگی کرده باش���ه، 
واقعیت براش تبدیل به یه مالیخولیای دردناک می  شه. مالیخولیایی که 
سراسر زخم و درد و رنجه. این که دلیل نمی  شه به همچین آدمی بگیم 

سوررئال!«
چن���د وقت پیش با او و دیه  گو به ی���ک مهمانی رفته بودیم که به افتخار 
آن ه���ا گرفته بودند. وقتی یکی از آقایان ش���اعر خطاب���ه  ای درباره  ی هنر 
ن���اب فریدا س���ر داد و از او به  عنوان تنها نقاش زن س���وررئال نام برد، 
فریدا حسابی کفرش درآمد و فریاد زد: »من سوررئالیست نیستم. تموم 
نقاش���ی  هام واقعیت  های زندگی من هستن. اصالً من نقاشی نمی  کنم. 
این تابلوها برگ  برگ دفتر خاطرات من هس���تن که اجازه دادم شما هم 

اون  ها رو بخونین.«
هیچ  وقت ندیده بودم کس���ی با آن  همه ش���ور و حال درباره ی کارش و 
خ���ودش و اصاًل ه���ر چیزی حرف بزند. آن هم کس���ی مثل او که اغلب 
اوقات افس���رده اس���ت. گاه���ی، روزها می  گذرد و ی���ک کلمه حرف از 
دهانش بیرون نمی  آید. واقعاً حوصله  ی همه را س���ر می  برد. حوصله  ی 
من را که حس���ابی س���ر می  برد. ح���اال فکر کنید دیه  گو از دس���تش چه 

1. سوررئالیس��م یا فراواقع  گرایی یکی از جنبش  های هنری قرن بیس��تم است. سوررئالیسم به معنی گرایش 
به ماورای واقعیت یا واقعیت برتر اس��ت. زمانی که دادائیس��م در حال از  بین  رفتن بود، پیروان آن دوِر آندره 
برتون که خود نیز زمانی از دادائیست  ها بود، گرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را پی  ریزی کردند. این شیوه 
در س��ال 1922 به  طور رس��می از فرانسه آغاز شد و فراواقع  گرایی نامیده شد. این مکتب بازتاب نابسامانی  ها 

و آشفتگی  های قرن بیستم است.

می  کش���د. ش���اید برای همین دیه گو خیلی روزها از خانه فراری است. 
فقط توی کارگاه نقاش���ی  اش می  ش���ود پیدایش کرد. گاهی هم سر از 
کافه  ها و این  جور جاها درمی  آورد و تا آخر شب آنجاها پالس است. تازه 
این روزهای معمولِی زندگی آن  هاس���ت. خدا به دادمان برس���د وقتی 
زن و شوهر به جان هم می افتند. فریدا یکهو تبدیل به گلوله  ای از آتش 
می  ش���ود و با آن اندام کوچکش چنان ترس���ی به ج���ان دیه  گوی بیچاره 
می  اندازد که نمی  داند هیکل گنده  ی صدوچهل  کیلویی  اش را توی کدام 
سوراخ  س���نبه  ای پنهان کند. روزهایی که هیچ سوراخی پیدا نمی  شود، 
توی اتاق من قایم می ش���ود. برای این جور وقت ها همیش���ه دروغی در 
آس���تین دارم که فریدا را دست به سر کنم. می  دانم بیشتر اوقات دیه  گو 
خودش مقصر اس���ت. بس  که هر بار س���رش جایی گرم اس���ت و دائم 
شیطنت می  کند. اما وقتی خشم فریدا را می بینم و احساس می  کنم با 
این خشم می  تواند دودمان دیه  گو را به باد بدهد، مجبور می  شوم برای 
نجات جان آن مرد بیچاره از دروغ مایه بگذارم. مرد بیچاره ای که اصاًل 
نباید دلت برایش بس���وزد. فریدا از او هم بدتر است. برای او که اصاًل 
نباید دلت بسوزد. خودش هم همین را می خواهد. حتی وقت  هایی که 
روی صورت نقاشی  هایش قطره  های درشت اشک را نقاشی می  کند، 
ان���گار دارد توی صورتت داد می  زند: »حق نداری برای من دلس���وزی 

کنی! فقط می  توانی به بدبختی ام بخندی!«
البته کس���ی به وضعیت او که همیشه بیمار اس���ت، نمی  خندد. همین 
تازگی از یک عمل جراحی خالص شده. انگشت پای چپش را بریده اند. 
هنوز موقع راه  رفتن ش���ل می زند. چند روز پیش، دیه گو داشت سرش 
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غر می زد: »این انگشت اصالً نیازی به بریدن نداشت، چرا جراحی ش 
کردی؟«

فریدا یکهو از کوره در رفت و سرش داد زد: »برای اینکه قانقاریا گرفته 
بود.«

بعد رو به من کرد و به خنده گفت: »می دونی من نقاش���ی کردن رو از 
وقتی شروع کردم که به خاطر یه تصادف وحشتناک مجبور بودم مدت ها 
توی خونه بس���تری باش���م؟ برای همین قدر دردکش���یدن رو می دونم. 
دردکشیدن می تونه گاهی باعث خالقیت بشه. تا االن بیشتر از بیست 

بار روی بدنم عمل جراحی انجام داده ن.«
یکهو از دهانم پرید: »احتمااًل بیشتر از این هم بشه.«

بی توج���ه به حرفم ادامه داد: »درد با من به دنیا اومده. زخم و خون دو 
ش���ریک همیش���ه  ی زندگی  م بوده  ن.« رو کرد به دیه گو و داد زد:»حتی 

بیشتر از تو دیه  گو ریورا! حتی بیشتر از پدر و مادرم!«
گاه���ی فکر می  کنم خ���ودش ه���م از آن  همه درد و رنجی که می کش���د 
و زخم های���ی که بر تن���ش دارد، لذت می  برد. لذتی که من از آن س���ر 
درنمی آورم. اما فکر می  کنم همین دردها و زخم  ها از او همچین هنرمندی 
ساخته . ش���اید برای همین زخم هایش را دوست دارد. اگر دوستشان 
نداش���ت، آن  همه در نقاشی  هایش به آن  ها گیر نمی داد. اما از یک چیز 
مطمئنم، فریدا می  داند در این جهان یک زن نمی  تواند خودش را آن  طور 
که شایسته است نشان بدهد، مگر اینکه از رنج  ها و سختی  هایش بگوید 
و ب���ه چیزهایی بپردازد که فقط یک زن می  تواند آن  ها را نش���ان بدهد. 
شاید برای همین نزدیک به یک  سوم تابلوهایی که می کشد، از چهره  ی 

خودش اس���ت. می  گوی���د: »من خودم را در این تابلوها کالبدش���کافی 
می  کنم.«

ول���ی راستی  راس���تی فریدا، کالبدش���کافی حرفه  ای اس���ت. قلب را نه 
به  دقِت طراحی های داوینچی، اما با احس���اس واقعی یک قلب نقاشی 
می  کند. طوری  که فکر می  کنی همین  حاال قلبش را از س���ینه  اش بیرون 

کشیده  اند و هنوز دارد می  تپد.
با تمام دیوانه بازی هایی که این زن و ش���وهر دارند خوش حالم که حاال 
مدتی است دارم در خانه شان زندگی می کنم. امیدوار بودم همان طور 
که پیکاسو قول داده بود دیه گو خودش با من نقاشی کار کند. اما اتفاق 
بهتری افتاد. هرچه به روزهای پایان اقامتم در مکزیک نزدیک می شوم، 
بیشتر دلم می گیرد که مجبورم آن ها را ترک کنم. دیروز که فریدا قیافه ام 
را دید و فهمید از چه چیزی این قدر حالم گرفته، گفت می خواهد کاری 
کند بلکه کمی خوش حال شوم. بعد هم این دستگاه ضبط را به من داد 
و گف���ت هرچه دوس���ت دارم روی آن ضبط کنم. من هم تصمیم گرفتم 

عجیب ترین خاطراتی را که از سفر جادویی ام با او دارم، ضبط کنم.
ت روی  ده بود و سوزن گرامافون همان طور دا ی طر صفحه تمام 
د و صفحه را از این رو به آن رو کرد. بعد  آن می چرخید. پریسا بالفاصله بلند 

ت. ا ه سوزن گرام را روی آن گ
وقتی همراه بونوئل به مکزیکوسیتی رسیدیم، کسی برای استقبال از ما 
نیامده بود. البته تعجبی هم نکردیم. به  خاطر اینکه خیلی از بنادِر بین راه، 
درگیر رتق و فتق امور ناوگان جنگی بودند و همین موضوع باعث می  شد 
توی هر بندری کلی وقت  ُکشی کنیم. سفرمان به  قاعده  ی دو برابِر حالت 
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ع���ادی زمان برده بود. اما بین راه توانس���تیم در بندرهای زیادی پیاده 
شویم و خیلی جاها را ببینیم. گاهی به  تنهایی و گاهی همراه بونوئل سری 
به خیابان  ها و بلوارهایی می  زدیم که حتی درست نمی  دانستیم متعلق به 
کدام شهر از کدام کشور است. در عوض خوش حال بودیم که باز هم 

پایمان به زمین رسیده.
قرار بود اواخر بهار مکزیکوسیتی باشیم. اما وقتی به آنجا رسیدیم، تقریباً 
اواس���ط تابستان بود و هوا تا بخواهی، گرم بود. گرمایی که جان می  داد 
خودت را در آن رها کنی تا برشته شوی. بونوئل من را تا خانه  ی دیه  گو 
ریورا رس���اند. اما یک لحظه هم آنجا معطل نکرد. همان جلوی دِر خانه 
با من خداحافظی کرد و رفت. هیچ س���ر درنمی  آوردم چرا آن  قدر اصرار 
داش���ت آن دوروبر دیده نش���ود. بعدها فهمیدم س���ِر موضوعی بین او 
و فریدا ش���کراب اس���ت. موضوع برمی  گشت به س���ه سال پیش که 
نمایش���گاهی از تابلوهای فریدا در پاریس برگزار شده بود. چیز بیشتری 
از آن موضوع یادم نیس���ت. یادم اس���ت وقتی ماجرای بونوئل را برای 
خ���ودش و دیه  گو تعریف ک���ردم، زد زیر خنده و گفت: »لوییس بیخودی 
همه  چی رو گنده می  کنه. من حتی یادم نیست دیروز با کی دست  به  یقه 
ش���ده  م، چه برس���ه به اینکه یه زمانی با یه کس���ی سر یه موضوعی که 
حتی یادم نیس���ت چی بوده، دعوا کرده  م. البته یادمه بدجور حقش رو 
گذاش���تم کف دس���تش و حس���ابش رو رس���یدم.« مکثی کرد و دوباره 
خندی���د. گفت: »اگه جلومون رو نگرفته ب���ودن، حتماً کار به کتک  کاری 
می  کش���ید. می  دونی که من مشت  زن قابلی هس���تم. وقتی توی کالج 

درس می  خوندم، توی مسابقات بوکس شرکت می  کردم.«

با تعجب گفتم: »مگه دخترها هم بوکس بازی می کنن؟!«
با غرور جواب داد: »من تنها دختری بودم که توی اون مسابقه  ها شرکت 
می  کرد. اوایل پس���رها با مالحظه باهام مبارزه می  کردن. فکر می  کردن 
چون دخترم، نازک  نارنجی  ام. ولی چند تا مشت جانانه که خوابوندم توی 
َدک  وپوزش���ون، حساب کار دستش���ون اومد. برای همین اون  ها هم با 

همون شدت می  زدنم.«
� نمی ترسیدین؟

بی خیال جواب داد: »نه. یه بار یکی  ش���ون چنان مش���تی خوابوند توی 
صورت���م که فکم دررفت. نمی  دونی تا چند روز چه دردی داش���تم. آب 
ک���ه می  خوردم، انگار داش���تم شیش���ه می  جویدم. ولی کم  کم تونس���تم 

پا  به  پای    خودشون مشت بزنم.«
واکنش فریدا اصاًل شبیه بونوئل نبود. فکر کردم طفلک بونوئل زیادی از 
خشم فریدا می  ترسد. برای همین با خنده به فریدا گفتم: »اگه با بونوئل 
بوکس  ب���ازی کنی، حتم���اً ناک  اوتت می  کنه. می  دونی ک���ه توی جوونی 

بوکسور بوده.«
فریدا خندید و بلند شد. همان  طور که به  سمت باغچه  ی گوشه  ی حیاط 
می  رفت تا به کاکتوس  های بلندش نگاهی بیندازد، گفت: »منتها قبلش 

باید جرئت کنه و بیاد خونه  ی من.«
با فریدا تا همین اندازه می  ش���د جدی بود. فقط وقتی مس���ائل برایش 
جدی  تر می  ش���د که پای خیانت وس���ط می  آمد. حاال ه���ر جور خیانتی. 
چه کس���ی پشت س���رش حرفی زده بود و به گوش���ش می  رسید، چه 
کس���ی وعده  ای داده بود و فراموشش ش���ده بود. یا مثالً وقتی دیه  گو 
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دس���ته  گلی آب می  داد، که همیشه هم آب می  داد. فکر می  کردند من 
هن���وز بچه  ام و از چیزی س���ر درنمی  آورم. بچه بودم، ام���ا از خیلی چیزها 
سر درمی  آوردم. آدم  بزرگ  ها همیشه درباره  ی فهم و شعور کوچک  ترها 
اش���تباه می  کنند. حتی این زن و شوهر که راستی  راستی بزرگ بودند. 
البته دیه  گو هیکلش هم بزرگ بود. چاقالو بود و درست مثل غول چراغ 
جادو زش���ت و ورقلمبیده به نظر می رسید. فریدا او را »توپولوی من« و 
گاهی فقط »توپولو« صدا می  کرد. فرقی هم نمی  کرد کجا بودند. چه در 
مهمانی شام رئیس  جمهور، چه در بازار و کوچه و خیابان و چه وقتی توی 

خانه  ی خودشان بودند.
وقتی به خانه  ی آن  ها رسیدم، فقط خودم بودم و یک دست لباس که تنم 
بود. و البته نامه  ای که پیکاس���و نوشته بود و داده بود دستم تا به  عنوان 
معرفی  نامه بدهم به آن  ها. نامه خطاب به دیه  گو ریورا بود. پیکاسو انتهای 
آن نوشته بود: »پسری که نامه را به تو می  رساند، اسمش سامی است. 
از ایران برای یادگیری نقاشی به فرانسه آمده. مدتی هم کنار من مشق 
نقاشی دیده. به حرف  های عجیب  وغریبش کاری نداشته باشید. ممکن 
اس���ت یکهو بگوید آن زمان  ها که در خانه  ی داوینچی زندگی می  کردم، 
یا وقتی با میکل  آنژ سقف کلیسای سیستین را نقاشی می  کردیم... حتی 
ممکن است کلی خاطره از سفرهایی که با ونگوگ داشته، برایتان بگوید. 
اما جدای از این تخیالتش، بچه  ی بی  استعدادی نیست. تنها دلیلی که 
او را نزد شما می  فرستم، جنگی است که در  حال  حاضر گریبان  گیر قاره  ی 
ما شده. آلمانی  ها هم دائم مزاحمم می  شوند. باری از شما تقاضا دارم 
در مدتی که در مکزیک زندگی می  کند، او را تحت حمایت خود بگیرید. 

البته یک تقاضای دیگر هم دارم. سامی عاشق نقاشی است. فقط هنوز 
نمی  داند باید چه سبکی را دنبال کند. من هم وقتی جوان بودم، همین 
مشکل را داشتم. در واقع حاال هم همین مشکل را دارم. می  خواهم تو 
و همس���ر زیبا و مهربانت به او کمک کنی���د و از هنر خود چیزهایی به او 
بیاموزید. می  دانم تقاضای بزرگی اس���ت، اما همچنین می  دانم لطف تو 

هم به اندازه  ی شکمت بزرگ است و به او کمک می  کنی.«
وقتی دیه  گو نامه را خواند، با چشم  های ورقلمبیده  اش به من نگاه کرد. 
بعد رو کرد به فریدا که داش���ت به میمونی که روی ش���انه  اش نشسته 
ب���ود، غذا می  داد. فریدا میمون را از روی ش���انه  اش برداش���ت و بلند 
ش���د. نگاه مهربانش لحظه  ای به من افتاد. فهمیدم این کس���ی است 
که می  توانم روی کمکش حس���اب کنم. خصوصاً که بدجوری من را یاد 
مادربزرگ���م می  انداخت. مثل مادربزرگ موهای���ش را بافته بود و دور 
س���رش پیچانده بود. انگار مادربزرگم چهل س���ال جوان  تر شده باشد. 
فقط پوس���تش تیره  تر بود. بس  که آفتاب مکزیکوس���یتی داغ بود. وقتی 

می  تابید مستقیم توی پوستت نشت می  کرد.
فری���دا نامه را از دس���ت ش���وهرش گرف���ت و نگاهی ب���ه آن انداخت. 
دوباره رو کرد به من و لبخند مهربانی زد. گفت: »ونگوگ واقعاً به  خاطر 

معشوقه  ش گوشش رو برید؟«
دیه  گ���و ناباورانه نگاه���ش کرد و پقی زد زی���ر خنده: »فری���دااا! نکنه تو 

راستی  راستی...«
فریدا دس���ت باال برد و دیه  گو بالفاصله س���کوت کرد. بی  آنکه خودم را 
ببازم، گفتم: »نه. فقط یه دعوا بود. با گوگن. گوگن در کل آدم خوبی بود، 
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خاطره یا قلب

)۱۹۳۷ می��ادی، رنِگ روغ��ن روی فلز، ۲۸ 
در ۴۰ س��انتی متر، مجموعه ی خصوصی در 

پاریس(

تصور  »برخالف  می گفت:  فریدا 
دارم  که  اشک هایی  وجود  با  و  بقیه  
خاطره ی  تابلو  این  می ریزم، 
وقتی  زندگی مه.  خوش  روزهای 
تازه از دیه گو جدا شده بودم. هیچ وقت 
به اندازه ی اون روزها خالق و پر 

از ایده نبودم.«

»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

دو فریدا

)۱۹۳۹ میادی، رنِگ روغن روی بوم، ۱۷۳ در ۱۷۳/۵سانتی متر، موزه ی هنر مدرن مکزیکوسیتی(

هر بار می گفتم »این تابلو یه روزی شاهاکر تو می شه فریدا!«، با تعجب و ناباوری 
ناگهم می کرد. شاید فکر می کرد ُخل شده ام.

بعدها که خودش این قلب دوتکه را به تابلو اضافه کرد، شاید کمی متوجه منظورم شد.
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خودنگاره با گردن بند خار و مرغ مگس خوار

)۱۹۴۰ میادی، رنِگ روغن روی بوم، ۴۹/۵ در ۶۳/۵ سانتی متر، دانشگاه تگزاس(

یک بار که درباره ی این نقاشی از او پرسیدم، گفت: »مرغ مگس خوار مرده ای که  
به گردن بندم آویزونه، خوشبختی ازدست رفته ی منه.«

پرسیدم: »میمون اون پشت چه می کنه؟«
جواب داد: »میمون همون کسی ئه که دوستش دارم. برای همین گردن بند خارم 

رو مثل افساری دست گرفته   و می کشه. هرچی بیشتر می کشه، زخمی ترم می کنه.«
خندیدم و گفتم: »اگه میمون دیه گو باشه، شما خود گربه سیاهه   این.«

میز زخمی

)۱۹۴۰میادی، رنِگ روغن روی بوم، ۱۲۲ در ۲۴۴ سانتی متر(

این تابلو گم شد و هنوز هم از آن خبری نیست. اگهی با خودم فکر می کنم 
تابلوهای گم شده چه سرگذشتی پیدا می کنند. فریدا می گفت آثار هنری گم 

نمی شن. دور از چشم ما به زندگی شون ادامه می دن.

 ریشه ها
)۱۹۴۳ میادی، رنِگ روغن روی فلز، کلکسیون خصوصی(   

خریدار  فروختند.  حراجی  یک  در  نیویورک  توی   2006 سال  رو  تابلو  این 
ناشناس ماند تا سرانجام بعد از تحقیق زیاد کشف کردم مادونا اون رو خریده، 

ولی خواسته اسمش فاش نشه. 



دیه گو در فکر من

)۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳می��ادی، رنِگ روغن روی بوم، ۶۱ 
در ۷۶ سانتی متر، کلکسیون خصوصی گلمن(

می گفت:  دیه گو  درباره ی  همیشه  فریدا 
»دیه گو، مردِ چاِق نقاشم که همیشه روی 

پیشانی ام مثل آفتاب می درخشه...«

دیه گو و من

)سال ۱۹۴۹میادی(

آن پسر خوش تیپ سمِت چپی فریداست.

پرتره ی خانوادگی

)۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰میادی، رنِگ روغن روی فیبر، ۴۲ در ۵۹ سانتی متر(



زمانی که هم صحبت فریدا بودم 170171 بچه محل نقاش ها 5

که  هم  هیچ اکری  دیه گو 
خوبی  منتقد  الاقل  نمی کرد، 

برای اکرهای فریدا بود.

فریدا در خانه
پ.ن 1: بعضی عکس ها را آن روزهای آخری که خانه شان بودم، از 

آلبومش کش رفتم.
پ.ن 2: خب دلم تنگ می شد.

پ.ن 3: به عکس های بعدی هم دقت شود.

فریدا و تابلو هایش
عکس وسطی را خودم از او گرفتم
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پرتره ی لوتر بربانک

)۱۹۳۱ میادی، رنِگ  روغن روی بوم، ۶۱ در ۸۵ سانتی متر، موزه ی لیدیو پاتینو(

هنوز هم فکر می کنم این یک آدم درختی است. اما فریدا همیشه به این 
گیاه شناس  بربانک،  لوتر  پرتره ی  »این  می گفت:  و  می خندید  حرفم 

آمریاکییه.«
چه کسی بیشتر از یک گیاه شناس به آدم درختی ها ربط دارد؟

فریدا و دیه گو ریورا

)۱۹۳۱ میادی، رنِگ روغن روی بوم، ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر، موزه ی هنر مدرن سان فرانسیسکو(

مادر فریدا گفته بود آن ها مثل فیل و فنجان هستند. 
از اندازه ی کفش هایشان اکمالً معلوم است.
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  رؤیای تختخواب

)۱۹۴۰ می��ادی، رنِگ روغ��ن روی ب��وم، ۷۴ در ۹۸/۵ س��انتی متر، مجموعه ی 
نیویورک(

ممکنه عجیب به نظر برسه اما در مکزیک مرگ و زندگی به همدیگه گره 
خورده ن. شاید برای همین فریدا می ترسید بعد از مرگ مجبور 

باشه دوباره به این دنیا برگرده.

نقاشی دیواری از دیه گو ریورا
فریدا هم پشت  دیه گوست.  خودِ  گرفته،  را  که دست اسلکت  پسربچه  آن 

سرش ایستاده. فریدا همیشه می گفت: »دیه گو بچه ی من است.«



عکسی که در فرانسه از فریدا گرفته بودند. این یکی را البته خودش به من داد.


