
 پیکاسو در هلند 

 
ی در آن زچند رو 1905که پابلو پیکاسو به سال  روستای سخورلدام در هلند چندان شناخته نیست و ویژگی نیز ندارد، جز این

قدیمی در شهر  ای جا دو نگاره با گواش کشید و سه دفترچه طراحی پر کرد با طرح آسبادها، بازار پنیر آلکمار، خانه گذرانده. آن
 هورن و ...

بینیم چگونه سر و کار پیکاسو افتاده به هلند.  گاه کوچک اما جالبی بر پا شده در موزه شهری آلکمار هلند و در آن می نمایش
خورد و  ی آنان می شد سر ِ دیگران و از کیسه ماجراجو و اهل سفر که خراب می – 'توم سخیلپیرورت'پیکاسو در پاریس با 

او به  هم. برای دو روزنامه ی خبر و گزارش رفته بود پاریس برای تهیه 1904به سال  'توم سخیلپیرورت'آشنا شد.  –د نوشی می
گری  اشاره داشت. گزارش '(Kees van Dongenکیس فان دونگن )'نخستین بار به کار نگارگر هلندی ،گر عنوان گزارش

ی بسیاری هلندیان در  ی دیرینه شیوه–شان  دار در باال کشیدن سهم ِ ارث زنان پول تر پرداخت به شکار ِ بیوه بهانه بود براش. بیش
مارت که  ی مون ای برابر ِ تپه اتاقکی داشت در بنای متروک کارخانه 'توم سخیلپیرورت'ی دیگر. ها و آدم ها غارت سرزمین

 یکاسو در آن کارگاه داشت. پ
به روستای سخورل  'توم سخیلپیرورت'دانیم که به دعوت  داند دوستی او با پیکاسو از کجا شکل گرفته، اما می کسی نمی

(Schoorlسفر کرده و چندی همراه یکی از دوست دخترهاش در آن به سر برده. در هم ) ت دخترش به ش با دوس آن روستا میانه
سر  ای در روستا که اکنون با نام ِ دیگری وجود دارد و روزها  رفت به میخانه رسانی. می  نامهی  در خانه قی گرفتهم خورد و اتا

وگویی گفته که دوران خوشی گذرانده، که هوای آن روزها آفتابی  های مجاور. پیکاسو بعدها در گفت به روستاها و شهرک زد می
خوش غلتیده بر 'که یکی از دختران با او  بودند و این 'ی دوران کالوین جنگندهسوارکاران 'بوده، که دختران هلندی چون 

 . 'ها تلماسه
 اند.  جالب کهالعاده  فوقنه اند،  گاه برای نخستین بار کنار هم قرار گرفته ی پیکاسو که در نمایش دو نگاره

زمینه  ، شق و رق با لباس روستایی و پساستهلندی  اندام زنان درشتنقش  (Les Trois Hollandaises)' سه زن هلندی'
 – '(La belle Hollandaise) زیباروی هلندی'ی هلند شمالی است. در  ی منطقه ی روستایی که شکل هرمی بام، ویژه خانه

است: کدام دختر   ی سنتی زنان غرب ِ فریسالند. پرسش این واره بینیم با کاله نقش عریان دختر زیبای اندکی چاق می -ی باال نگاره
کس پاسخ  دام برهنه بایستد در برابر نگارگر گمنام اسپانیایی؟ هیچ همه ماجراجو بود که در سخورل یا سخورل آن 1905به سال 

آن  دام دخترک را شناختند. دختر ِ هم پیکاسو در آمستردام برپا شد. روستاییان پیر ِ سخورلگاهی از آثار  که نمایش 1967نداشت تا 
 ایستاده بود مدل ِ پیکاسو.  -ی پیکاسو خانه صاحب –نامه رسان 

 سه زن هلندی، پیکاسو 



همه،  اینبر آن نشسته.  -گویا –ی شهری آلکمار هدیه کرد که پیکاسو  ی قدیمی، امسال صندلی به موزه یکی از وراث میخانه
نویسان بر این نظرند که  نامه است به این سفر کوتاه پیکاسو. زندگی  نامه از پیکاسو اشاره اند، اما در هر زندگی ای های ساده یادواره

ی شگفت و پرانرژی ِ  ی ُرز' و رسیدن به آفرینش نگاره دام گام ِ بلندی بوده برای پیکاسو در آغاز 'دوره این روستای سخورل هم
 'دوشیزگان آوینیون'.  

 

 
گی دختران ِ این جمع شگفت است.  نقش تنهایی و درخود رفته – (1907دوشیزگان آوینیون )  

م تنهاییرودکی گفته است: با صدهزار مردم تنهایی، بی صدهزار مرد  


