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فکرش را بکن، هر ': آورد که براک و پیکاسو خود محدود نکردند به ایده. به نقد ِ عملی کار پرداختند. پیکاسو به یاد می

خواستیم ببینیم دیگری چه کرده است. به نقد  آمد. هر دو می و یا براک به کارگاه من میرفتم  میشب من به کارگاه براک

ای به براک  نگارهگیر بودیم.  پرداختیم. نگاره زمانی آماده بود که هر دو از آن راضی بودیم. سخت کار ِ یکدیگر می

گفتم:  ابان؟ این زن است یا نگاره؟ و بعد میتواند پا بگذارد به خی گفتم: این زن خوب در آمده؟ می دادم و می نشان می

گفتیم: آره، کمی بو  کردیم و می اش را ببویم. بعد با هم نگاه می خواهم بتوانم زیر بغل اش را ببویی؟ می توانی زیر بغل می

ی بزرگی  گارهآید که شبی رفتم به کارگاه براک. داشت روی ن آید )...(. یادم می گفتیم: نه، هیچ بویی نمی دهد. یا می می

  کرد. تون، پیپ و باقی چیزهای دم ِ دست برای کوبیسم کار میوای ت با کیسه

بینم. براک گفت: غیر  سنجاب می کیدارم نگاه کردم، گامی به عقب برداشتم و گفتم: طفلکی، این وحشتناکه. 

بینم. نگاره درست شده تا  ی پارانویید منه، اما همینه که هست و من یه سنجاب می دههممکنه. گفتم: آره، این مشا

ی  ی توتون، پیپ و همه خواهی کیسه ها چیزی باید در آن ببینند، می چون آدمنگاره باشد و نه خیال ِ دیداری. 

بیرون. براک گامی به عقب ای. اما یک کاری بکن که این سنجاب بره  چیزهای دیگر ببینند که تو داخل آن گذاشته

 کند. ی پارانویید به آسانی سرایت می برداشت، با دقت و توجه نگاه کرد. او هم سنجاب را دید، چون چنین مشاهده

براک روزها کوشید تا سنجاب از نگاره بیرون اندازد. ساخت نگاره را تغییر داد، نور و ترکیب بندی، اما سنجاب 

شد،  ها هر چه هم دگرگون می اش برانیم. شکل توانستیم بیرون مان و نمی در خیال، چون آمده بود گشت هی برمی

ای  شود خود بنماید. سرانجام، پس از هشت یا ده روز، براک شگردی زد و نگاره شد باز کیسه سنجاب موفق می

 'ای کوبیستی. توتون، یک پیپ، ورق بازی و بیش از همه نگاره

نویسنده و نگارگر و زمانی معشوقه و مدل  – [Françoise Gilotژیلو ] زرانسواپیکاسو داستان سنجاب را برای ف

آن روزها کارمان مثل 'اند.  چه اندازه به هم نزدیک بودهاو و براک تعریف کرد تا بگوید  -و مادر ِ دو فرزند او پیکاسو

توان  زمانی بود که می 'شود. پژوهش آزمایشگاهی بود دور از هر شکل ِ خودپسندی و ادعا. این هماهنگی باید درک

انگیزش بس مورد احترام آمادگی داشتند برای یکی شدن. آن دم از میان رفت، اما ر ِ دم ِ آرمانی نامید و هر دو نگارگ

 گویند. واقعی بود و احساس دو سویه. هر دو از آن دم می

ناشناس است. آمادگی داشتیم از کردیم که این همه جست و جوی شخصیتی  براک: ما سرگرم کار بودیم و فکر می

های پیکاسو را از من و کار مرا  نگاره ،آمد که دوستاران شخصیت خود درگذریم تا به اصالت برسیم. گاه پیش می

فتن داشت )...( گکرد زیرا به خود کار عالقه داشتیم و به حرفی که برای  مان فرق نمی دیدند. برای از پیکاسو می

هامان را از هم جدا کنیم. از  مان مشکل بود که نگاره من چنان به هم نزدیک بودیم، برای بینی، وقتی پیکاسو و می

ماند. من بودم که  گرفت و از این رو نگاره باید ناشناس می دید من شخصیت نگارگر نباید میان دو تن قرار می

ز دید من، زمانی که دیگری همان ها امضا نگذاریم و پیکاسو نیز زمانی دراز چنین کرد. ا پای نگاره رفتمتصمیم گ

ها فهمیدم این درست نیست  بعدها و دلیلی هم نیست برای امضا کردن.  کار من بکند، دیگر تفاوتی نیست میان نگاره

ها. پیکاسو نیز چنین کرد. پی بردم که بی نشان ِ فردی، واقعیت دادن به خود  و شروع کردم به امضای نگاره

 ناممکن است. 

ها بعد شروع کردیم به امضا.  کنیم. سال هامان را امضا نمی فهمیدند چرا نگاره ران آن زمان اغلب نمیپیکاسو: دیگ

خواستیم نظمی  گیری. می ی موضع نه در شکل بیانی بلکه به مثابه ؛اش این بود که امید داشتیم به هنر ناشناس دلیل

شد. الزم نبود کسی بداند کدام یک از ما کدام نگاره ساخته است.  های گوناگون بیان می نوین درافکنیم که با فردیت

د، دیگر ها که خوب بودن ی کوبیست اما فردگرایی قوی بود و کار به شکست انجامید. زیرا پس از چند سال همه

کوبیست نبودند. و آنان که کوبیست ماندند، کسانی بودند که به راستی نگارگر نبودند. براک این اواخر گفت: 

و این درست است. زملنی کوبیست بودیم اما  'ی ناقدان بود، اما ما هرگز کوبیست نبودیم. ای ساخته کوبیسم کلمه'

تا  وبیست بودن، فردیتی هستیم با مسئولیت در برابر خودمان.کنار کشیدیم، زیرا بر این نظر بودیم که بیش از ک

 رفتیم.  مان راه به جایی نبرده، باید پی ماجراجویی فردی خودمان می متوجه شدیم که ماجراجویی جمعی
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