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در زندگی هر آدمی گاهی پیش می آید که آدم های بزرگی سر راهش سبز 
شوند. من خودم سر راه آدم های بزرگ سبز می شدم. یکی از این آدم های 

بزرگ »لئوناردو داوینچی«1 بود.

مانی این را  الی دست نوشته های دایی سامان پیدا کرد و با خواندنش 
یاد شبی افتاد که با خواهرش، پریسا، پسرخاله اش، محسن و دختر دایی اش،  
مینا به زیرزمین خانه ی مادربزرگ رفته بودند و دایی سامان را دیدند که 
داش��ت روی یک بوم سفید، رنگ بازی می کرد. واقعاً رنگ بازی می کرد! 
نمی شد اسم دیگری بر آن کار گذاشت. یواش پشت ستون بزرگی پنهان 
شدند. دایی سامان یک بار گفته بود: »این ستون تنها تکیه گاه خونه است.« 

۱ . لئوناردو دی س��ر پیرو داوینچی )۱۵ آوریل ۱۴۵۲ - ۲ مه ۱۵۱۹( دانش��مند، نقاش، مجسمه ساز، معمار، 
موس��یقی دان، ریاضی دان، مهندس، مخترع، آناتومیست، زمین ش��ناس، نقشه کش، گیاه شناس و نویسنده ی 
ایتالیایی دوره ی رنس��انس بود. نبوغ او ش��اید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده است. لئوناردو معمواًل 
به عنوان نمونه ی بارز یک مرد رنس��انس معرفی می شود. از او به عنوان بزرگ ترین نقاش تاریخ یاد می کنند. 
ع��ده ای نیز او را با اس��تعدادترین ش��خصی می دانن��د که تا کنون در این جهان زیس��ته اس��ت. داوینچی را 

»کهن الگوی فرد رنسانسی« دانسته اند.

فصل یکم
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و بع��د با یک ضربه ی غرورآمیز کوبیده بود به س��تون. انگار کس��ی به 
شانه ی رفیق قدیمی ای بکوبد که می داند می تواند تو هر شرایطی روی او 

حساب کند.
همان طور که پش��ت ستون قایم شده بودند، رنگ مالیدن دایی سامان 
به بوم سفیِد روبه رویش را دید می زدند. یک جوری رنگ مالی می کرد که 
انگار راستی راستی دارد چیزی روی بوم می کشد. اما جز مشتی تاش های 
رنگی که تو هم و رو هم مالیده می شدند، چیز دیگری نمی دیدند. از این 
کارش یک جورهایی خنده ش��ان گرفته بود. البته تعجب هم کرده بودند. 
این دیوانه بازی ها اصاًل به دایی سامان نمی آمد. اما کم کم متوجه شدند از 

میان رنگ ها یک چیزهایی دارد بیرون می زند.
چهره ی یک زن بود. زنی که تو نگاهش یک رازی داش��ت. رازی که 
انگار داشت از آن ها پنهان می کرد. زِن توی نقاشی یک طور غریبی نگاهشان 
می کرد. انگار متوجه ش��ده بود بچه ها پشت ستون قایم شده اند و تالش 
می کرد این راز را از دایی س��امان پنهان کند. نگاهش هر چه بیشتر جان 
می گرفت، بچه ها بیشتر احساس سرما می کردند. انگار بادی سرد و موذی 
از یک  جای آن تابلو بیرون می زد و مثل زمهریر تو تنشان رخنه می کرد.

یکهو آغوش��ی بزرگ از پشت همه ش��ان را تو چنگ خودش گرفت. 
نزدیک بود از ترس زهره ترک شوند. اما با دیدن انگشت کلفت مادربزرگ 
که به عالمت سکوت روی دماغش گذاشته بود،  کسی نُُطق نکشید. فهمیدند 
اصاًل زمان مناسبی برای گند زدن به خلوت دایی سامان نیست. در غیر 
این صورت نمی توانستند از دستش قسر در بروند. مثل ماهی تو آغوش 

مادربزرگ گیر افتاده بودند، نه راه پس داشتند نه راه پیش.

مادربزرگ یواش و پاورچین آن ها را به سمت پلکان خروجی برد و بعد 
هم در حالی که به پشت هر کدام یک ضربه می کوبید، یکی یکی آن ها را از 

پله ها فرستاد تو حیاط. خودش هم سالنه سالنه پله ها را باال آمد.
تو حیاط خیلی جدی شیرفهمشان کرد که اصاًل نباید از این موضوع با 
کس��ی حرفی بزنند و اگر یک وقتی خدای نکرده زبانشان سوخت و پیش 
هرکس، فرقی نمی کرد بابا مامان هاشان باشد یا دوستی در مدرسه یا اصاًل 
یک غریبه، این موضوع را بازگو کردند، دایی  بزرگه مثل کسی که مویش 
را آتش زده باشند، از قضیه باخبر می شود و خدا می داند چه به روز کسی 

که این خبط را کرده باشد، می آورد.
وقتی این حرف ها را می زد، تو نگاهش یک ش��عله ی آتش می رقصید. 
هر چه مادربزرگ بیشتر حرف می زد، مانی احساس می کرد داغ و داغ تر 
می ش��ود. برای همین رویش را س��مت دیگری چرخانده و حواس��ش را 
داده بود به مینا که تو چش��م هاش خنده جا خوش کرده بود. اما تهدید 

مادربزرگ را جدی گرفته بود. هر چهارتاشان جدی گرفته بودند.
 مینا خزیده بود تو اتاق اُرس��ی و چپیده بود پش��ت میزی که قدیم ها 
برای کرسی از آن استفاده می شد. مانی هم مثل همیشه دنبال او به اتاق 
ارس��ی آمده بود و آن سر میز نشسته بود. هر دو زل زده بودند تو چشم 
هم و با هم تله پاتی کرده بودند. پریسا و محسن هم از ترس مادربزرگ 
به دامن بزرگ چین چینی اش پناه برده بودند. بعد هم برای خود شیرینی 

تمام آشپزخانه را  دستمال کشیده بودند.
حاال مانی باز یاد آن روز افتاده بود و فکر می کرد شاید رازی در زندگی 
دایی سامان است که هیچ کس جز مادربزرگ چیزی از آن نمی داند. حتی 
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ش��اید مادربزرگ هم از تمام رازهای برادرش باخبر نبود. دایی س��امان 
آدمی نبود که تمام راز دلش را به کسی بگوید. حتی به مادربزرگ که تنها 
خواهرش بود. بنابراین دفتر را زیر بغلش قایم کرد و تند تند دوید سمت 
خانه ی دایی فرجام که سر کوچه شان تو یک آپارتمان نقلی زندگی می کرد.

زنگ خانه را که زد، خود مینا آیفون را جواب داد.
-  بدو بیا پارکینگ.

مینا فهمید کار مهمی پیش آمده که باید برود پارکینگ. با عجله پله ها 
را ده ت��ا  یکی دوید و رفت پایین. تو پارکین��گ، مانی به محض دیدنش 

گفت: »فکر کنم دارم راز دایی بزرگه رو کشف می کنم.«
به دایی سامان می گفتند دایی بزرگه که از دایی فرجام معلوم باشد. دست 
کرد زیر تی ش��رت و دفتر برگ برگ شده ی یادداشت های دایی سامان را 
ک��ه از تو انباری کش رفته بود، بیرون آورد. مینا گفت: »دزدی کردی؟ 

از دایی سامان؟!«
مانی فکر کرد چرا هر بار به دخترها اعتماد می کند، بعدش مثل سگ 
پش��یمان می شود. دخترها خیلی که شاهکار بودند تازه می شدند مینا که 

ِهی ته دل آدم را خالی می  کرد. 
اما خیلی  زود از این فکرش پش��یمان ش��د. مینا هر بار بهترین ایده ها 
را می انداخت تو سرش��ان و برای هر مشکلی باالخره یک راه حلی داشت 
که ش��اید همیش��ه هم جواب نمی داد، اما الاقل می شد باهاش مشورت 
کرد. هیچ وقت به ی��ک موضوع مثل بقیه نگاه نمی کرد. هر چند که آن 
موضوع خودش معمولی و پیش پا افتاده بود. برای همین می توانست به هر 
مسأله ای ارزشی بدهد که اصاًل به چشم دیگران نمی آمد. این کار را هم 

برای این نمی کرد که مثاًل بخواهد به زور نشان بدهد با بقیه فرق دارد. اما 
به نظر مانی، مینا واقعاً با همه فرق داشت. برای همین همیشه روی نظر 

مینا حساب می کرد.
دفترچه را داد دست مینا. مینا الی آن را باز کرد و نگاهی به کاغذهای 
وسط انداخت. بعضی از برگه ها آن قدر قدیمی بودند که دستشان می زدی 

خرد می شد. رو کرد به مانی: »می خوای چی کارش کنی؟«
-  رازش رو بفهمم.

-  دایی سامان کسی نیست که به این سادگی ...
-  بیا دفترچه رو از اول تا آخرش بخونیم شاید یه چیزی ...

-  این کارمون حتی از دزدی هم ...
-  در عوض دایی بزرگه رو بهتر می شناسیم.

-  بدون اجازه ی خودش؟
-  اگ��ه قرار بود همیش��ه با اجازه باش��ه که کس��ی هیچ وقت چیزی 

نمی فهمید.
-  پس یه فکری.

-  چی؟
-  باید همه دور هم باشیم و اینو بخونیم.

-  محسن دهنش لقه.
-  می دونم. پریسا هم خیلی نازنازیه، ولی وقتی هر دوشون رو بیاریم تو 

بازی دیگه کسی جرأت نمی کنه سوسه بیاد.
مانی فکر کرد پُر بیراه هم نمی گوید. موبایلش را از جیب بیرون آورد 
و شماره ی محسن را گرفت. مینا هم مشغول تماس گرفتن با پریسا شد.



تابلوی مونالیزا یا لبخند ژوکوند
انتیمتر  نیک: رن رو روی چو  در  س دی ت می  تا 

اری وور  ه ی  مو

تابلوی مونالیزا یا لبخند ژوکوند

بعده��ا که تابلوی لبخن��د ژوکوند را در موزه ی لوور دیدم متوجه ش��دم 
الژوکوندای  واقعی زنی است که توی این تابلو نشسته، نه آن 
زن��ی که یک روز در خیابان های فلورانس دیدم. اصالً  ویژگی اکر 
داوینچی همین بود، آدم ها را واقعی تر از خودشان نقاشی می کرد. 

»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

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

تر و سا تر ب امید دنیای س



 بانویی با قاقم
)۱489تا ۱49۰میالدی، تکنیک: رنگ روغن، ۳9 در۵4 سانتیمتر(

نمی دانم چرا هر بار چشمم به این تابلو می افتاد فکر می کردم دارد به 
چیزی اشاره می کند که فقط خودِ لئوناردو از آن س�ر در می آورد. این 

تابلو همیشه برایم ُپر از رمز و   راز بود. حتی بیشتر از مونالیزا.

اولین بار که این تابلو را در اکراگه داوینچی دیدم، فکر کردم: »پس 
راس��ته که حیوون های خونگی ش��بیه صاحبشون می شن! این 

قاقم که خیلی شبیه صاحبشه.«

یحیی تعمید دهنده
)۱۵۱۳میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی چوب گردو، ۵7 در ۶9 سانتیمتر، موزه ی 

لوور(



بانوی صخره ها
نیک: رن  دی ت می دود  تا 
انتیمتر  س و  در  رو روی چ

ند ان ی م  ار نس ی ن

از این تابلو دو تا در خانه ی داوینچی بود. یکی 
که بیست سال پیش کشیده بود  و یکی که 
هنوز نصفه نیمه مانده بود. مارچلو یک بار گفت 
به خاطر گیرهای عجیب و غریبی که لکیسا به 
تابلوی اولی داده بود، لئوناردو مجبور شده بود 
یک نسخه ی دیگر برای آن ها نقاشی 
کند. اما معلوم بود توی این نسخه ی دومی 
هم باز لککی س�ر لکیسا سوار کرده است که نه 
اسقف ها از آن س�ر در می آوردند و نه خود پاپ.

پرتره ی ایزابلا ِدِسته
وور  ه ی  اش روی گ  در سانتیمتر مو دی ن می تا  دود 

داوینچی هیچ وقت از ش��رمندگی این دوست قدیمی در نیامد. چون هیچ وقت 
پرتره اش را تمام نکرد. اما بعدها تابلوی تمام شده را پیدا کردند. وقتی که دیگر 

نه داوینچی  بود و نه خودِ ایزابال.

شام آخر
نیک: چس  رن برگ قیر  دی ت می تا 
یسای سانتا ماریا  و مص در  سانتیمتر 

ی می د گرت

حیف که داوینچی این تابلو را پیش از آشنایی 
ب��ا م��ن کش��یده ب��ود. و گرن��ه  ب��ه  او می گفتم 
زیرس��ازِی دیوار نقاش��ی را طوری اکر کند که 
س��ال های بیش��تری دوام بی��اورد. چون 

ََبعدها خیلی زود پوسته پوسته شد و تر ک خورد.



ناجی جهان
)حدود۱۵۰۰میالدی، تکنیک: رنگ روغن روی بوم،

 4۵/4 در ۶۵/۶ سانتیمتر، مجموعه ی خصوصی،
 نیویورک(

همیشه می دانستم این تابلو وجود دارد. اما کسی حرفم را باور نمي کرد. در اکراگه 
داوینچی دیده بودمش. بعدها افتاد دست شاه چارلز اول. بعد هم هی دست 
به دس��ت ش��د تا باالخره از موزه ی نشنال اگلری س��ر در آورد. اگهی هم 
به جاهای دیگر رفت. حاال هم که می گویند س��ر از یک مجموعه ی خصوصی 
در آورده اس��ت. فکر کنم صاحب فعلی تابلو از خود این تابلو هم مرموزتر باش��د. 

عجیب نیست سرگذشت یک تابلو این قدر باال و پایین داشته باشد؟

اس��تاد تصمی��م گرفته بود هلیکوپتر بس��ازد. همان چرخبال خودم��ان. ولی فقط 
طرحش را کش��ید و هیچ وقت اکملش نکرد. بعدها ش��نیدم به ساختن تانک 

هم فکر کرده بود. حتی طرحش را هم زده بود.

داوینچی همیش��ه دس��تی در دل و روده ی ُمرده ها داشت و از آن ها طراحی 
می کرد.

و این هم اکمل ترین 
داوینچ��ی  ک��ه  طرح��ی 

برای هواپیما کشید. 



پرتره ی مردی با گچ قرمز
)چهره ی خود نقاش، حدود ۱۵۱2میالدی، تکنیک: گچ قرمز روی کاغذ، 2۱/۶ در ۳۳/۳ 

سانتیمتر، کتابخانه ی سلطنتی رئاله، شهر تورین ایتالیا(

هیچ فکر نمی کردم فقط چند سال بعد از رفتِن من استاد این قدر پیر بشود. 
اما مطمئنم از غم دوری من نبود. 


