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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.
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قرار گذاش��تند تو انباری خانه ی مادربزرگ جمع ش��وند. ایده ی مینا 
بود. تازه این طوری هر وقت دایی بزرگه س��ر بزنگاه وارد انباری می شد، 
می توانس��تند دفترچه را بگذارند س��ر جایش. برای انباری رفتن هم که 
همیشه بهانه ای داشتند. فقط نباید وقت هایی می رفتند که دایی بزرگه آنجا 
کار داش��ت و می خواست به قول خودش کمی خلوت کند. البته بخت با 
آن ه��ا یار بود و فعاًل دایی بزرگه برای چند روزی رفته بود مس��افرت و 

خیالشان راحت بود که یکهو سر و کله اش پیدا نمی شود.

هر چهار تا نشس��ته بودند دور صندوق چوب��ی قدیمی دایی بزرگه که 
حاال از آن به عنوان میز اس��تفاده می کردند. مادربزرگ یک روز به مانی 
و پریس��ا گفته بود این صندوق از مادربزرگش��ان به دایی ارث رس��یده. 
دایی س��امان هم یک وقتی وسایل و لباس های قدیمی مادربزرگش را در 
آن نگهداری می کرد. می گفت داداش س��امان عاشق مادربزرگمان بود. 
برای همین تمام وس��ایل مادربزرگ را بعد از رفتنش با دقت و وسواس 
در آن صندوق گذاشته و درش را بسته بود. سالی یک بار یا دو بار سری 
به صندوق م��ی زد و با خیال مادربزرگ وقت می گذراند. اما بعدها قفل 
صندوق خراب ش��ده بود و یک گاوصندوق خریده بود و وس��ایل را در 
آن نگه می داشت. بچه ها گاو صندوق را تو پستوی ته زیرزمین که جای 
نگهداری شیشه های سرکه و آب غوره و چیزهای دیگر بود، دیده بودند. 
هنوز هم هر از گاهی تو پستو می نشست و در گاو صندوق را باز می کرد 
و با خاطرات مادربزرگ وقت می گذراند. برای اینکه کسی چشم تََرش را 

نبیند در زیرزمین را هم پشت سرش چفت می کرد.

فصل دوم
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مانی دفتر خاطرات دایی سامان را گذاشت روی میز. رو کرد به مینا: 
»تو شروع کن.«

مینا رو کرد به او، بعد به محس��ن و آخر سر هم پریسا: »امروز اینجا 
جمع شدیم ...«

و چون دید همه سکوت کرده اند، داد زد: »با من تکرار کنین!«
هر سه گفتند: »امروز اینجا جمع شدیم ...«

-  تا هم پیمان بشیم ...

-  تا هم پیمان بشیم ...
-  به هیچ کس درباره ی خوندن دفترچه ی دایی بزرگه حرفی نمی زنیم.

-  به هیچ کس درباره ی خوندن دفترچه ی ...
اینجا را محس��ن س��کته زد و ریتم تکرار به هم خورد. مینا چپ چپ 

نگاهش کرد: »دوباره بگین.«
-  به هیچ کس درباره ی خوندن دفترچه ی ...

پریسا پرید وسط: »به نظرتون کار زشتی نیس؟«
مینا چنان نگاهش کرد که محسن و مانی هم ترسیدند.

-  اگه با این کار بتونیم به دایی کمک کنیم خیلی هم کار خوبیه.
پریس��ا کوتاه نیامد. با ترس و لرز جمله اش را پیچ و تاب داد: »ولی بازم 

فکر می کنم کار قشنگی نیست.«
مینا خیلی جدی گفت: »می تونی از گروه کنار بکش��ی. ولی اگه جایی 

دهن لقی کردی ...«
مان��ی دوید تو حرفش: »کجا کناره گیری کنه؟« رو کرد به خواهرش: 

»نه. می مونی. هیچ جا هم نمی ری. یه قسم ساده بخور دیگه!«

دوباره با هم تک��رار کردند: »به هیچ کس درباره ی خوندن دفترچه ی 
دایی بزرگه حرفی نمی زنیم.«

-  هرگز و تحت هیچ شرایطی.

-  هرگز و تحت هیچ شرایطی.
توی صدای محسن گره افتاده بود. مینا نگاهی به مانی انداخت. مانی 
رو کرد به محسن و برای اینکه به خودش نگیرد، الکی نگاهی هم به پریسا 

و مینا انداخت و گفت: »دهن لقی هم نمی کنیم!«
پریس��ا شانه باال انداخت که یعنی به من چه. مینا بی توجه دفترچه را 
برداش��ت و ورقی زد. رو کرد به مانی: »تو پیداش کردی، تو هم برامون 

بخونش.«
پریسا گفت: »آره راست می گه. تو خیلی بهتر می خونی.«

و از خبط��ی که کرده ب��ود، رنگش پرید و زل زد تو صورت مینا. مینا 
اهمیتی نداد. فقط بلند گفت: »بخون دیگه.«

و مانی شروع کرد:

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 بود.
آن موقع فقط پانزده  سال داشتم و فکر می کردم می توانم دنیا را به تصرف 
خودم در بیاورم. من دنیا را به تصرف خودم در نیاوردم، اما با کسی برخورد 
کردم که هنوز هم دنیا با احترام از او یاد می کند. هر چند شاید خودش فکر 

نمی کرد تا این اندازه آدم مهمی باشد.
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سال 1507 بود که او را در فلورانس دیدم. آن موقع هم مثل حاال فلورانس 
یکی از زیباترین ش���هرهای اروپا بود و ایتالیایی ها خیلی بهش می نازیدند. 
فقط سر و ش���کل لباس پوش���یدن مردم کمی فرق می کرد و ایتالیایی را با 
لهج���ه ای عجیب و غریب حرف می زدن���د. هنوز پیتزا ج���زو منوی غذاهای 
ایتالیای���ی نب���ود و خوراک مردم همی���ن رش���ته های دراز ماکارونی بود که 
خودش���ان به آن پاستا می گفتند و با اینکه مدعی بودند غذای بومی شان 
اس���ت، اما اصالً به خوبی ما درستش نمی کردند. این غذای بومی هم که 
می گفتند یک چاخان محض بود. چون بعدها جایی خواندم یا ش���نیدم که 
زمان ژولیوس س���زار چینی ها این رش���ته ها را از مملکت خودشان به  آنجا 
آورده بودند، ولی ایتالیایی ها آن قدر از آن خوششان آمد که نه تنها آن را به 
اسم خودشان ثبت کردند، بلکه ملکه شان که آن موقع کلئوپاترا بود آن قدر 
یک ش���ب از این رشته ها خورد که اس���هال گرفت و چند روز تو جا افتاد. 
کلئوپاترا هم که باشی، اگر کاه و کاهدان را از هم تمیز ندهی نفخ می کنی و 

مجبوری دم به دقیقه توی دستشویی باشی.
مینا پقی زد زیر خنده. محسن و پریسا هم خندیدند. مانی آن قدر حیران 
نوشته ها بود که نه خندید و نه حتی نگاهشان کرد. مینا گفت: »ادامه شو 

بخون. خیلی باحاله.«
تازه وارد این ش���هر ش���ده بودم و جایی برای زندگی نداش���تم. سرِ کیف و 
خوش خوشان داشتم در یکی از خیابان های فرعی فلورانس دنبال مشاور 
امالک برای خانه می گش���تم. اما هیچ مش���اور امالکی در این ش���هر پیدا 
نمی ش���د. دربه در برای خودم قدم می زدم و چن���ان غرق در فکر بودم که 
هوش و حواس���م را کامالً از دست داده بودم. با تنه ای که کسی به من زد 

یکهو پرت شدم وسط خیابان. نزدیک بود یک اسب و گاری مرا زیر بگیرند 
که عقل کردم و خودم را قل دادم دوباره سمت پیاده رو.

چنین ضربه ای جز از یک پهلوان بر نمی آمد. اما وقتی چشم هایم را باز کردم 
و به باالی س���رم نظر دوختم، فقط یک زن را دیدم. زنی با هیکلی درشت 
و چهارشانه که از نگاه مهربانش اصالً بر نمی آمد بتواند چنین ضربه ای به 
کس���ی وارد کند. نگران نگاهم کرد و گف���ت: »وای! ... نزدیک بود لهتون 
کنم! پسر جان چرا جلوت رو نگاه نمی کنی؟ فکر کن جای من یه ارابه بهت 

خورده بود.«
خواستم بگویم ضربه ی شما هم کم از ارابه نداشت، اما وقتی خنده ی گشاد 
و چشم های تنگ ُپف کرده اش را که اصالً ابرو باالیش نداشت، دیدم یاد 
مادربزرگم افتادم و چهره ی مهربان و دوست داشتنی اش آمد جلوی نظرم. 
برای همین بی خیال شدم و به یک لبخند بسنده کردم. به زور از جایم بلند 
ش���دم و پش���تم را که از گل و الی سنگ فرش های خیابان کثیف شده بود 
تکاندم و راست و آبرومند سر جایم سیخ ایستادم و ُزل زدم تو چشم هایش. 
یک رازی تو چش���م هایش بود که فکر کردم آن را از جایی به عاریه گرفته 
اس���ت. چشم هایی که انگار از دو شب بی خوابی این طور پف کرده بودند 
و یک جورهایی سرد و منجمد به نظر می رسیدند. با آن همه مهربانی که تو 
نگاهش بود، باز این همه سرد به نظر می رسید. دامن بلندش را جمع کرد 
و پیچی���د به کوچه ای که دو- س���ه متر جلوتر ب���ود. یک جورهایی کج کج راه 
می رفت. عین خرچنگی که راِه دریا را گم کرده باشد. چشمم افتاد به زمین 
و شال نازکی از حریر دیدم که گوشه ی پیاده رو افتاده بود. حدس زدم باید 

مال خودش باشد. بالفاصله بَرش داشتم و دنبالش دویدم.
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-  خانوم! آهای! مادام! ... مادمازل! ... هرچی! ...
تندی برگشت س���متم. نگاهی غضبناک به سرتاپایم انداخت: »می دونی 

سزای گفتن »هر چی« به یه خانم چیه؟«
بی خبر از همه جا گفتم: »نه.«

-   بس���تگی داره اون خانم از شهروندان درجه یک باشه یا دو یا سه یا چار 
یا ...

-  خب حاال چیه؟
نفسی عمیق کشید: »اینجا فلورانسه آقا! اینجا خانوم ها احترام دارن.«

ش���اکی نگاهش کردم: »یه جور می گین اینجا خانوم ها احترام دارن انگار از 
جایی که من می آم ندارن!«

بی حوصله نگاهم کرد: »خب حاال بگو کارت چیه؟«
شال حریر را نشانش دادم: »گفتم شاید مال شما باشه.«

گل از گلش شکفت: »اُه! شال عزیزم ... چطور متوجه نشدم. آها چون به شما 
خوردم افتاده البد. باشه اشکال نداره. شما رو می بخشم. این به اون در.«

شال را انداخت روی موهایش که از وسطش یک فرق مسخره در آورده 
ب���ود. نمی دانم ب���ودن یا نبودن آن ش���ال نازک روی س���رش چه توفیری 
می کرد، اما فکر کنم تمام تعادلش به آن ش���ال ربط داش���ت. چون وقتی 
شال را گذاشت روی سرش، دیگر کج کج راه نمی رفت. دوباره خواست 

برود که گفتم: »خانوم!«
برگشت سمتم: »دیگه چیه؟«

-  من ... من دنبال یه مشاور امالک می گردم. قراره یه مدت تو فلورانس 
زندگی کنم. اما جایی برای موندن ندارم.
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-  ای وای! بمیرم! تو جایی برای موندن نداری؟!
ت���و حرف ه���ا و رفت���ارش مان���ده ب���ودم. بس ک���ه چرخش ه���ای  واقع���اً 

صد و هشتاد درجه ای داشت. نه نرم و آرام، بلکه تند و پیچ پیچی.
-  با من بیا.

گف���ت و بی آنک���ه منتظر من بماند، ب���ه راهش ادامه داد. راس���تش کمی 
هم ترس���یده بودم. درست است که پانزده س���اله بودم و در زمان ما این 
خودش سن و س���الی بود، اما هنوز آن قدری بزرگ نش���ده بودم که جرأت 
کنم چشم و گوش بسته به حرف زنی با آن هیکل بزرگ گوش کنم و دنبالش 
هر کجا که خواس���ت بروم. ولی چاره ای نداشتم. هوا داشت کم کم تاریک 
می ش���د و اگر جایی برای خوابیدن پیدا نمی کردم، نمی دانس���تم ش���ب را 
باید کجا سر کنم. به هیچ عنوان حاضر نبودم دربه در آن کوچه پس کوچه های 
تنگ و تار شوم. کوچه ها زیبا بودند، خانه ها معماری باشکوهی داشتند و از 
زیبایی، حیرت زده ات می کردند. اما معلوم بود ش���ب ها خوف غریبی پیدا 

می کردند که هرگز حاضر نبودم آن را تجربه کنم.
-  حاال کجا داریم می ریم؟

-  دنبال من بیا. نگران نباش. من نمی ذارم تو فلورانس بی کس و کار بمونی.
ِمن و ِمنی کردم و با خجالت گفتم: »اگه یه هتل هم پیدا بشه ...«

-  هت���ل؟! هتل دیگه چیه؟ خوردنیه؟ ببینم نکنه گرس���نه ته؟ نگران نباش. 
جایی که می برمت یه چیزایی برای خوردن هم پیدا می شه.

-  شما تو اینجا مشاور امالک ندارین؟
-  کارش چیه؟ به چه دردی می خوره؟

نا امید غر غر کردم: »هیچی بابا ... هیچی ... الکی یه چیزی پروندم.«

برگش���ت و با طمأنینه نگاهم کرد. خدایا! زیر نگاه سرد و مهربانش داشتم 
منجمد می شدم. شاید هم این احساسم از سِر خوشی بود. هر چه نباشد، 

زن زیبایی بود و چهره اش حسابی مرا درگیر خودش کرده بود.
-  جوانک! ... جوانک سر به هوا!

-  بله؟
-   یادت باش���ه، من دارم تو رو پیش کس���ی می برم که اصالً نباید جلوش 

حرف الکی بزنی.
نفهمی���دم از چه حرف می زند و حوصله هم نداش���تم بپرس���م. فقط خوابم 
می آمد و دنبال جایی بودم که بتوانم یک دل س���یر بخوابم. اما از یک چیز 
مطمئن ب���ودم، به جای عجیب و غریبی آمده بودم. ام���ا حتی یادم نمی آمد 

چطور به آنجا رفته بودم.
از کوچه ای باریک و کوتاه گذر کردیم و ناگهان از یک میدان َگل و گشاد و 
باز سر در آوردیم که در میانه اش یک حوض آب داشت با فواره و چند تا 
فرشته و بچه فرشته که یکی از یکی زیباتر بودند. محو تماشای فرشته های 
سنگی بودم که خودم را جلوی در بزرگ یک عمارت دیدم. دری از جنس 
چ���وب آبنوس که در می���ان در و پنجره های دور و بر تک به نظر می رس���ید. 
ب���ه عمارت نگاه کردم که بلند بود و پنجره های متعدد داش���ت. طوری که 
نمی توانس���تم بفهمم ارتفاعش چقدر است و چند طبقه است. زن تنومند 
جل���وی در ورودی ایس���تاد و صدا زد: »لئون دا!1 لئ���ون دا!« و چون جوابی 
نش���نید، این بار با عصبانی���ت داد زد: »داوینچی! آق���ای داوینچی باز امروز 
هم می خواین من رو پش���ت در بکارین؟ به من دروغ نگین می دونم خونه 

۱. تلخیص اسم لئوناردو داوینجی بوده که به این اسم صدایش می کرده اند.
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هستین و دارین تو کارگاهتون وقت تلف می کنین ... لئون دا! ... لئون! ...«
یکه���و در چوبی تو صورتش باز ش���د. م���ردی حدوداً پنجاه و پنج  س���اله در 
آس���تانه ی در ظاهر شد که داش���ت با غیظ و غضب نگاهش می کرد. قد 
بلندی داش���ت و به سبک زمان خودش خیلی خوش سر و لباس بود. فقط 
کمی زیادی به خودش رس���یده بود،  جوری که اصالً به ریش و پشم بلند و 
انبوهش نمی آمد. با اینکه سن و سالی داشت اما صورتش هنوز از جوانی 
برق می زد. صورت مهربانی داش���ت، اما تو نگاهش چیزی بود که ته دل 
آدم را خالی می کرد، چین های عمیق روی پیشانی اش هم به این موضوع 
دامن می زد. معلوم بود از آن آدم هایی اس���ت که اصالً ش���وخی سرشان 
نمی شود. بس که زندگی را به شوخی می گیرند. تازه آمده بودم از قیافه ی 
مهربانش خوش���م بیاید که رو کرد به زن و غضبناک داد زد: »ال ژوکوندا!1 
ای���ن رفتار از ش���ما بعیده! همین مون���ده فردا با ی���ه گردن کلفت بیاین در  

خونه ی من و ...«
-  حت���ی اگ���ه این کار رو بکنم حق دارم. ولی من ام���روز برای این موضوع 

نیومدم. چون دیگه امیدم رو از اون تابلو بریدم.
لئون دا از آس���تانه ی در خود را کنار کش���ید و راه باز کرد تا زن وارد شود. 
هنوز متوجه من نشده بود. با عصبانیتی که هر دو داشتند، بعید می دانستم 
اصالً من هیچ محلی از اعراب داش���ته باش���م. برای اینکه کامل فراموش 
نشوم و شب هم جایی برای خوابیدن داشته باشم، خودم را به زور از وسط 

آن ها چپاندم تو عمارت و وارد حیاط سنگ فرش و زیبای آن شدم.
این مرد راستی راس���تی پولدار بود، در حد قارون. فقط نمی دانس���تم من 

۱. همان ژوکوند است که برای احترام به شأن اجتماعی فرد، در زبان ایتالیایی در ابتدای آن »ال« می آید.

در خانه اش چه می کردم. وس���ط حیاطش حوض بزرگی بود. فقط فرشته 
نداشت. اما به جایش ماهی های راست راستکی تو حوض شنا می کردند. 
نگاهم به ماهی ها بود که متوجه شدم هر دو مرا جا گذاشته و وارد سیلوی 
بزرگی شدند که گوش���ه ی حیاط بود. زن یا همان الژوکوندا بیرون آمد و 

صدایم کرد: »جوانک! تو چرا دائم ول معطلی؟ بیا دیگه.«
اطاعت کردم و دویدم سمتش. وارد سیلوی بزرگ شدم. سیلو نبود. یک 
کارگاه نقاشی راست راستکی بود. مرد اخمو ایستاده بود جلوی میز چوبی 
بزرگی که روی آن پر از طرح های مهندسی و اشکال عجیب و غریب دیگر 
بود. چند طرح از وسیله ای که شبیه کایت های امروزی بود و یک طراحی 
هم بود از وسیله ای مارپیچ که نمی دانستم چیست، اما یک جورهایی شبیه 
یک جس���م پرنده، معلق تو هوا نقاشی شده بود. روی یک کاغذ مجزا هم 
چند طرح کامل از لباس غواصی در زوایای مختلف کش���یده ش���ده بود. 
هر چه فکر کردم یادم نیامد قدمت لباس غواصی به چه زمانی باز می گشته 

و مرد نقاش این طرح را از کجا برداشته بود.
چش���مم به دیوارها که افتاد حیرت زده شدم. وای! چهره های تو نقاشی ها 
انگار داش���تند نگاهم می کردند. از کنار بعضی ش���ان که رد می شدم، فکر 
می کردم با چشم هایش���ان دارند مرا تعقیب می کنند. راستش کمی دچار 
وحشت شده بودم. فقط کنار یک تابلو احساس امنیت کردم. تابلویی که 
در آن زنی یک قاُقم1 در بغل داشت. از آن تابلو نترسیدم، چون هم نگاه زن 
هم نگاه قاقم به س���متی آن ته ته های تابلو بود. فقط این دو نفر بودند که به 
صورتم زل نزده بودند. نگاهشان نه بیرون تابلو که جایی آن پس و پشت ها 

۱. نام حیوانی اس��ت کمی ش��بیه راسو با پوستی نرم و لطیف. لئوناردو داوینچی تابلویی دارد با عنوان بانویی 
با قاقم که اینجا به آن اشاره شده است.
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بود و برای همین می ش���د با خیال راحت روبه رویش���ان ایس���تاد و مدتی 
طوالنی نگاهشان کرد. هر دو آرام بودند. هم آن خانم جوان و هم حیوانی که 
بغل گرفته بود، یک جورهایی به هم شباهت داشتند، خصوصاً تو نگاهشان. 
فکر کردم شاید با  هم نسبت فامیلی دارند. هم زن، هم حیواِن توی بغلش 
انگار س���ر موضوعی با هم توافق داش���تند. موضوعی که ما نمی دانس���تیم 
چیس���ت، ولی هر چه بود به همان کنجی ربط داشت که نگاهشان به آنجا 

بود و ما نمی دیدیم.
الژوکون���دا رفت طرف لئون���اردو و جهت نگاه او را ت���ا طرح های روی میز 
دنب���ال کرد: »می بینی لئوناردو؟! فایده ای نداره. تو تموم روز داری با این 
طرح ها و نقشه های عجیب و غریبت ور می ری و هیچ توجه نمی کنی که من 

االن چهار ساله منتظر تموم شدن این تابلو هستم.«
لئوناردو رو کرد به زن و بعد از تأملی طوالنی گفت: »تو یا همسرت؟«

-  چه فرقی می کنه؟ فرانسیسکو این تابلو رو سفارش داد که به من هدیه 
کنه. ولی آخه ...

حرف���ش را ادامه نداد و به جای آن رو کرد به من: »جوانک! من نمی دونم 
تو از کجا اومدی، ولی به من بگو تا حاال ش���نیدی آماده کردن یه هدیه ی 

سفارشی چهار سال طول بکشه و تازه هنوز هم به آخر نرسیده باشه؟«
تازه داشت دستگیرم می شد دارند از چه حرف می زنند. اما چون هنوز از 
خیلی چیزها خبر نداشتم، منتظر به زن نگاه کردم تا ادامه ی ماجرا را برایم 
تعری���ف کند. به روی خ���ودم نمی آوردم، اما داش���تم در آتش کنجکاوی به 
فنا می رفتم. باالخره مجبور شدم بپرسم: »من که نمی دونم موضوع چیه؟ 

قراره کی به کی هدیه بده و اصالً چی رو هدیه بده؟«
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الژوکوندا عصبی و بی حوصله نگاهم کرد. بعد  انگار مجبورش کرده باشند، 
خیلی تند و سرسری گفت: »شوهر من فرانسیسکو بارتولوموئو از اشراف 

این شهره.«
-  خب؟

-  اون عاشق منه.
-  خب؟

-  و به همین دلیل دوست داره همیشه من رو تو یه تصویر برای خودش 
داشته باشه.

-  خب.
-  بنابراین به ایش���ون که مثالً مهم ترین نقاش شهر فلورانسه سفارش داد 

یه تابلو از چهره ی من بکشه.
-  خب.
-  ِکی؟

-  خب ... یعنی ِکی؟
چهار انگش���ت دس���ت چپش را تو صورتم باال آورد: »چهار س���ال پیش. 
وقتی که س���ر بچه ی دومم ب���اردار بودم و حتی می تون���م بگم حالم چندان 
هم مساعد نبود. یعنی من االن چهار ساله که معطل این آقا هستم.« رو 
کرد به داوینچی و ادامه داد: »بچه ی من االن داره حرف می زنه.« نگاهم 
چرخید سمت آقای نقاش که دستش را برده بود تو ریش بلند و انبوهش 
و داشت با سرانگشتان نازک و کشیده اش آن ها را صاف و صوف می کرد. 
منتظر بودم خودش حرفی بزند، اما چون س���کوتش زیادی طول کش���ید، 

دوباره رو کردم به الژوکوندا و با اطمینان پرسیدم: »خب؟«

-  دیگه خب نداره! تموم قصه همین بود. تو فکر می کنی همین چیز کمیه؟
مرد نقاش عصبی و درمانده گفت: »الژوکوندا! الژوکوندا! چرا نمی فهمی 
مدام کار کردن توان داوری رو از آدم می گیره. من باید بتونم پرتره ی تو رو 

اون طور که شایسته است، تمام کنم.«
الژوکوندا داد زد: »ولی آخه کی؟ بعد از مردن من؟!«

به چش���م های ملتمس آقای نقاش نگاه کردم و فهمیدم وقتش اس���ت  به 
دادش برس���م: »خب ... ش���اید ... ش���اید آقای لئون ... یا لئون دا قصد 
داشتن مدتی از اون حال نا مساعد بگذره که بتونه چهره ی بشاش تری از 

شما نقاشی کنه.«
تقریباً س���رم داد کش���ید: »آقای محترم! حاال ش���ما هم با او علیه من تبانی 
کردین؟ آخه این چه دلیلیه؟ ش���وهرم اون تابل���و رو برای تولد فرزند دومم 

می خواست به من هدیه بده.«
-  خب.

-  خب که خب! حاال فرزند سومم هم به دنیا اومده و شاید ...
حرفش را ادامه نداد. نمی دانستم باید چه بگویم. به چهره ی لئون دا نگاه 
کردم. از نگاهش فهمیدم زن حق دارد. این نگاه کس���ی بود که داش���ت 
چیزی را پنهان می کرد. نگاه کس���ی که سرتق است و قصد ندارد زیر بار 
انجام کاری برود که مجبور است انجام بدهد. تا آمدم جوابی بدهم خود آقای 
نقاش به دادم رسید: »لیزا! ... مونالیزا! 1 یادت باشه، من مهم ترین نقاش 
شهر فلورانس نیستم. من مهم ترین نقاش این مملکتم! چرا متوجه نیستی؟«

چند قدم به سمت من برداشت و خوب براندازم کرد. زیر نگاهش معذب 

۱. نام دیگر ژوکوند
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بودم و احساس می کردم دارم آب می شوم. در حالی که نگاه خیره اش به 
سراپایم بود، خوب دورم چرخید. لحظه ای فکر کردم بهتر است بروم لباسم 
را عوض کنم. تابستان بود و هوا گرم. فقط یک پیراهن تنم بود با یک شلوار 
فاس���تونی که مادرم از الله زار برای���م خریده بود. در مقابل لباس هایی که 
آن ها به تن داشتند، واقعاً فکر می کردم چیزی تنم نیست. با آن نگاه هایی 
که مرد نقاش به سراپایم می کرد، اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و 

فکر می کردم بدترین لباس دنیا را به تن دارم.
لئوناردو باالخره بی خیال من ش���د و دوباره رو ک���رد به الژوکوندا: »خیال 
می ک���ردم ب���رام گردن کلفت و زورگی���ر می آری. االن می بین���م رفتی برای 

خودت شاهد پیدا کردی.«
الژوکوندا که زیادی داغ کرده بود، داد زد: »لئون دا! لئون دای بزرگ! این 
آقا شاهد من نیست. من نمی ذارم کار به جایی برسه که نیاز به دادگاه و 

شکایت و شاهد بشه.«
لئوناردو گفت: »منظورم این نبود ... فکر کردم ...«

الژوکون���دا ادام���ه داد: »این جوانک به خاطر من امروز کمی اذیت ش���د. 
ت���و فلورانس هم جایی برای موندن نداره. خواس���تم چند روزی اونو پیش 

خودت ...«
-  لیزا! ... اینجا خونه ی منه. کارگاه نقاشی و اختراعاتم. من که کاروان سرا 

باز نکردم!
-  یادتون باش���ه لئون دای عزیز! که شما به همسر من بدهکارین. یعنی به 
من بدهکارین. هر وقت اون تابلو رو تموم کردین، این جوانک هم از خونه ی 

شما می ره. االن به جای بدهکاری تون بهتره این لطف رو به من بکنین.
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لئون دا یا همان لئوناردو یک بار دیگر سر تا پایم را برانداز کرد. خدایا چرا زیر 
نگاه خیره اش این طور احس���اس بیچارگی می کردم. نتوانستم بیشتر از این 
طاقت بیاورم. رو کردم به هر دو و داد زدم: »می شه اون تابلوی لعنتی رو 

نشونم بدین؟«
ماتش���ان برده بود و خیره نگاهم می کردند. یاد خس���تگی ام افتادم و جای 
خوابی که برای ش���ب به آن امیدوار ش���ده بودم. بنابراین رو کردم به مرد 
نق���اش و با لحن آرام ت���ری ادام���ه دادم: »الاقل به عنوان یه ش���اهد باید 

ببینمش.«
مرد به سمت من آمد و دستم را گرفت و بردم به آن سوی کارگاه که در 
تاریکی قرار داش���ت. آن قدر تاریک که چشم چشم را نمی دید. الژوکوندا 
تقریب���اً دنبالمان می دوید تا عقب نماند. لئوناردو پرده را کناری کش���ید و 

ناگهان تابلو جلوی چشمانم جان گرفت.
خودش بود! »لبخند ژوکوند«! الاقل از شش س���الگی با این نقاشی آشنا 
بودم. مادرم یک گردن آویز از آن داشت که مادربزرگم در جوانی آن را از 
پاریس خریده بود و بعدها به دخترش داده بود. از کودکی هر بار به آغوش 
مادر رفته بودم، چش���مم به این نقاشی افتاده بود. هنوز هم این گردن آویز 
را دارم. فکر کردم شاید دیوانه شده ام یا تمام این ماجراها فقط توهم من 
است. تمام مدت بحث بر سر همین تابلوی نقاشی بوده و من نمی دانستم! 
اعجاب انگیزت���ر اینکه الژوکوندا همان ژوکونِد تابلوی نقاش���ی بود. هر چند 
اصالً فکر نمی کردم خود راس���تکی اش این طور آدمی باشد. زن توی تابلو 
اصالً نمی توانست عصبانی بشود یا به کسی بد و بیراه بگوید و بیخ ِخَرش را 
بگیرد و آن طور معرکه گیری کند، بس که متین و با وقار بود. اما چیزی که در 

باورم نمی گنجید این بود که من حاال در خانه ی لئوناردو داوینچی بودم. بله. 
این مرد با این ریش و پشم انبوه که هی با پنجه تو آن ها دست می کشید، 
داوینچی بزرگ بود. خواستم بروم جلو و از خوشحالی به دست و پایش بیفتم، 
اما فکر کردم چه کاری اس���ت. ش���اید اگر بداند برای من چه آدم مهمی 
است، نگذارد ش���ب تو خانه اش بمانم. این جوری شاید مجبور می شدم 
بروم خانه ی همین الژوکوندا که خدا می داند خودش و شوهرش که هنوز 
ندیده بودمش، چه به روزم می آوردند. اصالً باورم نمی شد این همان زِن 
توی تابلو باشد. این زن معرکه گیر چطور می توانست همان لبخندی را زده 



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. 


