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بزرگ ترین خطری که ما را تهدید می کند، پایین بودن و در دسترس 
بودن اهدافمان است، نه بزرگ بودن و دست نیافتنی بودن آن ها.

این را مانی روی میز کار دایی بزرگه پیدا کرد که با خطی خوش روی 
باریکه ای کاغذ نوشته بود. هر  چه جمله را باال و پایین کرد نتوانست چیز 
زیادی از آن بفهمد. با موبایلش عکسی از نوشته گرفت تا به مینا نشان 
بدهد بلکه دوتایی عقلشان را روی هم بگذارند و چیزی دستگیرشان شود.

عکس را برای مینا تلگرام کرد. مینا تا جمله را خواند، برایش نوشت: 
»این که خط دایی سامانه.«

مانی نوشت: »می دونم.«
مینا نوشت: »خب که چی؟«

مانی جواب داد: »می خوام بدونم منظورش چیه؟«
مدتی منتظر ماند. با این خیال که مینا هم دارد سعی می کند چیزی از 

آن بفهمد. باالخره نوشت: »خب چی می گی؟«

فصل یکم
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کمی بعد جواب آمد: »ش��اید دایی س��امان فکر کرده چون با آدمای 
بزرگ پریده، باید از این حرفای گنده گنده بزنه.«

مانی حسابی خورد تو ذوقش. اصاًل انتظار این برخورد را از مینا نداشت. 
فکر کرد گاهی وقت ها چقدر خنگ می ش��ود و سرسری برخورد می کند. 
خصوصاً وقت هایی که با کسی سِر لج می افتاد. اما سر در نمی آورد، مینا 

که مشکلی با دایی بزرگه نداشت.
نوشت: »یه جور حرف می زنی انگار هیچ وقت دایی رو نشناختی!«

بالفاصله جواب آمد: »خب واال! آخه آدم باید پیش خودش چی فکر 
کنه که از این جمله ها بگه؟ که مثاًل بقیه نفهمن داره چی می گه؟!«

مانی کفری شد. خواست جواب تندی برایش بنویسد، اما به جای آن 
رفت تو ایمو تصویری و شماره ی مینا را گرفت.

-  چی می گی؟
-  نا امیدم کردی مینا!

-  خب که چی؟
-  فکر کردم کمکم می کنی معنی این جمله رو بفهمم.

-  خب معنی ش که خیلی ساده است. کلنگ خورده تو سرت؟
-  می شه بگی معنی ش چیه؟

مینا مدتی س��کوت کرد، معلوم بود دارد فک��ر می کند. ِمن و ِمن کنان 
شروع کرد به تفسیر کردن: »یعنی ... یعنی داره می گه اگه ما تو زندگی 

هدف های بزرگ داشته باشیم، حتماً بهشون می رسیم.«
مانی به تمسخر گفت: »اِ! نه بابا؟ پس یعنی اگه هدفای کوچیک داشته 

باشیم بهشون نمی رسیم؟«

-  داری مسخره می کنی منو؟
-  نه.

مینا دو ِدل بود راست می گوید یا دروغ، ولی پی ماجرا را نگرفت.  
دوب��اره گف��ت: »منظورش ای��ن بوده که بهت��ره آدم باال ب��اال بپره تا 
پایین پایین ... یعنی به اون باالها فکر کنه تا به یه چیزی که دس��ت همه 
بهش می رسه.« مانی گفت: »فکر کنم این کمی به چیزی که دایی نوشته 

نزدیک تره.«
-  حاال چرا این قدر مهم شده واسه ت این جمله ی دایی بزرگه؟

-  برای اینکه دایی تونس��ته با داوینچی دوست بشه و باهاش کار کنه 
... دایی یه کاری تو زندگی ش انجام داده که هیشکی االن نمی تونه انجام 

بده. فکر کن! رفته ژوکوند رو دیده!
-  حاال اون زنه خیلی هم دیدنی نبود. با اون خنده های مسخره ش!

-  ولی باالخره دیدتش!
مینا مکثی کرد و بعد گفت: »خب همه ی اینا چه ربطی به این جمله ی 

دایی داره؟«
-  باید برم ازشون بپرسم منظور از این جمله دقیقاً چی بوده؟

مینا با بی خیالی گفت: »به نتیجه ای رسیدی به منم بگو.«
-  نه! تو هم باید باهام باش��ی. اصاًل به تو گفتم که با هم بریم پیشش. 

وگرنه بیکار بودم بهت بگم؟
ی��ک لحظه هر دو س��کوت کردند. مینا گفت: »من ج��رأت ندارم با 

دایی بزرگه حرف بزنم.«
-  چرا؟
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مینا کمی فکر کرد و گفت: »واسه اینکه ... می ترسم یهو خنده م بگیره 
و ... اون وقت دایی داغ کنه.«

مانی متعجب و ناامید نگاهش کرد: »چرا باید خنده ت بگیره؟«
مینا پقی زد زیر خنده: »واس��ه اینک��ه ... آخه دیدی اصاًل دایی بزرگه 

چه جوری حرف می زنه؟!«
-  مگه چه جوری حرف می زنه؟

لح��ن مان��ی طوری بود که مینا متوجه ش��د اصاًل خوش��ش نمی آید                                                                                                                                       
درباره ی دایی بزرگه این طور حرف بزند. 

مینا برای توجیه خ��ودش ادامه داد: »یه جوری حرف می زنه که فکر 
می کنی تو کالس تاریخ نشستی. اون وقت معلم با خیال راحت داره درس 
رو توضی��ح می ده، اون هم یه جوری که انگار همه دوس��ت دارن بدونن 

غزنوی ها چی کار کردن یا علت سقوط صفویان چی بوده.«
-  خب مگه بده آدم این چیزا رو بدونه؟

-  بد نیس��ت، ولی همه هم دوس��ت ندارن. بعدش��م، دایی با یه لحنی 
حرف می زنه که ... دیدی چه جوریه دیگه؟ من یهو خنده م ...
دوباره زد زیر خنده. مانی داد زد سرش: »چرا می خندی؟«

با دادی که مانی زد، مینا حس��اب کار دس��تش آمد. فکر کرد بابای 
خودش هم دایی  مانی است. اما مانی هیچ وقت به خودش اجازه نمی داد 
به بابای او ... اصاًل اگر این کار را می کرد، او چه رفتاری با مانی می کرد 
... ت��ازه فهمید خراب کرده. خ��ودش را جمع و جور کرد و قیافه ای جدی 
گرفت. دوباره نزدیک بود خنده اش بگیرد، این بار به گیجی خودش. مانی 

که اصاًل قیافه اش را نمی دید.

-  می آم. هر وقت که بگی. اصاًل داش��تم چرت و پرت می گفتم که برم 
رو مخت.

-  حتی اگه چرت و پرت هم می گفتی، حال نکردم.
مینا این بار جور دیگری خندید: »باش��ه بابا! ... این قدر س��خت نگیر. 
به خدا من مخلص دایی س��امانم. خصوصاً وقتی برامون ترانه می خونه و 
تمبک می زنه.« مانی گفت: »امروز که دیره. فردا صبح که رفتیم خونه ی 

مامان بزرگ به یه بهونه ای می ریم پیش خودش و ...«
مینا پرید تو حرفش: »باقی ش رو بس��پار دس��ت من. خودم بلدم چه 

جوری دایی سامان رو به حرف بکشم.«
مانی انرژی تازه ای گرفته بود. با صدایی شاد و خوشحال گفت: »اُکی! 

دمت گرم. فردا اونجا می بینمت.«
***

مادربزرگ داشت تو آشپزخانه ی کنج حیاط برای ظهر ناهار درست 
می کرد. خودش از تو آش��پزخانه آیفون را ج��واب داد و در را باز کرد. 
مینا و مانی مصمم برای انجام مأموریت، از تو حیاط به او س��الم کردند. 
دایی بزرگه را از تو پنجره ی چوبی اتاقش دیدند که پشت میزش نشسته 
بود و داش��ت چیزی می خواند. مستقیم رفتند اتاقش. در زدند. دایی که 

اجازه داد، وارد شدند.
-  سالم.

-  سالم دایی جون!
مانی فک��ر کرد مینا المصب چه خوب هم بلد اس��ت به وقتش زبان 

بریزد. دایی بزرگه خوشحال نگاهشان کرد. 
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تو چشم هایش که هنوز جوان مانده بود، برق شادی می درخشید.
-  سالم. چه عجب!

-  عجب به جمال شما خان دایی!
مانی حیرتش را پنهان کرد.  فکر کرد مینا دارد کمی زیاده روی می کند. 
دایی سامان خندید. دستی به سبیلش که مثل سالوادور دالی از دو طرف 
دراز و باریک ش��ده بود، کش��ید. مانی از پشت سبیل می دید روی لبش 
خنده نشس��ته، فقط نمی خواست آن ها ببینند. از جا بلند شد و جلو آمد. 

دست دراز کرد: »خیلی خوش اومدین.«
مینا به دس��ت دایی و بعد به صورت مانی نگاه کرد.  نگاهش دوباره 
چرخید روی دست دایی. دایی با او دست داد. دستش را دراز کرد سمت 
مانی و با مانی هم دس��ت داد.  هر دو را به گوشه ی اتاق، جایی که مبل 

راحتی چیده شده بود، هدایت کرد: »بیاین بشینین ببینم کارتون چیه؟«
مانی هیچ وقت خیلی راحت نبود. خصوصاً وقتی با او رسمی و یک طوری 
رفتار می ش��د. مینا اما به همین زودی احساس راحتی می کرد، انگار همین 
آدم نبود که روز قبل داشت پشت سر دایی از آن  حرف ها می زد. وقتی 
نشس��تند دایی با چشم های مهربان و خوشحالش رو کرد به مینا: »خب 

مینا گل! چه  کار مهمی پیش اومده که اومدی دیدن من؟«
-  هیچی، فقط اومدیم شما رو ببینیم.

-  حاال خیلی لفت و لعابش نده. غیر از دیدن من دیگه چی؟
مینا خجل نگاهش کرد: »فقط برای یه سؤال اومدیم.« گل از گل دایی 

شکفت: »چقدر خوب که آدم همیشه برای یه سؤال بیاد دیدن کسی.«
مانی گفت: »سؤالش هم مهمه.«

دایی گفت: »البته که سؤالش هم مهمه. و البته که می دونم این سؤال 
رو تو داری نه مینا.«

نه! چطور دایی دستشان را به همین سادگی خوانده بود! ترسیدند نکند 
علم غیب داش��ته باشد، اما به روی خودش��ان نیاوردند. مینا برای اینکه 

اوضاع را بهتر کند، گفت: »سؤال واسه هر  دوی ماست.«
مانی گفت: »پایین بودن و در دسترس بودِن هدف یعنی چی؟«

مینا اضافه کرد: »از اون ورش بزرگ بودن و دست نیافتنی بودن یعنی 
چی؟« دایی برافروخته نگاهشان کرد. هر دو از ترس دل تو دلشان نبود. 
بند را آب داده بودند و حاال بود که دایی بزرگه از کوره در برود و زمین 
و زمان را به هم بریزد. هیچ وقت عصبانیت دایی بزرگه را ندیده بودند، اما 
ذکر آن را از مادر بزرگ شنیده بودند و می دانستند چه خشمی دارد وقتی 
از کوره در برود. دایی از جا بلند شد و رفت سمت پنجره و به حیاط نگاه 
کرد. لحظه ای گذشت. هر دو احساس کردند کمی آرام گرفت. رو کرد 

به آن ها: »این جمله رو از کجا خوندین؟«
-  از تو اینترنت پیدا کردم.

-  رو میز کار شما خوندمش.
تقریب��اً هر دو با هم ج��واب دادند و مینا کفری از اینکه  مانی ِکنِفتش 
کرده و دستش را رو کرده، لب و لوچه ورچید. اما حتی جرأت نکرد با غیظ 
و غضب نگاهش کند. چون دایی سامان با نگاهش هر دو را چنان احاطه 
کرده بود که نمی توانستند تکان بخورند. دایی خونسرد و آرام نشست سر 

جایش: »خوبه آدم همیشه راست بشنوه.«
رویش به مینا بود که گفت. مینا خجل سر به زیر انداخت. دایی ادامه 
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داد: »و خوبه همیش��ه هم راستشو نگه.« این بار رویش به مانی بود. مانی 
دستپاچه تو جایش وول خورد و دوباره آرام نشست سر جایش.

-  ش��ما به وسایل شخصی من دست زدین، ولی من فراموش می کنم. 
اصاًل انگار می کنم این اتفاق نیفتاده. حداقل نتیجه ش این ش��ده که بیاین 
یه سر به دایی تون بزنین. این روزا بچه ها به دایی های واقعی شون هم سر 

نمی زنن، چه برسه به دایی های ...
مینا آمد ش��یرین زبانی کند: »ولی ما که همیش��ه اینجاییم دایی ُب ... 
دایی جون.« دایی س��امان نگاه معناداری به او کرد: »می بینین؟ حتی اسم 

منو هم گذاشتین دایی بزرگه که از دایی های خودتون معلوم باشم.«
هیچ ک��دام حرفی نزدند. دایی ادام��ه داد: »اینجا هم که می دونم چرا 
می آین ... ب��از خدا بیامرزه پدر پدربزرگ��م آصف علی خان رو که وقتی 
داشت پی این خونه رو می ریخت، اول به یه زیرزمین دبش و بزرگ فکر 
کرد. نه تنها من که پدر من و پدربزرگ من هم زمستونای قشنگی تو این 
زیرزمین سپری کردن. با تموم عموها و عمه ها و خاله ها و چه می دونم اون 

ایل و تباری که حاال ازش همین مونده.«
مانی خوشحال گفت: »پس یعنی زیرزمین همچنان به راهه؟«

دایی بزرگه کمی فکر کرد: »به راه که به راهه، اما به یه شرط. گاهی برام 
بازی های تازه ی فوتبال بیارین.«

مان��ی و مینا متعجب به او و بعد به هم نگاه کردند. دایی اضافه کرد: 
»خصوصاً اگه تیم منچستر و رئال باشه که خیلی عالیه.«

بی اختی��ار خنده اش گرفت، اما خیلی زود خن��ده اش را جمع کرد و با 
خجالت اضافه کرد: »راستش گاهی بدم نمی آد رو لپ تاپم فوتبال بازی کنم.«

-  من کلی بازی فوتبالی دارم.
مانی گفت. مینا اضافه کرد: »منم تا دلتون بخواد از این بُکش بُکش��یا 

دارم. ولی فوتبال رو نیستم.«
-   نه، م��ن فقط فوتبال. ما قدیمیا معموالً زیاد این ش��اخه اون ش��اخه 

نمی پریم.
-  اختیار دارین دایی جون! شما که خیلی این شاخه اون شاخه پریدین!

مینا گفت و بالفاصله زبانش سوخت و پشیمان شد از چیزی که گفته 
بود. مانی هم متوجه گندی که زده بود، ش��د. بس که مثاًل می خواس��ت 
ش��یرین زبانی کند و هی زبان می ریخت برای دایی، باالخره گند قضیه از 

یک طرف در  آمده بود.
دایی با غضب برگشت سمت او: »چی گفتی بچه؟!«

مینا دستش را گذاشته بود روی دهانش و با چشم های ِگرد شده دایی 
را تماشا می کرد و دور و بر دایی را. انگار می خواست حرفی را که نابجا از 
دهانش بیرون آمده بود، پیدا کند و برگرداند سر جایش. از قیافه ای که 
گرفته بود، مانی پقی زد زیر خنده. نگاه غضبناک دایی چرخید سمت او. 

مانی از ترس خنده اش را تو کشید.
-  م ... من اصاًل منظوری نداشتم دایی جان!

مانی یک دفعه گفت: »دیالوگ فیلمی بود که دیروز با هم دیدیم.«
رو کرد به مینا: »تازه درست و کامل هم نگفتی ش. واسه همین قبول 
نیست.« یک بازی بین خودشان داشتند که بعد از تماشای فیلم، هر کس 
دیالوگ��ی را که یادش مانده بود، می گفت. اگر طرف مقابل جواب آن را 
یادش می آمد، بازی به نفع او تمام می ش��د. ولی معموالً یادش نمی آمد 
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و بازی تا مدتی ادامه پیدا می کرد. مینا با چش��م های اش��ک بار نگاهش 
کرد. مانی تو نگاهش س��پاس و قدردان��ی را از این لطفی که با دروغش 
ب��ه او کرده بود، خوان��د. خان دایی اما از هر دوش��ان زرنگ تر بود. برای 
همین غضب را از رو صورتش پاک کرد و از پشت سبیل های فلفل نمکی 
تاب داده اش، خنده ی ش��یرینی کرد و گفت: »اما درس��ت گفتی. من رو 
ش��اخه های زیادی پریدم. ولی همیشه س��عی کردم شاخه ی درست رو 

واسه نشستن انتخاب کنم.«
از جا بلند ش��د و رفت س��مت در اتاقش: »حاال می تونین برین دنبال 
بازی تون.« فکر کردند چه راحت می تواند آدم ها را از س��ر باز کند. واقعًا 
دایی آدم بی تعارفی بود، از جا بلند شدند. موقع بیرون رفتن از اتاق، قبل 
از اینکه دایی در را پشت سرشان ببندد، گفت: »دفعه ی بعد که اومدین 

واسه بازی تو زیرزمین، سی دی های بازی یادتون نره.«
مانی گفت: »چشم دایی!«

دایی دوباره تأکید کرد: »منچستر و رئال باشه.«
مینا گفت: »بُُکش بُُکش هم نباشه.«

-  نه. فقط فوتبال. اگه خونه نبودم بذارین پیش مامان بزرگ تون.
مینا گفت: »مواظب خودتون باشین خان دایی جان!«

مان��ی مینا را که هنوز داش��ت زبان می ریخت، با تغّی��ر نگاه کرد، اما 
چیزی نگفت، چون خوش��حال بود که از فردا می تواند با خیال راحت به 
زیرزمین برود. تازه دایی گفته بود ممکن اس��ت خودش هم خانه نباشد. 

پس می توانستند حسابی حالش را ببرند و خوش بگذرانند.

حاال که دایی اجازه داده بود، همه با هم به زیرزمین هجوم آورده بودند. 
وقتی مادربزرگ گفت: »حواستونو جمع کنین یه وقت دایی تون ...«

مانی گفت: »دایی خودش اجازه داده مامان جون!«
و مینا اضافه کرد: »خودم اجازه رو ازشون گرفتم. هیچ مشکلی نیست.«

وارد زیرزمین که شدند، محسن گفت: »بچه ها خوب می شد اینجا رو 
واسه خودمون یه گیم نت می زدیما.«

مانی گفت: »جون می ده واسه این کار.«
پریسا گفت: »دایی سامان هیچ وقت اجازه نمی ده.«

مینا خندید: »کجای کاری تو؟ دایی خودش یه پا این کاره است.«
لب و لوچه ی پریسا آویزان شد: »مینا این چه طرز حرف زدنه؟!«

مانی درد دلش تازه شد: »همین حرف زدنش نزدیک بود دیروز کار 
دستمون بده پیش دایی. اون وقت می گه من اجازه گرفتم.«

محسن تبلتش را از کوله بیرون آورد. اما قبل از اینکه روشنش کند، 
مینا داد زد: »بچه ها یه دفترچه پیدا کردم.«

فصل دوم
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مانی دوید سمت او: »یه دفترچه ی تازه!« و دفترچه را از دستش قاپید، بازش 
کرد. خواند. ورق زد و باز هم خواند. چش��م هایش هی گرد و گردتر می شد. 
مینا طاقت نیاورد و دفترچه را به زور از دستش گرفت: »ببینم چی نوشته ...«

او هم شروع به خواندن کرد و چشم هایش از تعجب گرد شد.
پریسا داد زد: »خب با صدای بلند بخونین مام بفهمیم چیه!«

مینا صدایش را باال برد:

میکل آنژ همیشه به من می گفت آسان ترین راه رسیدن به آینده، فکر نکردن 
به آن است. آن روزها شاید دقیقاً معنای حرف های او را نمی دانستم، اما 
حاال که به این سن و سال رسیده ام و آینده ای که انتظارم را می کشید، 
پشت سر نهاده ام، می دانم حتی فکر کردن به فردا، رسیدن به آن را برایم 
دشوار می کند. پس در لحظه زندگی می کنم و فکرم را برای رسیدن به 
فردا خسته نمی کنم. شاید فردا روز خوبی باشد، شاید نباشد، اما یک 

چیز مسلم است: فردا روز دیگری است.

محس��ن گفت: »واو! بازم از اون خاطره های علمی- تخیلی دایی سامان! 
خیلی حال می ده.«

پریسا َجری شده بود، اما چیزی به او نگفت. فقط با غیظ نگاهش کرد. 
مانی گفت: »یه لحظه.«

مینا سکوت کرد. همه نگاهش کردند.
-  امروز دایی س��امان نمی آد خونه. یعنی تا عصر می تونیم بش��ینیم تو 

زیرزمین و یادداشت هاش رو بخونیم.
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با خوشحالی و هیجان داد زد: »چطوره؟«
همه گفتند: »هورا!«

دس��ت آخر پریسا گفت: »ولی بازم بگم ها ... من فکر می کنم خوندن 
یادداشت های خصوصی دیگرون کار بدیه.«

مانی خوشحال گفت: »آره ... بده. ولی خیلی حال می ده.«
نشست روی صندوق چوبی. بچه ها هر کدام صندوق و بشکه ای پیدا 

کردند و دور او نشستند. منتظر که بخواند.

همیشه شنیده بودم تمام راه ها به ُرم ختم می شود. فکر می کردم این 
فقط یک مثل قدیمی است که حتی ریشه و منشأ درستی هم ندارد، 
راه های  به جای  بخواهی  و  باشی  ایتالیای قرن شانزدهم  وقتی در  اما 
اصلی از راه های ردگم کن عبور کنی که به دست مأموران فلورانسی 
گرفتار نشوی، کارت مشکل می شود و خواه ناخواه از شهر ُرم سر در 
می آوری. فرقی نمی کند مسیر را بلد باشی یا نباشی. باالخره تمام راه ها 

تو را به ُرم می رسانند.
بعد از جدایی از داوینچی و مارچلو و فرانچسکو به امید پیدا کردن راهی 
که مرا به خانه ی پدری برساند، تنهای تنها از آسیاب راه افتادم. البته 
تنهای تنها هم که نه. سوفیا، مادیان زیبایی که لئوناردوی بزرگ به من 
داده بود تا با او سفرم را راحت تر طی کنم، همراهم بود. با مقداری رنگ 
و قلم مو و وسایل دیگر برای نقاشی کردن. این وسایل را در مدت 
بودم روزی  امیدوار  بودم و  تهیه کرده  برای خودم  لئوناردو  با  زندگی 
به کارم بیاید. از اینکه داوینچی را ترک کرده بودم حالم گرفته بود، اما 

باالخره من هم باید بر می گشتم خانه. می دانستم مادرم برایم بسیار 
دل تنگ بود و پدر با اینکه به روی خودش نمی آورد، اما همیشه نگران 
حال و روزم بود.  اینکه چه می کنم و چگونه صبح را به شب و شب را 

به صبح می رسانم.
توصیه ی لئوناردو داوینچی بود که از بیراهه ها بروم. مثل همیشه توصیه اش 
را گوش کردم، چون می دانستم مردان بزرگ همیشه روی حساب حرف 
می زنند. البته بیراهه ها مرا به تهران نرساندند اما باعث شدند برای 
اولین بار شهر ُرم را  ببینم و مهم ترین نقاش و پیکرتراشی را که تا آن روز 

دنیا به خود دیده بود، از نزدیک مالقات کنم.
میکل آنجلو بوناروتی یا همان میکل آنژ.1

من ُرم را طلب نکرده بودم، ولی انگار ُرم من را طلبیده بود و وقتی 
ناگهان خودم را در یکی از میادین  اصلی آن دیدم، تازه یادم افتاد هنوز 
برای برگشتن به خانه زود است. این شهر در دل خودش میکل آنژ 
داشت. نمی توانستم به سادگی از شهری دل بکنم که هر جای آن پا 
می گذاشتی، یک مجسمه ی غول پیکر یا تابلوی نقاشی زیبا می دیدی. 
مدت زیادی در راه بودم و اگر سکه هایی که دم آخر داوینچی، بی خبر از 
من در خورجین سوفیا گذاشته بود، نبودند، نمی دانم آن راه طوالنی و 
آن سفر ُپر خرج را چطور پشت سر می گذاشتم. اما خوشبختانه وقتی به 
ُرم رسیدم که شنیدم میکل آنژ هم به خواسته ی پاپ2 به آن شهر آمده و 
1. میکالنجو بوناروتی که در زبان فرانسه میکل آنژ )1475-1564( خوانده می شود، نقاش، پیکرتراش، معمار 
و شاعر ایتالیایی است. میکل آنژ یکی از هنرمندان نابغه ی تاریخ و معروف ترین چهره ی رنسانس ایتالیاست.

2. پ��اپ ژولیوس دوم )1443-1513( یکی از پاپ های کلیس��ای کاتولیک ُرم بود. در ایتالیا به دنیا آمد و از 
1503 تا 1513 میالدی پاپ بود. از او با القاب »پاپ جنگجو« و »پاپ مخوف« هم یاد کرده اند. او یکی از 

مؤثرترین پاپ ها در عصر رنسانس بود.
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همان جا ساکن شده است. زندگی در خانه ی داوینچی و کار با او باعث 
شده بود دائم در جریان ماجراها و اتفاقات هنری  که می افتاد، باشم. در 
فلورانس که بودم، یک روز که با مارچلو برای خرید بیرون رفته بودیم، 
مردی حدوداً سی و دو-  سه ساله را در خیابان دیدم که مردم با احترام 

به او سالم می کردند و معلوم بود خیلی مورد توجه است. 
تا کمر خم شد و گفت:  وقتی از نزدیکی اش رد شدیم، مارچلو تقریباً 

»سالم استاِد اعجاز.«
مرد با صدایی شبیه به غرولند جواب داد و به سرعت از کنارمان گذشت. 

از مارچلو پرسیدم: »اون آقای اعجاز کی بود؟«
با تعجب نگاهم کرد: »نشناختی ش؟ اون بزرگ ترین نقاش و پیکرتراش 

ایتالیاست.«
-  مگه ایتالیا بزرگ تر از لئوناردو داوینچی هم داره؟

یک لحظه عقب کشید و دوباره گفت: »خب البته استادمون تو کار 
خودش رودست نداره.«

گفتم: »این طور که دیدم تو خیلی کارها رودست نداره.«
-  بعله. اما استاد بوناروتی می تونه معجزه کنه و موجوداتی رو که تو دل 

سنگ های بزرگ قایم شده ن، از اونا بیرون بکشه و آزادشون کنه.
شکلکی برایش در آوردم: »بی خیال! دیگه این قدر گنده ش نکن. فقط 

میکل آنژ می تونسته یه همچین کاری بکنه.«
ُزل زد تو چشم هایم و با لحنی که هم هشدار می داد و هم تحقیرم می کرد، 
گفت: »یه وقت این اسم رو جلوی خودش نبری ... میکل آنژ همون 
میکل آنجلو بوناروتیه. منتها فرانسوی های ننر این جوری صداش می کنن. 

محض اطالعت بگم اصالً دوست نداره این جوری صداش کنن. کاًل 
با فرانسوی ها میونه ی خوبی نداره. درست عین استاد داوینچی که 
از انگلیسی ها خوشش نمی آد.« شگفت زده از اینکه داشتم میکل آنژ 
همون  »میکل آنژ!!!  زدم:  داد  می دیدم،  خیابان  تو  را  راست راستکی 
مجسمه ساز نابغه ای که حضرت داوود رو از تو یک سنگ بزرگ بیرون 

کشید؟ اونم تو فلورانسه؟!!! چطور من نفهمیدم؟«
مارچلو که از تعجب زیاد و ناباوری من خنده اش گرفته بود، گفت: »چی 
می گی؟ اصالً میکل آنجلو اهل اینجاست. ولی مدتی رفته بود ُرم که 
واسه پاپ یه مقبره بسازه، بلکه بعد از مرگش عاقبت به خیر بشه. اما 
پاپ ژولیوس دوم زیر قرارش زد و ساختن مقبره ش رو داد به دوناتو 
برامانته1 که اتفاقاً با میکل آنجلوی ما مثل کارد و پنیرن. میکل آنجلوی ما 

هم قهر کرد و تقریباً به فلورانس فرار کرد.«
-  میکل آنجلوی شما؟!

حق به جانب نگاهم کرد: »خب بعله! میکل آنجلو اهل توسکانیه. واسه 
حتی  باشه  خودمون  بین  محترمه.  خیلی  فلورانس  مردم  برای  همین 

یه جورایی داوینچی هم بهش حسادت می کنه.«
ناباورانه نگاهش کردم: »عمراً! داوینچی نیازی نداره به کسی حسادت 
کنه. چون خودش می دونه کجا ایستاده.« مارچلو ِمن و ِمنی کرد: »راستش 
منم شنیده م. ولی به قول تو اون نیازی نداره به کسی حسادت کنه.«

حاال که فرصتی پیش آمده بود میکل آنژ واقعی را از نزدیک ببینم، از 
مارچلو خواستم تا چند قدمی دنبالش برویم.

1 . معمار و پیکرتراش ایتالیایی که در قرن شانزدهم می زیست.
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-  دوستانه بهت توصیه می کنم سامی که این کار رو نکنی، بهتره! چون 
آخرش پشیمون می شی.

بی خیال گفتم: »برو بابا! پشیمون واسه چی؟«
-  حاال می بینی.

گفت و به دنبال میکل آنژ بزرگ راه افتادیم. اما میکل آنژ انگار قصد 
به سمت  را  بایستد. همان طور کوچه ها و خیابان ها  نداشت لحظه ای 
بیغوله ها طی می کرد. کوچه به کوچه، خانه به خانه آن قدر دنبالش رفتیم 
تا سرانجام او را در پس کوچه ای گم کردیم. دیر شده بود و با اینکه دلم 
نمی خواست، مجبور شدیم برگردیم خانه. خیلی شانس آوردیم که گیر 

دار  و دسته ی دزدها و گردنکش ها نیفتادیم.
همان روز بود که مارچلو گفت پاپ از میکل آنژ برای کاری تازه دعوت 

کرده به ُرم برود.
با تعجب پرسیدم: »باز هم؟«

-  بعله. باز هم! ولی میکل آنژ هی امروز و فردا می کنه. البد نمی خواد 
بالهایی که اون بار سرش اومده، این بارم سرش بیاد.

که  داوینچی می آورد، شنیدم  برای  فرانچسکو  که  خبرهایی  تو  بعدها   
میکل آنژ باالخره راضی شده به ُرم برود. نمی دانستم رفتن به ُرم چه 
ایرادی داشت، جز اینکه شنیده بودم یکی از زیباترین شهرهای دنیا 
است و شگفتی های زیادی برای دیدن دارد. هر چند هنوز مطمئن نبودم 
تمام اطالعاتم درباره ی ُرم که به چند قرن بعد برمی گشت، با ُرمی که 
قرار بود به آن بروم چندان  جور باشد. ولی باالخره قسمت شد بروم و 

خودم از نزدیک ببینم.

به محض رسیدن به ُرم، از اولین رهگذری که سر راهم دیدم، سراغ 
میکل آنژ را گرفتم. مرد رهگذر به عقب برگشت و با انگشت سبابه ی 
دست  راست به جهتی اشاره کرد که خیابان اصلی شهر به آن منتهی 
می شد. خیابان را تا انتها طی کردم و رسیدم به میدانی زیبا که سنگ فرش 
بود و حوضی وسطش بود بزرگ و پر از مجسمه های عجیب و غریب که 
همه یک ویژگی مشترک داشتند، از دهان همه شان آب بیرون می ریخت، 
آن هم با فشار، انگار با هم مسابقه ی تف کردن گذاشته بودند. بعد 
رسیدم به صفی از کلیساهای ُپرزرق و برق که مثل قارچ از دل زمین 
سبز شده بودند و یکی  از  یکی زیباتر بودند. طوری که فکر می کردی 
عده ای آدم با هم مسابقه ی درست کردن بهترین و بلندترین کلیسا را 
گذاشته اند. البته این مسابقه ظاهراً هنوز ادامه داشت، چون همچنان 
گاری های بزرگی پر از الوار و چوب و سفال می دیدم که به این ور و آن ور 
روانه بودند و چند کلیسای نیمه ساز دیدم که معماران و بناها و کارگران 

با جدیت در حال کار کردن روی آن ها بودند.
همه چنان درگیر کار بودند که هیچ کس متوجه من نبود. درحالی که در 
فلورانس به محضی  که می خواستم قدمی در شهر بزنم، همه به خاطر 
لباس های عجیب و غریبم با کنجکاوی برمی گشتند به سمتم و سر تا پایم 
را برانداز می کردند. هر چه بیشتر وارد محوطه ی کلیساها می شدم، 
کشیش های بیشتری می دیدم. انگار ِهی داشتند بچه می کردند، در 
سن و سال های مختلف، از دو  ساله تا دویست ساله. تا به حال این همه 

آدم با لباس های یکرنگ و یک شکل یک جا ندیده بودم.
از کشیش جوانی سراغ میکل آنژ را گرفتم. کشیش که پیاده می رفت، 
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نگاهی به من که خسته و کوفته سوار سوفیا بودم انداخت و گفت: »با 
ایشون چه کار داری جوان؟!«

خدای من! تقریباً هم سن و سال بودیم اما به من می گفت جوان! فقط 
چون آن لباس و آن ردا را تن کرده بود، فکر می کرد از من بزرگ تر است؟ 
فکر کردم خودش را زیادی جدی گرفته و بالفاصله تصمیم گرفتم اصالً به 
حساب نیاورمش. بنابراین بی آنکه جواب سؤالش را بدهم، راهم را در 
همان مسیر مستقیم ادامه دادم. صدایم کرد: »جوان! آهای! ... جوانک!«

دیگر داشت شورش را در می آورد. جوان را یک جورهایی می توانستم 
هضم کنم اما جوانک! از اسب پایین آمدم و در حالی که افسار اسب را 
در دست داشتم، درست عین »جان وین«1 تو فیلم هایش قدم زنان و 
با حوصله به سمتش رفتم. تو ذهنم تصور می کردم ِخرش را گرفته ام و 
محکم می کوبمش به دیوار. طوری که صدای زوزه از خودش در می آورد. 
افسار را با دست چپ گرفتم که دست راستم آزاد باشد. نزدیک که 
شدیم، دست راستم مشت شده آماده بود که بکوبم به صورتش. اما 
هنوز دستم را باال نیاورده بودم که آن را گرفت و خوشحال داد زد: »آره 
... خودشه، تو همون شاگردی هستی که قراره تو رنگ کردن سقف 
نمازخونه کمکش کنه. درسته؟ فکر کنم از فلورانس اومدی. استاد که 
این طور گفتن، هر چند لباس ها و ظاهرت یه جورایی مسخره به نظر می آد، 
اما به من چه؟ با من بیا. استاد تو نمازخونه ی سیکستینه2. داره سقف 
اونجا رو اندازه می زنه و باید بگم که دست تنهاست و اصالً اعصاب 

1. بازیگر معروف آمریکایی که در فیلم های وسترن زیادی بازی کرده است.
2 . سیکستین: کلیسا و نمازخانه ای در شهر  ُرم و در کشور واتیکان که از دیدنی های آنجاست. نقاشی سقف 

کلیسا که اثِر میکل آنژ است، بسیار مشهور است.
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نداره. البته فکر کنم تو استادت رو بهتر از ما می شناسی.«
یکی از مشکالتم با ایتالیایی ها این بود که آن قدر تند تند و پشِت سرِ هم 
حرف می زدند که تا بیایم بفهمم درباره ی چه حرف می زنند، رشته ی کالم 
از دستم در رفته بود. این یکی که انگار دنبالش کرده بودند. به هر حال 
فکر کردم هم فال است هم تماشا. میکل آنژ نیاز به یک دستیار داشت. 
او هم فکر می کرد من همان دستیارم. مرا به میکل آنژ می رساند. من 
هم همین را می خواستم. حاال که پای نقاشی وسط بود و البته پای 

میکل آنژ، حاضر بودم هر کاری بکنم تا به خواسته ام برسم.
به نظر می رسید کشیش جوان برخالف ظاهر مشنگ و کمی متکبرش 
آن  روی بهتری هم دارد که خب ... می شد یک جورهایی تحملش کرد! 

نمی خواستم به این راحتی به حرفش گوش کنم.
-  این سیکستین که گفتی ... اسمش خیلی برام آشناست!

کمی فکر کرد و گفت: »خب، چون تنها کلیساییه که پاپ در اونجا انتخاب 
می شه و تاج گذاری می کنه.«

-  و این نمازخونه یا چه می دونم کلیسا دقیقاً کجاست؟
-  کمی جلوتر. نبش واتیکان.

-  واتیکان کجاست؟
با انگشت جهتی را نشان داد: »درست انتهای همین خیابون.«

افسار اسب را کشیدم به آن سمت: »من سامی ام.«
به دنبالم آمد: »منم روبرتو هستم. اینجا درس می خونم اما خودم اهل 

ناپلم.« داد زدم: »اُه ناپل! داوینچی چه نقل هایی از اونجا می کرد.«
شگفت زده و خوشحال گفت: »وای! شما با داوینچی هم آشنایین؟ ایشون 

ناپل رو دوست داشتن؟ باعث افتخاره.«هنوز جمله اش تمام نشده بود 
که با خجالت گفتم: »خب البته حرفایی که می زد خیلی هم باعث افتخار 

نبود، ولی به هر حال ناپله دیگه!«
لحظه ای سکوت کرد و بعد لبخند زد و گفت: »باشه ... خیلی خوبه که 

شما رو دیدم.«
همین جمله اش کافی بود نظرم کالً درباره اش عوض شود. خوب که 
نگاهش کردم فکر کردم شاید واقعاً دو- سه سالی هم از من بزرگ تر 

باشد. ولی چه اهمیتی داشت؟
به ورودی شهر که رسیدیم، مجبور شدم سوفیا را به دست دو  کشیشی 

بسپارم که نگهبان دروازه بودند.
-  ورود حیوون به سریر مقدس ممنوعه.

با فضوالتشون  متعجب داد زدم: »چرا؟!« آن یکی جواب داد: »چون 
سریر رو آلوده می کنن.«

نگاهم افتاد به اسب و االغ هایی که پشت دروازه داشتند راست راست 
برای خودشان راه می رفتند. داد زدم: »یعنی اون ها که اونجان رو پوشک 

کردین؟«
اولی گفت: »پوشک؟! چی هست؟«

خواستم توضیح بدهم که دیدم فایده ای ندارد. به هر حال نمی فهمیدند.
آن یکی کشیش گفت: »اونا توسط خود پاپ تقدیس شده ن.«

دوباره داد زدم: »فرقش چیه؟ اونا دِر فضوالتشون رو تخته کردن یا 
فضوالتشون از یه جنس دیگه ست؟!«

یکی شان گفت: »به نظر می رسه داری کفر می گی.«



»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










