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“I can control the flow of paint; there is no accident.”
تند به دایی سامان کم می کردند اتاقش را مرتب کند،  مینا و پریسا دا

مله افتاد.  که چشمشان به این 
ه و قدیمی که  ی کهن ود، روی کاغ ده ب ته  ی نو لیس به زبان ان
لوتر  ی ا دو ترم  لیس ا قابش کرده بودند. مینا که کالس ان یار زی بس
ه ی flow و accident را  ا معنای دو کلم مله را خواند، ام ود،  ا ب از پریس
اره  ره کرده بود، ا لیسی که روی کاغ  نمی دانست. پریسا به حرو ان
ش حسابی  ا خودنویسش خیلی بد بوده. مرک معلومه او کرد و گفت: 

یده. تو ه پی
با خودنوی  اه کرد و گفت:  ت دخترها ن امان به قاب توی دس دایی س

ده. ته نشده، فقط رن سیاهه که با خال دندون روی کاغ ریخته  نو
رن روغن مینا گفت: 

یه همین ها که باها درودیوار  ته از نو ارزونش.  بله. ال دایی گفت: 
رو رن می کنن.

فصل یکم
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مله رو  وری با ریختن رن ی  خته همین  اما چقدر س ا گفت:  پریس
روی کاغ بنویسی. معنی  چیه

من می توان  ته  نو . گفت:  ته کرد و به دقت خواند اهی به نو دایی ن
ریان رن را کنتر کن این تصادفی نیست.

یعنی چی مینا پرسید: 
خط خودتونه پریسا پرسید: 

ر نمی کنی من بتون این قدر خوب رن رو  تو که ف دایی خندید و گفت: 
. مهار کن

ین دایی. ما نقا ولی  مینا گفت: 
ی نمی تونه رن رو به  ، ولی هر نقا ته که نقا درس خندی زد:  دایی ل

این خوبی کنتر کنه.
مله بنویسه که بتونه با ریختن رن ی  مینا گفت: 

ار خل کنه. روی بوم، روی چوب،  اه که با ریختن رن  دایی گفت: 
روی هر چی...

ته ی کیه پ نو پریسا گفت: 
ته. خیلی سا پیش.  ک1 برام نو ون پو س این رو  واب داد:  دایی 

. ت هش دا من ه یادگاری ن
ک کیه دایی سون پو مینا پرسید: 

د. سالم کرد و بالفاصله رفت سمت مینا.  ه مانی وارد اتاق  همان لح
ی ما دو تا درگو چی می گین  ی توی گو مینا گفت. پریسا غر زد:  چی

۱. ُپ��ل جکس��ون پ��والک )۲۸ ژانوی��ه ۱۹۱۲ - ۱۱ اوت ۱۹۵۶( نقاش آمریکای��ی و از پیش گامان جنبش 
هیجان نمای��ی انتزاعی یا همان اکسپرسیونیس��م انتزاعی بود. بیش��تر برای س��بک منحصربه فرد »نقاش��ی 

قطره ای« شناخته شده است.

. بعد به تو ه می گی مانی گفت: 
ن نمی گین خب چرا ا پریسا ل کرد: 

 . ه می گ با خند زد. مانی گفت:  اه کرد. دایی فقط ل امان ن به دایی س
ولی باید بین خودمون بمونه.

یعنی من ه هست دایی گفت: 
اختیار دارین دایی. می خواهی برای محسن... مینا زبان ریخت: 

نه. می خواهی  د محس ه تول د روز دی چن ش:  وی حرف ی پرید ت مان
. سورپرای کنی

م. . من برا کی می پ ووون سورپرای آ  ی کشید:  پریسا 
د من بخرم. اون رو قرار  مینا گفت: 

وری برا  ن این  ن چرا بخری ی وقتی بتونین ب ت:  امان گف دایی س
الب تر نیست

ه. م ی تولد واقعی. ش خامه ای با ولی من می خوام کی مینا ل کرد: 
. خب رو رو خامه می مال پریسا گفت: 

ی  ن ه باید ی چی ی اون وقت م ه تو کی ب اگ ا کوتاه نیامد:  مین
ی ندارم. . اصاًل حا وحوصله ی آ درست کن

نین.  رتی مینا. بیخود بح ن تو واقعًا مایه ی  دایی سامان زد زیر خنده: 
ه. لو سورپرای می  لو ینه  چون اگه محسن قیافه تون رو ب

ته  ا واسه سورپرای دا فعاًل این ها مه نیست. باید ی  مانی گفت: 
ه نشه. ی که خود متو با

ازه هر چی ه  . ت یری ن ب ش ن می گ توی زیرزمین  م ا داد زد:  مین
نوه. ، کسی نمی  سروصدا کنی
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ر از تخمه ی آفتاب گردان وارد اتاق  ر پ ر با ی  ان موق مادرب هم
ه.  یرین سورپرای می بین که بح  ت روی می و گفت:  ا ر را گ د. 

و چرا امروز پسرخاله  رو با خود نیاوردی. پ ب رو کرد به مانی: 
، می تونی زیرزمین رو... ر مامان ب مینا گفت: 

ه ریختین، گفته  اگه برای زیرزمین نقش وی حرفش:  ر پرید ت مادرب
. نه کمر دارم نه پا ، من اونجا رو تمی نمی کن با

ر گفت:  ده. مادرب رد و زد زیر خن ر ک اه دقیقی به مادرب ا ن پریس
ت خنده دا

ت از زنش  ه افتادم که سالوادور دالی دا آخه یاد اون تابلو پریسا گفت: 
ود. ی ها ن ه های بدن گا بود، بع ی از تی می کشید. همون که بع

ما خودتون از فیل گرفته بودین دایی سامی. رو کرد به دایی: 
ا  ه  لی که پریسا گفت ی لح نیدن اسمش به آن  امان از  دایی س
ر  هو به پریسا ز زد. مینا برایش چش وابرویی آمد. مادرب خورد. مانی م
ه ها  ی چی به ب ، تو باید مراقب با دادا امان:  ران رو کرد به دایی س ن

نشون می دی.
ه ها تخی  هر چی دیدن، خود ه دیدی بدری. منتها ب ی گفت:  دای

ی دارن. جی
. باور کنین. زیرزمین رو ه  ر ت مامان ب وری ندا من ا گفت:  پریس

. خودمون تمی می کنی
. آره. راست می گه. خودمون سه تایی با ه مینا گفت: 

دند.  ستن  و تخمه  ر تخمه و مش تند کنار  دایی و مانی نشس
یفه. باید  ولی درودیوار اونجا خیلی ک ت و گفت:  س مانی اولین تخمه را 

. ش کنی رن
هی ک به ترکیب این خونه دست نمی زنه. دایی سامان گفت: 

حا ی راه  ی:  رد. رو کرد به مان اه ک ران به برادر ن ر ن مادرب
ر لیست مهمون ها  ه. او باید ف بهتر برای قشن کردن زیرزمین پیدا می 

ین. با
. من دو تا مهمون دارم. تارا و خواهر پریسا گفت: 

ی از دوست هام ب بیاد. اید به ی من ه  مینا گفت: 
ن رو  ت های خودم و محس من ه می خوام چند تا از دوس ی گفت:  مان

. ولی آخه... و کن د
ولی آخه  تش و رو به مانی گفت:  ر کمی تخمه ریخت کف دس مادرب

چی
ه زیرزمین رو رن کرد.  ر می کردم می  من ف مانی من ومن کنان گفت: 

... و کن که درودیوار ایی د ه دوست هام رو  آخه روم نمی 
ی  ه هر چی درودیوار اونجا خیلی ه خوبه. یاد با ر گفت:  مادرب

ر برسه، اما کلی خاطره پشتش هست. اید کهنه به ن قدیمی  بهتره. 
ی نیست. دایی سامان گفت:  فت، اما معلوم بود ته دلش را ی ن مانی چی

یینش کنین. ه که بدون رن کردن زیرزمین بتونین ت اید راهی با
چه راهی مینا گفت: 

اون  ت:  ت و گف ا ریخ وی س آ ت تخمه ها را ت ی پوس دای
اهی بهش بندازم. ک رو برام بیار که دوباره ن سون پو ته ی  دست نو

ته  اهی به نو ته را برای دایی آورد. دایی ن د و قاب دست نو مینا بلند 
. نی ک ی رن بازی حسابی ب اید تونستی با کم پو کرد و گفت: 
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سامان،  ر گفت:  اه کردند. مادرب مانی و مینا و پریسا متعجب به ه ن
ی بازی ها رو درنیار. تو رو خدا دوباره اون خط خ

ک کشیده  ی هایی که پو بدری، اون خط خ دیت گفت:  دایی سامان با 
ی دنیان. و گرون ترین تابلوهای نقا ن  ا

. فقط وقتی  ن نمی دون م د، گفت:  ر همان طور که بلند می  مادرب
نین. ی ن ین تمام خونه رو رن دارین رن بازی می کنین، مراقب با

ی ما قراره  یعن ه دایی و گفت:  ی رو کرد ب ه بیرون رفت، مان اق ک از ات
ی کنی دایی خودمون نقا

ی بلد  ولی ما که نقا ا گفت:  ه یعنی بله. مین ان داد ک ری ت ی س دای
. نیستی

. تون می کن - خودم کم
یعنی به  ست. پریسا گفت:  جا با ه  دایی این را گفت و دو تخمه را ی

همین سادگیه
تش را به ه مالید. گفت:  و کرد. کف دو تا دس ه ای س ی لح دای
ی. کشیدن چش چش دو  الی با اید ی طرا  برای نقا بودن همیشه ن
الی می کشید، می آن  ی رو  ین چی ی هم ابرو از هر کسی برمی آد. داوین
ه نشون می داد و  و همون رو با چند تا نق به س خود می کشید، ون
ای چش  وری می کشید که گاهی باید توی تابلوها می گشتی تا  اسو  پی

و ابرو رو پیدا کنی.
ی تابلو  گاهی می دیدی چش رو با ه ها زدند زیر خنده. دایی ادامه داد:  ب
ای لب و دهن رو ه پیدا می کردی.  یده، دما رو اون پایین. تازه باید  کش
ت ی  و اگه می خواس اس ته این رو ه ب که پی ش بود. ال ولی این س

شه، کار خیلی ه خوب بود. چهره ی معمولی ب
ای درستشون  . تازه سر  ش چش و ابرو رو من ه می تون ب مینا گفت: 

. ه می کش
ی کردن  ی وقتی نقا وری می تونی نقا بش ولی ما چه  ا گفت:  پریس

بلد نیستی
ر می کنین، نیست.  ما ف ی که  ی کردن فقط این چی نقا دایی گفت: 

ی کرد. جیب وغری ه با ترکیب کردن رن ها کارهای  گاهی می 
تین توی زیرزمین روی ی تابلو  ما دا م اون وقتی که  مانی گفت: 

ی می کردین و هی رن ها رو تو ه تو ه می کشیدین نقا
ید. ش را گ مانی و ل مینا بی اختیار داد زد: 

. ه من ه از خودتون ه. حا دی ار ب نه. ب خندی زد:  دایی سامان ل
ی کردن  تی از پشت ستون نقا خشین دایی سامان، ما دا ب مانی گفت: 

مون رو گرفت و... ر م اه می کردی که مامان ب ما رو ن
ی ی دادا ه نمی خواد تا آخر رو ب حا دی پریسا گفت: 

ه  اری که محسن ه با ر می کن بهتره ی وقت ب من ف دایی گفت: 
اید بعد از این خاطره ها بفهمین   . تا براتون ی کوچولو خاطره تعریف کن
اصاًل  دی گفت:  خندی زد و خیلی  با دیوارهای زیرزمین چی کار کنین. ل

نیدن خاطره ی من بتونین خودتون ی پا نقا بشین. اید بعد از 
واقعًا دایی پریسا و مینا با ه پرسیدند: 

دن به همین سادگی هاست  ه نقا  معلومه که نه. م دایی داد زد: 
ن  باید خیلی تال کنین و همیشه ی تصور رو با لحنی آرام تر گفت: 
شین، توی  ی که می خواهین روی کاغ یا بوم یا دیوار یا هر چی ب از اون چی
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. ه، نه بوم و نه کاغ ین. مه نه رن ته با هنتون دا
هنت  مه اون تصوریه که تو توی  ر مانی زد:  ته به س ت آهس ش با ان
اره. وگرنه  اه یدن ی  ر اولین و مه ترین قدم برای کش داری. ایده و ف

ست نقا ها رو گرفتن که از هر کسی برمی آد. ی و  رن و وسای نقا
د  ده با م  نوتی ر، م آدمی که هی ا که حسابی رفته بود توی ف پریس
. ی تصویر قشن از ی  ر می کن ن دارم به ی تصویر ف من ا گفت: 
ت سرس توی ی روز آفتابی... چند تا دختر ه دارن توی چمن ها بازی  د

می کنن و...
خب که چی مانی گفت: 

ی کن ن می تون برم تصورم رو نقا یعنی ا پریسا رو کرد به دایی و گفت: 
ی به  ت . بس نمی دون خندی زد و گفت:  رد. ل ه ای م ک ی لح دای
ر هست، درست روی  ی رو که توی ف ینی می تونی چی خود داره. باید ب
لش حداق چند سا طراحی کار  ه باید ق ته یاد با شی یا نه. ال کاغ ب

ت و اون دخترهاست. ورم برای کشیدن اون د ی. من کرده با
صر  ون،  دایی  الش:  ا دوید دن . پریس د و رفت سمت در ها بلند 

ی م رو نشون بدم. می آم پیشتون که نقا
. فردا. صر نیست  -

تون رو ه برامون تعریف می کنین یه ی اون دوست نقا ق مینا گفت: 
ه روی اون کاغ  همون ک ت. مینا گفت:  ور کیس ی نفهمید من دای

ریان رن رو کنتر کنه ته می تونه  براتون نو
اون ه فردا. دایی گفت: 

اه  ت ید به خاطر ی ا ه، اولین بار که پام به نیویورک رس ه یادتون با اگ
د. ب  ت زمان مرت ا سا کوچی بود که دالی توی محاس

ر بودند  ه ها که دور حلقه زده بودند منت امان این را گفت و ب دایی س
ار یاد رفته بود ادامه بدهد. ادامه بدهد. اما دایی ان

اتون می کرد ابه  ان  تی که توی زمان و م همون سا مانی گفت: 
ت رو روی  خودتون قصه  رو می دونین. سالوادور باید سا دایی گفت: 
اه  ت ی می کرد. اما با ی ا انیا تن هر مادرید توی اس 19 و برای  سا 8

. ه درآوردی اهای دی ه، ما سر از نیویورک و  کوچی توی محاس
توی اون فیل مستندتون دیدی که رفتین  وق گفت:  وق و  محسن با 

ار... توی دوره ی قا
ه ی دیوار  اهش رفت به گو رو رفت. ن ر ف ه ای به ف امان لح دایی س

زیرزمین و حرفش را ادامه داد.

امااینبارخودمتنهاییداشتممیرفتمنیویورک.پیکاسوگفت:»دیگه

فصل دوم
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راست گفته اند که پشت هر مرد موفق زنی نشسته است.
اگهی فکر می کنم اگر لی باال س��ر جکسون نبود اصالً این همه اکر می کرد؟ یا 
وقتش را تو اکفه ها با باقی دوس��تای نقاشش می گذروند؟ هرچند شاید بهتر 

بود لی کمی هم برای اکرهای خودش وقت می گذاشت. 

ام��ا اینج��ا م��ن باال س��ر هر دوش��ون 
هستم. البته برای عکس گرفتن. 

  اکر 

  اکر 

  اکر 

  و باز هم اکر 

  اکر تازه تر

و تازه تر
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  فکر می کنم راز موفقیت جکس��ون 
در این بود :

اکر کردن مدام ...

در  پوالک جلوی 
اکراگهش

لی می گفت: »آسم تو بهانه ی 
خوب��ی ش��ده ک��ه جکس��ون توی 
اکراگه س��یاگر دود نکن��د.« دروغ گفت��ه  

بودم. من اصالً  آسم نداشتم.

  خوشحال از تمام شدن یک اکر تازه 


