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محس�ن گفت: »انگار این ی�ارو رو مجبور کرده ب�ودن همه چی رو یه جور 
دیگه ای بکشه!« 

مینا گفت: »البد همه چی رو یه جور دیگه می دیده.«
مانی رو به مینا گفت: »تو هم داره کم کم از کارهاش خوشت می آد؟«

مین�ا لب ولوچه ای ورچید و س�رانجام گفت: »نه که خوش�م بی�اد... ولی 
همین که یکی جرأت می کنه این جوری باشه جالبه دیگه.«

مانی گفت: »تازه البد این فیلم خیلی قدیمیه.«
پریسا گفت: »من می خوام فیلم رو از اولش ببینم.«

دکمه ی برگشت دی وی دی ِپِلیر را زد و آمد اول فیلم.

تیتراژ فیلم از روی تصویر دریا شروع شد. دوربین عقب عقب آمد و روی 
یک تخم مرغ بزرگ ثابت ماند. انگار یک مرغ غول آسا جایی جز ساحل 
برای تخم گذاشتن پیدا نکرده بود و همان جا خودش را خالص کرده بود.

چهارتایی چشم هایش�ان از تعجب گرد ش�ده بود و منتظ�ر ادامه ی ماجرا 
بودند. محسن گفت: »بچه ها، فکر کنم تخم دایناسوره!«

پریس�ا گفت: »ش�اید هم تخم سیمرغ باشه. س�یمرغ ها تخم های بزرگی 
می ذارن.«

یکهو پوس���ته ی تخم مرغ شکست و سالوادور دالی با زنش، گاال، از آن 
بیرون آمدند.

ه�ر چهار تا زدند زیر خنده. محس�ن گفت: »تخم هیچ کدومش�ون نبود. 
راستی این ها که پر ندارن.« انگار توقع بیشتری داشت که برآورده نشده بود.

� هیش ش ش.... هیچی نگین! صدای دایی سامانه انگار.
پریسا گفت و صدای تلویزیون را باال برد.

ص���دای دایی س���امان بود که داش���ت فرانس���وی حرف م���ی زد. روی 
فیلم زیرنویس حرف های دایی س���امان به فارس���ی آمده بود. کمی بعد 
تصویرش هم روی صفحه ی تلویزیون ظاهر ش���د. داشت مستقیم رو به 

دوربین حرف می زد.

با دیدن تصویر دایی س�امان صدای جیغ بچه ها به هوا رفت و خوش حالی 
کردند. پریسا گفت: »دایی سامان توی تلویزیونه!!!« مانی گفت: »چقدر دایی 
فرانسوی ش خوبه.« مینا گفت: »ایتالیایی و اسپانیایی ش هم حتمًا خوب بوده 

که تونسته با اون همه نقاش دوستی کنه.«

»من سامی هستم. البته توی کشور خودم جور دیگه ای صدام می کنن. 
ولی فعاًل این مهم نیس���ت. مهم اینه که من به اس���پانیا اومدم و سری 
زدم به منطقه ی کاتالونیا1. و س���واحل زیبای کاداِکس2 و حاال درس���ت 
توی خلیج بندر لیگات3 هس���تم تا از نزدیک ش���ما رو با زندگی نابغه ی 

۱. یکی از هشت منطقه ی خودمختار اسپانیا.
۲. شهری در استان خرنا در منطقه ی کاتالونیای اسپانیا.

۳. محل زندگی سالوادور دالی از کودکی تا کهن سالی . خانه ی دالی که اکنون موزه شده، همچنان در ساحل 
این خلیج قرار دارد.
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بزرگ عالم هنر نقاش���ی آشنا کنم. می دونم شاید کمی زیاده روی به نظر 
برس���ه که در زمانه ای که پیکاسو و دوش���ان1 و شاگال2 و رنه ماگریت3 
زندگی می کنند کس���ی رو نابغه ی هنر نقاشی خطاب کنین. اما نابغه ای 
ک���ه ام���روز به دی���دارش اومدم، فقط نقاش���ی نمی کن���ه. اون عکاس، 
فیلم س���از، پیکرتراش، طراح مد و لباس و نویس���نده هم هست. کسی 
که نوش���ته هاش درباره ی خ���ودش و زندگی ش توجه اهالی ادبیات رو 
حس���ابی جلب کرده و به نظر می رس���ه در تمام این زمینه ها حرفی برای 

گفتن داره.«
صدای دالی از پش���ت دوربین شنیده ش���د که داد زد: »حرف تازه ای 
برای گفتن داره.« همان لحظه گاال از مقابل دوربین، درس���ت پش���ت 
س���ر دایی سامان رد شد و لبخندی بی تفاوت رو به دوربین زد و رفت. 
دوربی���ن چرخید س���مت س���الوادور دالی که ایس���تاده بود پش���ت بوِم 
نقاش���ی. معلوم بود دارد ادای نقاش���ی کردن درمی آورد. رو به دوربین 
کرد و گفت: »فقط حرفی برای گفتن داش���تن مهم نیس���ت. باید حرف 
تازه ای برای گفتن داش���ت جوون! من توی هر چیزی بهترینم. از جمله 
در فروش تابلوهام. مردم تابلوهای من رو روی س���ر و دست می برن.« 
بعد رو کرد به سامی و ادامه داد: »ببینم بچه جون، تو چرا فکر کردی باید 
اسم من رو کنار همچین کسانی بیاری؟ خب البته قبول دارم که پیکاسو 

۱. مارسل دوشان )۲۸ ژوئیه ی ۱۸۸۷–۲ اکتبر ۱۹۶۸(، نقاش و مجسمه ساز فرانسوی که آثارش را بیشتر با 
سبک های دادائیسم و سوررئالیسم مرتبط می دانند.

۲. مارک ش��اگال )ژوئیه ی ۱۸۸۷-۲۸ مارس ۱۹۸۵(، نقاش برجس��ته ی فرانسوی - روس��ی و از پیش گامان 
سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی.

۳. رن��ه ماگری��ت )۲۱ نوامب��ر ۱۸۹۸-۱۵ اوت ۱۹۶۷(، نق��اش بلژیکی و یکی از برجس��ته ترین نمایندگان 
سوررئالیسم در نقاشی است.

آدم خالقیه و کش���فیات مهمی در نقاشی کرده، ولی مطمئنم هیچ وقت 
نمی تونه دس���تی رو به اون ظرافت و زیبایی که من می کشم، بکشه. یا 
حتی یه صورت معمولی رو. نقاش در ابتدا باید بتونه مثل رافائل1 ظریف 
و مثل والسکوئز2 و ورمیر3، قوی و تأثیرگذار نقاشی کنه. بعد شروع کنه 

از خودش ایده و نظریه و سبک و شیوه صادرکردن. اون می تونه...«

جمل�ه ای را گف�ت که زیرنویس نداش�ت و بچه ها هم متوجه نش�دند چه 
می گوید. مینا که کمی انگلیسی بلد بود، فقط گفت: »داره از مدل های نقاشی 

حرف می زنه، ولی لهجه ی انگلیسی ش خیلی بده!«

زیرنویس دوباره آمد. دایی س���امان بود که داش���ت دالی را س���ؤال و 
جواب می کرد: »آقای دالی، شما می خواهین بگین که با نقاشی مدرن 

و هر چیز مدرنی مخالفین؟«
دالی کمی فکر کرد و گفت: »فکر می کنی این نقاش هایی که نام بردی، 
واقعاً مدرن هس���تن؟ البته باید بگم من هیچ وقت با مدرنیته مش���کلی 
نداش���تم. من همیش���ه گفتم، حاال هم به تو می گم پسرجون، درباره ی 
مدرنیته اصالً نگران نباشین. متأسفانه این تنها چیزیه که هر کاری کنین 

نمی تونین ازش فرار کنین.«

۱. رافائل سانتس��یو )۶ آوریل ۱۴۸۳-۶ آوریل ۱۵۲۰(، نقاش و معمارایتالیایی دوران اوج رنس��انس اس��ت. 
رافائل، نماینده ی هنرمندان دوره ی رنسانس پیشرفته است.

۲. دیه گو رودریگز ِد س��یلوا ای والس��کوئز )۶ ژوئن ۱۵۹۹– ۶ اوت ۱۶۶۰(، نقاش اسپانیایی محبوب دربار 
فیلیپ چهارم بود.

۳. یوهانس ورمیر )۳۱ اکتبر ۱۶۳۲– ۱۵ دسامبر ۱۶۷۵(، از معروف ترین نقاشان هلندی دوره ی باروک است. 
او از پایه گذاران دوران طالیی هنر هلند در قرن هفدهم میالدی است.
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س���امی که دیگر خودش هم ت���وی کادر، روبه روی دالی ایس���تاده بود، 
گفت: »ولی باز هم به نظر می رس���ه ش���ما با دنی���ای امروز خیلی موافق 

نیستین. یا به طور کل شکل زندگی امروز. این فرضیه درسته؟«
دالی نگاهی به دایی کرد و گفت: »دنیای امروز کش���فیات مهمی برای 
ما داش���ته که نمی تونیم ارزش اون ها رو نادیده بگیریم. ما انیشتین1 رو 
داریم که فرضیه ی تبدیل ماده به انرژی و برعکس رو کش���ف کرده. یا 
فروید که کش���ف کرده تموم واقعیات زندگی ما و اونچه که ما رو شکل 
داده، نه تنها ریشه در کودکی ما داره، بلکه به رؤیاهایی هم که می بینیم 
مربوط���ه. در واقع م���ن از فروید یاد گرفتم که چطور به رؤیاها بیش���تر از 
واقعیت اهمیت بدم و خیال رو اس���اس کار خودم قرار بدم. همچنین از 
انیش���تین و فرضیه ی زمان اون یاد گرفتم که اختیار زمان دس���ت خود 
ماس���ت. ما می تونیم به جایی برس���یم که زم���ان رو کنترل کنیم. بهش 
سرعت بیشتری بدیم و زودتر پیر بشیم. یا به هدفی که دنبالشیم برسیم. 
یا اون قدر کندش کنیم که اصاًل پیر نشیم. یا زمان رو به عقب برگردونیم 
و جوون تر بشیم. حتی می تونیم توی زمان سفر کنیم. من سفر کردن در 

زمان رو بلدم. یادت باشه یادم بیاری که بهت یادش بدم.«

مانی دکمه ی توقف را زد و متعجب گفت: »این چه جوری حرف می زنه؟!«
مینا گفت: »البد این هم یه جور زبون سوررئالیستیه.«

پریسا کنترل را از برادرش گرفت و عصبی دکمه ی ِپِلی را زد.

۱. آلبرت انیشتین )۱۴ مارس ۱۸۷۹-۱۸ آوریل ۱۹۵۵(، فیزیک دان یهودی اهل آلمان بود. او بیشتر به خاطر 
نظریه  ی نسبیت و به ویژه برای نظریه ی هم ارزی جرم و انرژی شهرت دارد.

دال���ی ادامه داد: »با این کار می تونی مث���اًل به جای اینکه به دیدن من 
بیای، بری در زمان رافائل و با اون گفت وگو کنی. یا به دوره ی مغول ها 
برگردی. این فرضیه ها جهان مدرن رو س���اخته ن. نه این ماشین های 
عجیب وغریب و پرسروصدا. فکر نمی کنم انیشتین و فروید هم منظورشون 

از جهان مدرن همچین جفنگیاتی باشه.«
به دریا که روبه رویش بود، نگاه کرد و گفت: »من عاشق این دریام. این 
ساحلی که از بچگی من تا حاال که حدوداً پنجاه سال از عمرم می گذره، 
هیچ تغییری نکرده و به همین شکل باقی مونده. به این قایق های بادبانی 
و زیبا نگاه کن جوون...« مثل یک بازیگر بِد تئاتر به شکل اغراق آمیزی 
با دست های درازش به قایق های توی ساحل اشاره کرد و ادامه داد: 
»من به هیچ قایق موتوری ای اجازه ندادم به این ساحل بیاد. گفتم اینجا 
ساحل دالیه. سالللوادور دالللی! و دوروبر ویالی ساحلی سالوادور دالی 
هیچ قایق موتوری و هیچ وسیله ای که آسایش مرغ های دریایی رو به هم 

بزنه، حق ورود نداره.«
صدای گاال از آن س���وی حیاط آمد که داد زد: »و کفترهای خودت رو! 
چرا نشونش���ون نمی دی ای���ن کفترها با چیزهایی که از خودش���ون پس 

می دن چقدر حیاط رو کثیف و رنگی کرده ن.«
دالی برگشت سمت گاال. دوربین هم همراه نگاه او رفت طرف گاال که 
داش���ت به بچه شیری کنار استخر غذا می داد. رو کرد به دالی و گفت: 
»ت���ازه غذا دادن به این آقازاده و اون س���ه ت���ا یوزپلنگی هم که از آفریقا 

آوردی، بهشون اضافه کن.«
دالی گفت: »عزیزم، گفتم این کارها رو به لوال بسپار.«
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گاال آهی کش���ید و همان طور که می رفت س���مت قفس بچه یوزپلنگ ها 
گفت: »لوال از گربه ها هم می ترسه. انتظار داری به این حیوونی ها غذا 
بده؟  ولی این ها مهم نیست. کفترها... الاقل یادشون بده غذاشون رو 

اینجا بخورن کارشون رو جای دیگه بکنن.«
همان لحظه مرغی دریایی از باالی س���رش رد ش���د و خودش را خالی 
کرد. فضله درست افتاد جلوی پای گاال. گاال عصبی جیغی کشید و دور 

شد.
دال���ی چند قدم دنبالش رفت و گف���ت: »عزیزم، رنگ بهترین چیزیه که 
طبیعت به ما هدیه داده. حاال چه یه ساحل زیبا باشه، چه این کفترهایی 
که با پسماندهاش���ون به این حیاط رنگ ورویی تازه و زیبا می دن.« رو 

کرد به دوربین و گفت: »همراه من بیایین.«
دوربین همراه دالی به س���متی از دیوار رف���ت که مثل یک برج ارتفاع 
گرفته بود. توی این برج النه های متعددی در یک شکل و اندازه برای 
کبوترها درست شده بود. زیر برج رنگ های سبز و زرد و آبی و سیاه و 
کمی بنفش قاتی پاتی شده بود. دالی رو کرد به سامی و گفت: »بیا جلو. 

بیا ببین چه رنگ بی نظیریه!«
دایی جلو رفت و چمباتمه نشست و به دقت به زمینی که کبوترها حسابی 
رنگین���ش کرده بودن���د، زل زد. رو کرد به دوربین و گفت: »حق با آقای 
دالیه. مثل اینکه کفترهای خونه ش���ون هم از هنر نقاش���ی کردن بی بهره 
نیستن. این زمین راستی راس���تی زیبا نقاشی شده. وای! نگاه کن چه 
بنفش زیبایی. همچین بنفشی رو عمراً نشه توی جعبه ی رنگ های شما 
پی���دا کرد جن���اب دالی.« رو کرد ب���ه دالی. دالی لبخن���دی زد و گفت: 

»حتی اگه پیدا هم نش���ه من می سازمش. برای س���الوادور دالی هیچ 
کاری غیرممکن نیس���ت.« دایی دوباره رو کرد به دالی و گفت: »حتی 

کنترل کردن زمان.«
دالی گفت: »انگار حرف من رو باور نکردی. من س���اعت جیبی ای دارم 
که وقتی بازش می کنم می تونم با اون توی زمان سفر کنم. یادت باشه 
این یکی از رازهای بزرگ سالوادور دالی ئه که حاال دارم جلوی دوربین 
تو اعترافش می کن���م. برای همین تأکید می کنم هرگز و هیچ وقت ازش 

حرفی نمی زنی. نه تا روزی که من توی این دنیا هستم.«
س���امی با تعجب به دوربین نگاه کرد و بع���د درمانده رویش را به دالی 
برگرداند: »ولی آقای دالی، شما از کجا می دونین که من راز شما رو نگه 

می دارم؟«
� برای اینکه من دالی هستم و می دونم کی رازنگهداره و کی نیست.

همان لحظه همسرش، گاال، وارد تصویر شد و رو کرد به دایی سامان و 
گفت: »گوش کن س���امی. تو فیلم سازی و می دونی چطوری فیلمت رو 
کنار هم بچینی و کدوم قسمت هاش رو بریزی دور و کدوم قسمت هاش 
رو بذاری. بنابراین بعد از اعتمادی که سالوادور عزیزم بهت کرده، دیگه 
قیچی دس���ت خودته. تموم اون جاهایی رو که می دونی نباید توی این 
شرایط پخش بشه، از فیلمت حذف می کنی. وگرنه...« لحظه ای سکوت 
کرد و نفس���ی گرفت و یکهو داد زد: »خدا می دونه چی به روز خودت و 

اون دوربین رنگی تکنی کاِلرت می آرم!«
دایی س���امان آن قدر ترسید که پشت س���ر دالی قایم شد تا از شّر آب 
دهان گاال که با کلمات ترس���ناکش به س���وی او پرت می شد در امان 
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باش���د. دالی جلو آمد و دس���ت گذاشت روی ش���انه ی دایی سامان و 
همان ط���ور که موذیانه لبخند می زد گفت: »ما توی دوران بدی زندگی 
می کنیم. مجبوریم هی خودمون رو سانس���ور کنیم. ولی من و گاال اهل 

خودسانسوری نیستیم. بنابراین این کار رو به تو می سپاریم.«
رو به گاال خندید. گاال هم زد زیر خنده و گفت: »راحت باش پسرجون... 
مثل ما که جلوی دوربین تو راحتیم. اما تو اونجاهایی رو که باید، حذف 
می کنی و فقط اونجاهایی رو به مردم نشون می دی که خودت می دونی 

درسته. چون من و سالوادور اهل سانسور کردن نیستیم.«
دایی س���امان که از قیافه اش معلوم بود گیج شده، هاج وواج به آن زن 
و ش���وهر دیوانه نگاه می کرد. آخر سر گفت: »یعنی شما هم از حکومت 

فرانکو می ترسین؟«
گاال انگشت روی بینی گذاشت و گفت: »هیش ش ش... یواش تر بچه. 

شاید کفترها صدات رو شنیدن و براش خبر بردن.«
دالی اعتراض کرد: »کفترهای من خبررسون نیستن.«

گاال گفت: »مرغ های دریایی. چه می دونم...«
سامی گفت: »پس اگه از ژنرال فرانکو می ترسین چرا دارین اینجا زندگی 

می کنین؟ چرا از همچین آدمی حمایت می کنین؟«
دالی گفت: »من فقط دارم توی زادگاه خودم زندگی می کنم. این حق 

هر کسیه که توی جایی که به دنیا اومده زندگی کنه و بعد هم بمیره.«
گاال اضافه کرد: »گاهی نیازه برای زندگی کردن توی سرزمین مادری با 

دیکتاتورهایی مثل فرانکو کنار اومد. چاره چیه؟«
س���امی گفت: »ش���ما که حتی توی س���رزمین مادری تون هم نیستین. 

آخه اینجا که روسیه نیست.« گاال خندید و گفت: »تو چقدر زود جوش 
می آری پس���رجون. اواًل روسیه نه و اتحاد جماهیر شوروی. بعد هم من 
با س���الوادور ازدواج کردم. سرزمین من همون جاییه که همسرم بهش 

تعلق داره. اسپانیا کشور من هم هست.«
� البد فرانکو هم رهبر محبوبته؟

دالی گفت: »بهتره با گاالی عزیزم این طور بگومگو نکنی پسرجون. فرانکو 
رهبر این مردمه. ما هم جزء این مردمیم.«

گاال ادامه داد: »در ضمن باید بدونی سامی، که من و سالوادور اصاًل 
با سیاس���ت کاری نداریم. اون نقاش���ی می کنه و من هم فقط مدلش 

می شم. همین!«
دالی گفت: »باید یه جایی رو بهت نشون بدم. دنبالم بیا.«

دوتایی جلوجلو رفتند و دایی سامان هم به دنبال آن ها رفت. دوربین هم 
با تکان هایی که می خورد، آن ها را دنبال می کرد. رفتند و رفتند و از چند 
صخره گذشتند تا باالخره به باریکه ای در کنار ساحل رسیدند که فقط 
آب بود و صخره. دالی به جایی باالی صخره ها اشاره کرد و تخته سنگی 

را با دست نشان داد: »به اون سنگ بزرگ نگاه کن پسرجون.«
باالی صخره ها یک تخته سنگ بزرگ بود که به شکل عجیبی دور خودش 
پیچ وتاب خورده بود. زیر تخته س���نگ خالی بود و می ش���د آن طرفش را 
دید. انگار بدن آدمی باشد که روی زمین خیز برداشته باشد و آن جای 

خالی، فاصله ی شکمش با زمین باشد. 
دالی ادامه داد: »این تخته س���نگ تا االن مدل چند تا از تابلوهای من 

شده باشه خوبه؟«
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گاال رو ک���رد ب���ه او و لبخندزنان گفت: »چند تا از تابلوهای ش���اهکارت 
عزیزم.«

دایی س���امان کمی فکر کرد و انگار چیزهایی یادش آمده باشد داد زد: 
»آهان... االن یادم اومد. این همون...«

حرفش را ادامه نداد. 
دالی گفت: »من نمی دونم تو برای کدوم تلویزیون کار می کنی. واس���ه 
همین الزم نیست از تابلو حرفی بزنی. اما می خوام بگم دالی بدون این 
مناظر و این صخره های زیبا که فقط توی کش���ور خودش پیدا می ش���ه، 

هیچی نیست.«
گاال گفت: »من درس���ت وقتی اون رو از آمریکا برگردوندم اس���پانیا که 

متوجه شدم چشمه ی خالقیتش خشک شده.«
دالی گفت: »و اینجا چش���مه ی خالقیتم دوباره جوش���ید. هی جوشید و 

جوشید. من بدون کشورم هیچم.«
رو به همس���رش لبخندی زد و ادامه داد: »و مهم تر از همه بدون گاال. 
دالی و گاال. گاال و دالی.« این حرفش را با حرکاتی نمایش���ی انجام داد 
که باعث ش���د گاال حسابی ِکیفور ش���ود. دایی فقط هاج وواج به آن دو 

نگاه می کرد. یکهو گفت: »پس فدریکو گارسیا لورکا چی؟«
هر دو با تعجب به دایی نگاه کردند. دایی خواند: »آه... سالوادور دالی 
با آن صدای زیتونی رنگت!« رو کرد به دالی و لبخندی زد: »ش���اید این 
اولین بار توی شعر بوده که صدا رو به رنگ تشبیه کرده ن. اون هم رنگ 

زیتون.«
برای یک لحظه همه س���کوت کردند. حتی صدای مرغ های دریایی هم 

نمی آمد. دایی س���امان ادامه داد: »اون بهترین دوست دوران جوونی 
شما بود. شما از شعر اون هیچ الهامی نمی گرفتین؟«

ابروه���ای گاال توی هم گ���ره خورد و با عصبانیت به دایی نگاه کرد. نگاه 
دالی دس���تپاچه بین گاال و دایی می چرخید. باالخره گفت: »به فدریکو 
چه ربطی داره؟ می دونی این روزها آوردن اسمش توی اسپانیا جرمه؟«
سامی خنده ای تمس���خرآمیز کرد و گفت: »نگران نباشین جناب دالی. 
این تیکه های فیلم رو هم طبق قولی که بهتون دادم، می بُرم. ولی واقعاً 

لورکا هیچ کجای کار شما تأثیرگذار نبوده؟«
دال���ی از عصبانی���ت دور خودش چرخی زد و دوباره برگش���ت س���مت 

دایی سامان. گفت: »ببین سامی...«
گاال پری���د توی حرفش و گفت: »البته که داش���ته. مثل خیلی آدم های 
دیگه، از جمله پیکاسو یا اون دوست عزیزت، بونوئل، که تو رو فرستاده 

اینجا تا سربه سر ما بذاری.«
سامی گفت: »من فقط می خواستم...«

س���الوادور دالی نگذاش���ت حرفش را ادامه بدهد. دو دستش را مثل 
ی���ک بازیگر نمایش باال برد و گفت: »حاال دیگه وقت ش���امه.« رو کرد 
به گاال: »عزیزم! من خیلی گرس���نمه. بهت���ره برگردیم خونه.« رو کرد به 
دایی سامان: »من و گاال توی آشپزی نظرات خاص خودمون رو داریم. 
حتماً باید یه وقت از غذاهای سوررئالیستی ما بخوری. حتی قصد داریم 
یه کتاب آشپزی بنویسیم و شیوه ی پخت و تزیین غذاهامون رو توش به 

همه معرفی کنیم.«
گاال رو کرد به سامی و گفت: »تو و دوستت جایی برای موندن دارین؟«





»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.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

خودنگارهباگردنرافائلوار
)۱۹۲۱میالدی،رنِگروغنرویکرباس،۴۱در۵۳سانتیمتر(

دالی این نقاشی را از چهره ی خود، در هفده سالگی و بعد از مرگ مادرش 
که بسیار او را متأثر کرده بود، کشید، به سبک و سیاق رافائل که همیشه نقاش 

موردعالقه اش بود.
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تداومحافظه)ساعتهاینرم(
)۱۹۳۱میالدی،رنِگروغنرویبوم،۲۴در۳۳سانتیمتر،موزهیهنرمدرننیویورک(

شاهاکر سالوادور دالی برای تمام عمر.

ساعتنرمدرلحظهینخستیِنانفجار
)۱۹۵۴می��الدی،رنِگروغ��نرویبوم،۲۵.۵در۲۵.۷س��انتیمتر،

موزهیسالوادوردالی(

با این ساعت بود که ما به سفر زمان رفتیم. البته با اصلش.
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کشفآمریکاتوسطکریستفکلمب
)۱۹۵8تا۱۹۵۹میالدی،رنِگروغنرویبوم،۳۱۰در۴۱۰سانتیمتر،موزهیسالوادوردالی(

دالی خودش را مثل کریستف لکمبی می دید که آمریاک را کشف کرده. اگال هم 
راهنما و بادبان کشتِی او در این سفر بود.

قوهابازتابفیلها
)۱۹۳۷میالدی،رنِگروغنرویبوم،۵۱در۷۷سانتیمتر،مجموعهیخصوصی(

با یک حرکت می توانستی قوهای این تابلو را به فیل تبدیل کنی، فقط 
اکفی بود وارونه اش کنی.

تمثیلیککریسمسآمریکایی
)۱۹۳۴میالدی،رنِگروغنرویبوم،۵۵در
۶۶س��انتیمتر،موزهیهنرمدرنتایماتادر

ژاپن(

لوراک راس��ت می گفت. سالوادور آمریاک 
را زیادی جدی گرفته بود.
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سنتجانمقدسبرفراز
صلیب

)۱۹۵۱می��الدی،رنِگروغنرویبوم،۱۱۶
در۲۰۵سانتیمتر،موزهیهنریگالسکو(

عجیب ترین تصلیبی که تا آن زمان 
دیده بودم.

شامآخر
)۱۹۵۵میالدی،رنِگروغنرویبوم،۱۶۶در۲۶۷سانتیمتر،نشنالگالریواشنگتن(

این هم شام آخری که سالوادور دالی تصور می کرد.

دگردیسینارسیس
)۱۹۳۷میالدی،رنِگروغنرویبوم،۵۱در۷8سانتیمتر،موزهیتیتمدرنلندن(

نارس��یس یا همان نرگس، مرد زیبایی بود که تصویر خ��ودش را در آب رودخانه دید و 
چنان ش��یفته ی خود شد که اکرش به جنون کشید. ش��اید دیوانگی های سالوادور 

دالی هم از خودشیفتگی اش می آمد.
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