
قدکوتاه

خدا جون سالم به روی ماهت...





یک دنیای کاماًل جدید

جیانـی آرام در گوشـم می گوید: »کوچولو، دارم ِولِـت می کنم.« و بعد می گوید: 
»آماده  باش.«

رها شـدن قالب را احسـاس می کنم، اما اولش همین طور بین زمین و آسمان 
معلـق می مانـم و بعد یک دفعه چند متـر می روم باالتر. خیلی شـبیه پرواز کردن 
نیسـت، بیشـتر مثـل تـاب خوردن اسـت. انـگار یک ماهـی ام که کـرم روی قالب 
ماهی گیـری را درسـته قـورت داده، امـا بـه جـای این که بـه طرف مردی کشـیده 
شـوم که توی قایق با چماق منتظر اسـت، همین طور توی هوا پیچ و تاب می خورم. 

دست هایم را باز می کنم و داد می زنم: »من یه میمون پرنده م!«
شـان بـار هـم با صـدای بلنـد جـواب می دهـد: »کوچولـو، میمون ها کـه حرف 

نمی زنن!«
خودم هم غافلگیر می شوم و فریاد می زنم: »این میمونه حرف می زنه!«

از ایـن بـاال همـه ی آدم هـای آن پاییـن راحـت دیـده می شـوند و قیافه هـای 
خندانشان را می بینم. اولین باری است که دنیا را این شکلی و از این زاویه می بینم. 

همه برای دیدن من باال را نگاه می کنند. 
مامان ریزه می گوید باید همیشـه از زندگی درس گرفت و اگر درسـی را بار اول 
خوب یاد نگیری، امتحان های بعدی همان درس سـخت تر و سـخت تر می شوند. 
حاال من یک درس بزرگ یاد گرفته ام: ممکن است چیزی اولش واقعًا افتضاح 

باشد، ولی بعد از تجربه کردنش بفهمی خیلی فوق العاده است. 
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تقدیم به برادرهایم
حسین و مجید
م.ا

تقدیم به 
هارولد آرمن، ای. وای هاربرگ و ال. فرانک باوم
و همه ی آن هایی که بخشی از تئاتر کارناوال 
دانشگاه اورِگان نقش داشتند. 

هالی. گلدبرگ اسلون
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بیشتر وقت ها باید باال را نگاه کنم. 
مـادر و پـدرم قدکوتـاه نیسـتند. مـادرم یکـی از آن آدم های قدبلند اسـت، 
امـا مامان ریـزه، مادربزرگم که واقعًا با همین اسـم صدایـش می کنیم، خیلی 
کوچولو اسـت. من از درس علوم زیاد سـر درنمی آورم، ولی این را می دانم که 
بعضی وقت ها ژن  نسل های قبلی یواشکی َسَرک می کشند توی ژن  نسل های 
بعدی و همه چیز را حسـابی به هم می ریزند. احتمااًل قصدشـان این اسـت که 

به شما کمک  کنند با پیرهای خانواده گرم بگیرید. 
موقعی که کالس سـوم بودم، یک شـب گلویم درد گرفت، رفتم پایین تا از 
مامان و بابا آسپرین بگیرم یا حداقل یک کم آب نمک گرم برای غرغره کردن. 
البته ممکن بود کلوچه ی بادام زمینی  توی بشقاب دسر هم حالم را جا بیاورد! 
مامان و بابا توی اتاق نشـیمن بودند و شـنیدم بابا می گوید: »شـانس آوردیم 

جولیا1 دختره.  اگه با این قدکوتاهش پسر بود، چی می شد.«
از جایم جنب نخوردم. درباره  ی من حرف می زدند. 

منتظـر ماندم مامانم بگوید: »بی خیال گِلن2، اون قدرها کوتاه نیسـت!« ولی 
درعـوض گفـت: »راسـتی؟ همـه ش تقصیر مامان منـه. مامان ریـزه این بال رو 

سرش آورده.« بعد جفتشان زدند زیر خنده. 
یک بالیی سرم آمده. 

1- Julia
2- Glen

یک
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مثل یک جنایت. 
انگار تقصیر کسی بود. 

می دانم مامان و بابا برایم می میرند، ولی من، بر عکس آن ها، قدکوتاهم. تا 
آن لحظه نفهمیده  بودم قدوقواره ی من برای آن ها دردسرساز است. با این که 
حتـی روبدوشـامبر هم روی دوشـم نبـود، حرف هایشـان خیلی روی دوشـم 
سنگینی کرد. احساس کردم توی کفش های خیسم ماسه رفته یا مثاًل البه الی 
موهای کُرکم آدامس چسبیده و شانه نمی شود. تازه، بخشی از حرف هایشان 

نشانه ای از تبعیض جنسی بود که اصاًل درست نیست. 
بـدون این کـه از آن هـا بخواهـم برای گلـودردم کاری کنند، یک راسـت رفتم 
پیش سـگم، رامون و یواش توی گوشـش گفتم: »دیگه هیچ وقت تو زندگی م 

نمی گم »کوتاه«.«
آن موقع خبر نداشتم نگفتن کلمه ای که همه جا هست چه قدر کار سختی است. 
راسـتی، چنـد نکتـه ای کـه بایـد دربـاره ی مـن بدانیـد: تـوی عکس هـای 
دسـته جمعی مدرسـه، همیشـه ردیـف اول می ایسـتم. وقتـی برای بسـکتبال 
یارکشـی می کنیـم، هیچ کـدام از بچه ها من را انتخـاب نمی کنند؛ حتی بهترین 
دوستانم. با این که شوت زن خوبی ام، بقیه مثل آب خوردن توِپ من را می گیرند. 
در مسـافرت های خانوادگی، همیشـه روی صندلی ردیف سـوم می نشینم؛ 
همانـی که تِه ته ماشـین اسـت. وقتـی خودم را کنار چمدان هـا جمع می کنم، 

راحت ترم؛ خالف جهت حرکت ماشین نشستن اصاًل اذیتم نمی کند. 
توی آشپزخانه هم برای این که دستم به لیوان برسد، باید چهارپایه بگذارم 
زیر پایم. من آن قدر کوتاهم که از درِ مخصوص حیوانات خانگی رد می شـوم، 
بـرای همیـن هروقـت  کلیـد نداریم و پشـت درِ بسـته می مانیم، که تـا دلتان 

بخواهد اتفاق می افتد، من وارد خانه می شوم و در را باز می کنم. 
مامان ریـزه اسـم مـن را گذاشـته تریـِر1 خانـه و می گویـد شـاید تریرهـا 

1- نژادی از سگ که معمواًل اندام کوچکی دارد، اما نترس و پر جنب وجوش است!
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سـگ های کوچکـی باشـند، امـا حسـابی خشـن و قوی انـد. نمی دانـم خوب 
اسـت یـا بـد، چـون تـوی عمـرم فقط یـک تریر بـه اسـم ریپتاید1 دیـده ام که 

او هـم مـردم را گاز می گرفـت. 
تا همین هفت هفته ی قبل، رامون پیشمان بود. 

رامون تریر نبود. 
خال های سـیاه و سـفید داشـت و دورگه بود. به این سـگ ها، سگ ولگرد 
هـم می گوینـد، امـا من از این کلمه خوشـم نمی آیـد. »بارِ منفـی« دارد؛ یعنی 
آدم بـا شـنیدنش فکر بد می کنـد. مردم می گفتند حتمًا یکـی از اجداد رامون 
پیت بـول2 بـوده، چون سـرش بزرگ بود و بدنی شـبیه پیت بول ها داشـت، اما 

من دوست ندارم از این برچسب ها به او بزنم. 
مــا رامــون را از پناهــگاه حیواناتــی گرفتیــم کــه یکشــنبه ها تــوی پارکینــِگ 
ــود.  کنــار فروشــگاه کشــاورزی برگــزار می شــود. او بهتریــن ســگ جهــان ب
ــم  ــاه و نی ــک م ــه ی ــا این ک ــرد، ت ــی ک ــا زندگ ــا م ــال ب ــج س ــتر از پن بیش
ــم  ــًا نمی دان ــد واقع ــت؛ هرچن ــاال رف ــدرم ب ــی پ ــه از صندل ــش یک دفع پی
ــینیم.  ــا روی آن می نش ــه ی م ــون هم ــدرم، چ ــی پ ــم صندل ــرا می گویی چ
ــود کــه رامــون اجــازه نداشــت  بگذریــم، آن صندلــی چرمــی تنهــا چیــزی ب

ــت.  ــاال نشس ــت آن ب ــت رف ــا آن روز یک راس ــیند، ام روی آن بنش
گفتم: »رامون، بیا پایین.«

رامون کلمه های زیادی می دانسـت؛ مثاًل »جایزه، بشـین، راه برو، سنجاب« 
و البتـه »پاییـن«، ولـی آن روز طـوری رفتار کرد انگار تـوی کل زندگی اش یک 
کلمـه هم نشـنیده. خشـکش زده و به روبه رو خیره شـده بـود، بعد یک دفعه 

بدنش وارفت، انگار او را برق گرفته باشد. 
فهمیدیم بیچاره مشکل قلبی داشته و به خاطر همین هم آن بال سرش آمده بود. 

1- 
2- نژادی از سگ
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آن شـب رامون توی دامپزشـکی و پیچیده شـده بین لحاف سبز محبوبم از 
دنیا رفت. 

سرپرستی رامون را به عهده گرفته بودیم، برای همین دقیقًا نمی دانیم چند 
سالش بود، فقط می دانیم با تمام وجود عاشقش بودیم. 

هنوز هم که هنوز اسـت، همیشـه چشـمم دنبال رامون می گردد و به هرجا 
نگاه می کنم، انتظار دارم او را ببینم. رامون استاد قایم شدن زیر دست و پای 

آدم بود و خیلی خوب گوشه های دنج را پیدا می کرد. 
همـان  روزنامه هاسـت؛  ترحیـم   آگهی هـای  خوانـدن  عاشـق  مامان ریـزه 
آگهی هایی که در آن خبر فوت آدم ها چاپ می شـود. هر وقت می آید خانه ی 
مـا، آن هـا را بلندبلنـد برایـم می خوانـد. من دوسـت داشـتم ایـن صفحه های 
مخصـوص آگهـی ترحیـم یک بخش هم بـرای حیوانات داشـتند؛ آن وقت پر 

می شدند از آگهی های جالبی مثل: 

در حادثه ی تصادف دو اتومبیل، گربه ی محله 
دار فانی را وداع گفت. 

یا: 
سگ، آن گل زیبای زمانه، َپرَپر شد. 

یا شاید: 
همستر پیشگام نظریه ی ورجه وورجه بود. 

حتی شاید: 
مرگ مشکوک ماهی قرمز سرشناس. 
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وقتـی بچـه بـودم، مامان ریـزه یک بار ایـن تیتـر را برایم خوانـد و از همان 
روز تـوی ذهنـم مانـد. البته خبر اصلی درباره  ی مـرگ ماهی قرمز نبود و آگهی 
فـوت یـک رهبر ارتش در آمریکای جنوبی بود که چون با حفظ کردن اطالعات 

تاریخی خیلی مشکل دارم، اسمش را یادم نمی آید. 
به این نتیجه رسـیده ام که همه ی زندگی یک دعوای بزرگ و طوالنی برای 

به دست آوردن تعریف و تمجید دیگران است. 
آدم هـا حتـی وقتـی می میرنـد هـم امیدوارنـد یـک  نفـر متنی بلندبـاال در 

ستایش شان بنویسد و ازشان تعریف کند. 
حیوانات خانگی هم از تحسین شدن خوش شان می آید. 

خب، احتمااًل گربه ها خیلی به تحسین شدن اهمیت نمی دهند، اما هردفعه 
به رامون می گفتم »باریکال پسر!«، کلی ذوق می کرد. 
آگهی ترحیم رامون مارکس1 این شکلی می شد: 

بهترین سگ دنیا چند قلب  شکسته و یک خانه ی خالی
را رها کرد و رفت. 

از شـبی که رامون روی صندلی چرمی سـکته ی قلبی کرد، سـعی کرده ام با 
رفتنش کنار بیایم. بابا و مامانم می گویند: گذر زمان زخم ها را التیام می دهد، 
اما این حرفشـان اصاًل درسـت نیسـت، چون گذر زمان نمی تواند برای بعضی 
از دردهـا کاری بکنـد؛ مثـاًل اگر سـتون فقرات تان نصف شـود، دیگر هیچ وقت 

نمی توانید راه بروید. 
پس فکر کنم منظورشـان این اسـت که باالخره روزی می رسد که درد مثل 

روز اولش دردناک نباشد. 
بهتر است بگوییم: گذر زمان دردها را کمتر می کند. 

1- Marks
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این جمله دقیق تر است، اما اصالح کردن این ضرب المثل ها وظیفه ی من نیست. 
ده روز پیـش مدرسـه تمـام شـد. نمی دانم چـرا اول و آخر سـال تحصیلی 
و سـال معمولی یکی نیسـت. مسـخره اسـت که سـاِل نو اول ژانویه شـروع 
می شود. اگر من مسئول تقویم بودم، کاری می کردم سال از 1۵ ژوئن1 شروع 
شـود، این طوری بچه ها می توانسـتند دو ماه مدرسـه نروند و جشـن بگیرند. 

البته اصاًل چنین شغلی نداریم. 
حاال که مدرسه تمام شده، امیدوارم بتوانم کمتر برای از دست دادن رامون 

غصه بخورم، چون ممکن است به بقیه ی کارهایم نرسم. 
نه این که بخواهم فراموشش کنم. 

نه، اصاًل نمی خواهم. 
بـه بابـا و مامـان گفتم قالده اش را به من بدهنـد، اما وقتی آن را دور آباژور 
کنار تختم پیچیدم، به نظرم خیلی ذوق زده نشدند. اگر خیلی دقیق نگاه کنید، 
می توانیـد چنـد تـار مویش را ببنید که تـوی قالده گیر کرده  اسـت. تازه، قالده  

هنوز هم بوی او را می دهد. 
البته خیلی هم خوش بو نیسـت، اما هرچه باشـد بوی او را می دهد. نشـان 
آهنی اسمش را هم گذاشته ام روبه روی بالشم تا هر روز صبح اول »رامون« را 

ببینم، چون می خواهم حتمًا روزم را با یاد او شروع کنم. 
راسـتش را بخواهید، به نظرم او همیشـه روزش را با فکر کردن به کاسـه ی 

غذایش شروع می کرد، چون واقعًا عاشق خوردن بود. 
من به او غذا می دادم. 

ولی فقط به خاطر غذا دادن نبود که من را بیشـتر از همه دوسـت داشـت، 
هرچند غذا چندان هم بی تأثیر نیست. 

عـالوه  بـر قـالده، مجسـمه ی چوبی کوچک هـم دارم که عمو ِجیـک2 برایم 

1- برابر با بیست وپنجم خرداد.
2- Jake
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درست کرده و خیلی شبیه رامون است. 
عمو جیک قباًل فروشنده ی معمولی بیمه بود و با زن عمو مگان1 در آریزونا2 
زندگی می کرد. آن ها یک روز با ماشین تصادف کردند و کمر عمو جیک آسیب 
دید و مدت زیادی زمین گیر شد. زن عمو مگان نگران بود شوهرش از بی کاری 
بـه سـرش بزند و روانی شـود، چون عمو کاًل آدم بی اعصابـی بود، برای همین 
از فروشـگاه صنایع دسـتی برایش یک جعبه ی لوازم تراشـکاری خرید؛ یعنی 

وسایل الزم برای حکاکی روی چوب و ساختن چیزهای چوبی. 
اسم اولین ساخته ی عمو »کاپیتان پیر دریا« بود. توی جعبه ی لوازم تراشکاری، 
یک قطعه ی چوبی به اندازه ی دسـت هسـت که طرحش از پیش آماده شده؛ 
فقط کافی است چوب را با ابزارهای توی جعبه بتراشید تا مجسمه کامل شود، 
چون با یک شابلون مشخص شده که چاقو باید کجا قرار بگیرد. اسم این کار 
تقلب نیست و با طی کردن همه ی این مراحل می شود کار با جعبه را یاد گرفت. 
عمـو جیـک از کاپیتـان پیر دریا شـروع کـرد و بعد کارش را با سـاخت هر 
چیـزی کـه به نظـرم پیچیده تر بود ادامه داد. بعد رفت سـراغ پرنده سـاختن. 
بعضی از آدم هایی که کارشـان سـاخت مجسمه های چوبی است با هم رقابت 
می کنند. عمو هم به این آدم ها ملحق شد و حاال او قهرمان  چوب تراشی جهان 

و متخصص ساخت مرغابی است. 
بعـد از ایـن ماجـرا معلوم شـد اسـتعداد پنهان عمو درسـت حرکـت دادن 

چاقوی تیز است. 
همه ی این اتفاق ها برمی گردد به قبل از به دنیا آمدن من و حاال مدت هاست 

عمو، به جای فروش بیمه، از ساخت مجسمه های چوبی پول درمی آورد. 
دو سال و نیم پیش ، عمو جیک مجسمه ی چوبی رامون را برایم درست کرد. 
آن موقع خیلی از هدیه اش خوشم آمد، اما االن واقعًا عاشق این مجسمه ام. 

1- Megan
2- Arizona
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هدف های من برای این تابسـتان،  البته اگر هدفی داشـته باشم، این است 
کـه سـعی کنم دیگـر به قدکوتاهم فکـر نکنم و حاال که رامون نیسـت، راه های 

جدیدی برای خوشحالی پیدا کنم. 
امـا مـن بلد نیسـتم خوب برنامه ریزی کنـم و معمواًل این کار را می سـپارم 

دست بهترین دوست هایم. 
نصـف بیشـتر زندگـی ام با کایلـی1 و پایپر2 دوسـت بوده ام. هـر وقت پولی 
دسـتمان می آید، دوسـت  داریم با هـم برویم بولینگ. توی ماه های مدرسـه، 
آخـر هفته ها سـه تایی با اتوبوس بـه کتابخانه ی مرکز شـهر می رویم تا نگاهی 
بـه کتاب هـا بیندازیـم. مـن مثـل کایلـی نیسـتم و همـه ی کتاب هـا را تا آخر 
نمی خوانم. او یک پا کرم کتاب اسـت؛ یعنی عاشـق کتاب هاسـت، اما این کلمه 

اصاًل به دردبخور نیست. )چون کی دوست دارد توی کتاب ها کرم پیدا کند؟(
بسـتنی خریدن را هم خیلی دوسـت داریم. داروخانه طعم های محبوبمان 
را ارزان تر از همه جا می فروشـد. پارسـال تابستان یک بار که رفته بودیم آن جا، 
بـه جای بسـتنی قیفی، یک الک پشـت خریدیم. الک پشـت های فروشـی را 

گذاشته بودند توی یک ظرف بزرگ آب، روی میز صندوق پرداخت. 
می خواستیم الک پشت را تقسیم کنیم؛ یعنی ماهی ده روز خانه ی یکی از 
ما سه تا باشد. اما بابا و مامان هایمان از این فکر استقبال نکردند و مجبور شدیم 

1- Kylee
2- Piper

دو
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ِپتوال1 را برگردانیم. البته پولمان را پس ندادند، این کارشـان اصاًل عادالنه نبود. 
دوسـت داریم بگوییم دلمان برایش تنگ شـده، اما حقیقت ندارد، چون ما 

فقط دو ساعت نگهش داشتیم. 
به قول ماماِن کایلی که پرستار است، ما با خریدن الک پشت ممکن بود به 

بیماری سالمونال2 مبتال شویم. 
خانواده ی پایپر امسـال او را فرسـتاده اند به اردوی تابسـتانی. دو روز پیش 
رفت. مادرش هم وقتی کوچک بود به همین اردو رفته بود و قرار است این کار 
یک رسم خانوادگی شود. پایپر خیلی هیجان زده به نظر نمی رسید. بهش گفتم 
هر روز برایت نامه می نویسـم، اما تا به حال که ننوشـته ام. در اردوی تابستانی 
خبـری از تکنولوژی نیسـت، به خاطر همین هیـچ راه ارتباطی دیگری جز نامه 

نوشتن نداریم. 
کایلـی نرفـت اردو، امـا هفتـه ی پیش خانوادگی به سـفر کوتاهـی رفتند تا 
ورزشـگاه های بیس بـال را ببیننـد. الکـی نمی گویـم. واقعًا همین طـوری توی 
ماشـین می نشـیند و زمین های بازی را می بیند. کایلی ورزشکار خوبی نیست، 

برای همین شرط می بندم اصاًل با این برنامه حال نمی کند. 
از وقتـی بچه هـا رفته انـد، کلی از وقتـم را به عالفی گذرانـده ام و هیچ کاری 
نکـرده ام، ولـی بـا کاری نکردن مشـکلی ندارم و زانوی غم هـم بغل نگرفته ام. 

دنبال رامون می گردم، اما فقط توی خیالم، پس کسی نمی تواند گیر بدهد. 
شـاید هـم می تواند، چون مامـان دیروز گفت می خواهد من را بفرسـتد به 
آزمـون بازیگـری که در دانشـگاه برگزار می شـود تا برای بـازی در یک نمایش 

امتحان بدهم. 
بهش گفتم نمی خواهم بروم. 

1- Petula
2- سالمونال یک نوع باکتری است که در جوجه ها و پرنده ها وجود دارد و از طریق تماس با برخی خزنده ها 

مثل الک پشت نیز قابل انتقال است.
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گفت برادر کوچکم، َرندی1، می خواهد توی این آزمون بازیگری شرکت کند 
و بهتر است من هم بهش فکر کنم. )این یعنی می خواهد مجبورم کند بروم.(
یک برادر بزرگ تر هم دارم که اسـمش تیم2 اسـت و اجازه دارد تابسـتان ها 
هـر کاری دلـش می خواهـد بکند، چون امسـال پانزده سـاله می شـود. خوب 
می دانم بازیگری کارِ من نیسـت، برای همین بهتر اسـت برادر کوچکم، بدون 
مـن، آزمـون بدهد. وقت هایی که مامان کار دارد، من باید مراقب برادر کوچکم 
باشـم و مامانـم برای این کار به من پول می دهـد. برای همین فکر کنم چون 
مامـان می خواهـد پـول کمتری خرج کنـد، طوری برنامه ریزی کـرده که من و 

رندی کنار هم باشیم. 
حاال توی یک صف طوالنی پر از بچه ایستاده ام و منتظرم نوبتم بشود تا روی 
صحنه ی یک سالن خیلی تاریک در محوطه ی دانشگاه آواز بخوانم. به حرف های 

بزرگ ترها گوش می دهم که می گویند: »بعضی از بازیگرها حرفه ای ان.«
»واقعًا؟«

»اون خانمـه کـه تو دفتر بود  گفت. بهشـون دسـتمزد می دن. یکی شـون با 
هواپیما از شرق اومده.«

»ما می شناسیمشون؟«
»حاال بذار آگهی پخش نمایش رو بسازن، اون وقت می فهمیم.«

»کارگردانش اهل فلوریداست. می گن تو برادِوی3 هم اجرا داشته.«
خـدا را شـکر کـه مامان بـا این خانم ها حـرف نمی زند. سـرش گرم جواب 
دادن ایمیل هـا بـا گوشـی اش اسـت. رنـدی یک ِکش پالسـتیکی کـرده توی 
دهانـش و مامـان هنـوز متوجه این کارش نشـده اسـت. بزرگ تر از آن اسـت 
کـه چیـزی به جز آدامس توی دهانش نگـه دارد و بجود، اما از این جور کارها 
1- Randy
2- Tim
Broadway -3: منطقه ی تئاتر برادوی نیویورک به پایتخت تئاتر جهان معروف است. در این منطقه چهل 

سالن تئاتر بزرگ وجود دارد و نمایش های موفق و مشهوری در آن ها اجرا می شود.
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خوشش می آید. من هم نمی خواهم آدم فروشی کنم و به مامان بگویم، چون 
ممکن اسـت این جا ایسـتادن و منتظر ماندن برای اجرا نگرانش کرده باشـد. 

من که بدجور دلهره دارم. 
امیدوارم رندی حداقل موقع آزمون کش را از دهانش بیندازد بیرون، چون 
ممکـن اسـت بپرد تـوی گلویش و خودش را به کشـتن دهـد. آن وقت مامان 

هیچ وقت خودش را به خاطر این نقشه اش نمی بخشد. 
رنـدی صـدای خوبی دارد و همیشـه آواز می خواند. کافی اسـت دو بار یک 

آهنگ را از رادیو بشنود تا آن را خیلی خوب حفظ  کند. 
من اهل آهنگ و این جور چیزها نیستم. 

بیشتر از دو سال پیش، مامان و بابا از کسی که داشت به یوتا1 اسباب کشی 
می کـرد یـک پیانو خریدند و آن را برای کریسـمس به مـن و برادرهایم هدیه  
دادند. باید وانمود می کردم خیلی خوشـحالم، چون هدیه ی باارزشـی بود. اما 
از همـان لحظـه ای که توی راهروی باال، دقیقًا کنـار اتاق خوابم، جا خوش کرد 
ازش متنفر بودم. پیانو زل می زد به من. مثل پرنده ای خو ش آواز بود که توی 
قفس زندانی شـده باشـد، دلش می خواسـت آزاد شـود. ولی من اسـتعداد 

نوازندگی نداشتم. 
یک سـال تمام مجبور بودم هفته ای یک بار بعد از مدرسـه بروم به خانه ی 
خانـم پیری در اسـکای الین درایـو2 و پیانو یاد بگیریم. این شـکنجه چهل و پنج 
دقیقـه طـول می کشـید.  گام هـای موسـیقی را یاد گرفتـم، اما بعـد از آن دیگر 
پیشرفت نکردم. احتمااًل همه می توانند آن ها را فقط در یک جلسه یاد بگیرند. 
خانـم سـوکرام3 هنرجوهـای دیگـری هـم داشـت کـه بیشترشـان تقریبـًا 
هم سن وسـال من بودند. ولی شـانس آوردم، چون با هیچ کدام از این بچه ها 

1- Utah
2- Skyline Drive
3- Sookram
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هم مدرسـه ای نبـودم. اصـاًل دلـم نمی خواسـت دختری که بعـد از من می آمد 
صـدای پیانو زدنم را بشـنود. حتمًا می فهمید چه قدر اوضاعم افتضاح اسـت و 

اصاًل پیشرفت نکرده ام. 
دلیـل اصلی پیشـرفت نکردنم تمرین های پیانو بود. انگشـت هایم درسـت 
روی کلیدهـا قرار نمی گرفتند. شـاید زیادی کوچک اند، چـون اصاًل نرم و روان 
نبودند و نمی توانسـتند مسـتقل روی پیانو حرکت کنند؛ دقیقًا همان چیزی که 

برای نوازنده ی پیانو شدن الزم است. 
تمریـن کردنـم یک جنگ اعصـاب تمام عیار بود و اصاًل شـباهتی به تمرین 
نوازندگـی بـرادر بزرگ تـرم، تیم، نداشـت. او گیتـار می زند و التمـاس می کند 
تـا انـواع و اقسـام تجهیزات سـازش را برایـش بخرند؛ مثـل آمپلی فایر1 و بند 
گیتار. سـاعت ها و سـاعت ها توی اتاقش پشت درهای بسته تمرین می کند و 
صدایش حتی از توی حیاط هم شـنیده می شـود. احتمااًل این کارش اعصاب 

همسایه ها را خرد می کند، چون یک آهنگ را هزار بار می زند. 
بچه ها با هم فرق می کنند، ولی او بچه ی اول است، به خاطر همین »سطح 
توقـع« مامـان و بابـا را بـاال بـرده؛ ایـن جملـه را یک بـار از بابا شـنیدم، وقتی 
داشـت بـا مامان حرف مـی زد. پیک های2 گیتار تیم، مثل خرابکاری گوسـفند، 

همه جای خانه پخش وپال هستند. 
در آن یـک سـالی کـه بـرای کالس پیانـو به خانـه ی خانم سـوکرام می رفتم، 
چیزهایـی یـاد گرفتـم. مثـالً فهمیدم چه طـوری باید بـا بزرگ ترها حـرف بزنم و 
حواسشان را پرت کنم. راهش این است که همان اول یک سؤال بزرگ بپرسید 

و بعد با چند سؤال کوچک تر نشان دهید به حرف هایشان گوش می کنید. 
من همیشـه گفت وگو را با یک سـؤال بزرگ راجع به کودکِی خانم سـوکرام 

1- دستگاهی برای تقویت صدا
2- پیک، وسیله ای کوچک و مثلثی شکل است که نوازندگان گیتار از آن برای ضربه زدن به سیم ها استفاده 

می کنند.




