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تکلیف مدرسه

اسـم من قله اسـت. بله، می دانم: اسم عجیب وغریبی است؛ اما می دانید که 
ما هیچ نقشی توی انتخاب اسم یا پدر و مادرمان نداریم. )توی زندگی خیلی 
چیزهای دیگر هم همین طوری  هستند.( تازه ممکن بود اسمم بدتر از این هم 
بشـود. مامان و بابام می توانسـتند اسـمم را کوه یخ بگذارند یا گودال یا حتی 
یخ شکن. شوخی نمی کنم. مامانم گفته همه ی این اسم ها را توی فهرستشان 

نوشته بودند.
وینِسنت، معلم ادبیاتم، )شاید شما توی مدرسه تان بهش می گویید معلم 
زبان انگلیسـی( ازم خواسـت این متن را برای تکلیف آخر سال بنویسم )که 

توی مدرسه ی ما بهش نمره نمی دهند(.
وقتی وینسنت جمله ای را که االن خواندید بخواند حتمًا می گوید: جمله هات 
آشـفته هسـتن و بینشـون از حروف ربط و عالئم نگارشی استفاده نکرده ای. 
)دقیقًا همین طوری حرف می زند.( منظورش این است که جمله هایم نامفهوم 
و بریده بریده هسـتند. من هم در جوابش می گویم که تمام زندگی ام آشـفته 
است آشفتگی  و درهم برهمِی نوشته ام هم به خاطر این است که آن را پشت 
وانت تویوتایی توی تبت )یا چین( نوشتم، آن هم با مدادنوکی ای که پاک کن 

نداشت و امکان هم نداشت بتوانم آن دور و بر پاک کن پیدا کنم.
تازه، به  قول وینسنت، نویسنده های خوب از وسط داستان شروع می کنند 
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تا خواننده را جذب کنند و به قالب بیندازند، بعد به ابتدای داستان برمی گردند 
و اتفاقات قبل را بیان می کنند.

او می گوید: وقتی خواننده ها رو به قالب انداختی، همون طور که داری آهسته 
از آب می گیری شون، می تونی هرچی دلت خواست توی داستانت بیاری.

به گمانـم وینسـنت خواننـده را ماهی فرض کرده. اگر هم حرفش درسـت 
باشـد، بیشـتر ماهی هایش از قالب فرار کرده اند. چون تقریبًا بیسـت تا رمان 
نوشته که هیچ کدامشان به چاپ دوم نرسیده اند و در دسترس نیستند. اگر 
حرف هایـش درسـت بود که دیگر مجبور نمی شـدم تـوی راهروهای تاریک و 

خاک گرفته ی کتاب دست دوم فروشی ها  دنبال کتاب هایش بگردم.
)دیگـر تکلیفـم را انجـام داده ام؛ امـا، وینسـنت، به خاطر داشـته باش که: 
نویسـنده ها باید حقایق تلخ زندگی را در نوشته هایشـان بیان کنند و نگذارند 
آدم ها و جامعه نظرشان را به زور بهشان تحمیل کنند یا تبعاتی که ممکن است 
نوشته هایشان داشته باشد رویشان تأثیر بگذارد. وینسنت، تو فکر می کردی 
هیچ  کـس تـوی کالس به حرف هایت گـوش نمی دهد. تو خودت می دانی که 
مـن چقـدر به کتاب هایت عالقـه دارم وگرنه وقتم را بیخودی برای پیدا کردن 
آن هـا تلـف نمی کـردم یا اصـالً به خودم زحمت نمی دادم داسـتانم را پشـت 

وانت باری توی تبت بنویسم.(
بگذریم...

امروز صبح توی جاده سرعتمان را کم کردیم تا فکری به حال تخته سنگی 
به بزرگی یک اتوبوس مدرسه بکنیم که افتاده بود وسط جاده. این جور موقع ها 
توی آمریکا، برای برداشتن تخته سنگ از دینامیت یا تجهیزات سنگین استفاده 
می کنیم؛ اما توی تبت برای این کار از ُپتک و کلنگ و زندانی هایی با کت های 
پاره پوره استفاده می کنند. زندانی ها با کلنگ و پتک آن قدر تخته سنگ را خرد 
می کننـد تـا اثـری ازش باقی نمانـد. زندانی ها که غل وزنجیر به پایشـان بود 
بهمـان لبخنـد می زدند چون تـوی آن جاده ی باریک، با وانتمـان آن ها را زیر 
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نگرفتـه بودیم. روی صورت های خندانشـان پـر از زخم و بریدگی هایی بود که 
در اثر اصابت َترِکش و خرده های سـنگ ایجاد شـده بود. گروهی از زندانی ها 
هـم کـه مشـغول خرد کردن سـنگ نبودنـد، بـا فرغون های چوبـی و زمخت، 
شـن های مصنوعـی را می آوردنـد کنار چاله هـای جاده و پیرمردهـای زندانی 
تبتی با بیل و شـن کش های درب وداغان چاله ها را پر می کردند. سـربازهای 
چینی تفنگ به دوش با آن لباس نظامی سبزرنگشان دور بشکه های سوخت 
پنجاه گاُلنی ایستاده بودند و سیگار می کشیدند. جالب اینکه قیافه ی زندانی ها 

از سربازها شادتر بود.
با خودم می گفتم یعنی می شود تا وقتی برمی گردیم کار تخته سنگ تمام 

شده باشد، البته اگر اصالً برگشتی در کار باشد.
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قالب

دو سـوم دیـوار را بـاال آمده بـودم که برفابه های روی آجرهای سـفالی سـیاه 
شروع کرد به یخ زدن.

انگشت هایم بی حس شده و آب دماغم راه افتاده بود. نمی توانستم دستم 
را از روی دیـوار بـردارم و آب دماغـم را پـاک کنم، به انـدازه ی کافی هم طناب 
نداشتم تا صد و پنجاه متر ارتفاعی را که باال آمده بودم بروم پایین. جز هوا 

حساب همه چیز را کرده بودم و خب، بدجوری خرم توی گل مانده بود.
باد تندی وزید و نزدیک بود از روی دیوار پرتم کند پایین. انگشت هایم را 

الی درز آجرهای سفالی چپاندم و دیوار را بغل کردم تا باد عبور کند.
بایـد تـا ژوئـن صبـر می کردم؛ امـا مِن احمق مـارس را برای بـاال  رفتن از 
ایـن آسـمان خراش انتخاب کـردم. چرا؟ چـون همه چیز برای ایـن کار آماده 
بـود و مـن هـم میانه ی خوبی با صبر  کـردن ندارم. اطالعـات الزم را درباره ی 
آسـمان خراش به دسـت آورده بودم. همه ی لوازم حفاظتی ام را فراهم کرده و 
تاریخ را مشخص کرده بودم. آماده شده بودم و اگر از این تاریخ می گذشت 
دیگر شاید هیچ وقت ازش باال نمی رفتم. چندان سخت نیست که آدم خودش 
را قانع کند تا از خیر چنین کار خطرناکی بگذرد. برای همین است که توی این 
لحظه، شش میلیارد آدم خوش و خرم توی خانه هایشان نشسته اند و یک...

داد زدم: »احمق این باال گیر کرده.«
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سه راه بیشتر نداشتم: اول، به باال  رفتن ادامه دهم؛ باید حدود هشتاد متر 
باال می رفتم و حدود صدتا گیره ی سنگ نوردی روی دیوار می بستم تا به باالی 
آسـمان خراش می رسـیدم )به شرطی که انگشت هایم قندیل نمی بستند و از 

کار نمی افتادند(.
دوم، تمام راهی را که باال آمده بودم برمی گشـتم؛ یعنی باید حدود صد و 
پنجاه متر می رفتم پایین یا به عبارتی دویسـت و پنجاه گیره ی سـنگ نوردی 

می بستم تا برسم روی زمین.
سوم، منتظر گروه نجات بمانم. البته باید این گزینه را از سرم بیرون می کردم؛ 
چون به هیچ کس نگفته بودم می خواهم از دیوار آسمان خراش باال بروم. فردای 
آن روز، )اگر کسی واقعًا سرش را بلند می کرد( مرا می دید که از سرما یخ  زده ام 
و مثل مجسمه های یخی گارگویل1 شده ام. اگر هم جان سالم به در می بردم، 

مامانم با دست های خودش من را از باالی آسمان خراش می انداخت پایین.
پس باید باال می رفتم.

حرکاتم را طوری تنظیم می کردم که بین هر وزش شدید باد قدم بردارم؛ 
وزش هایی که هر چه باالتر می رفتم، بیشتر می شدند. برفابه ها به تگرگ تبدیل 
شده بودند و مثل گله ای از زنبورهای قرمزِ یخ زده به من هجوم می آوردند. اما 
به ُنه متری نوک آسمان خراش که رسیدم اوضاع افتضاح شد. فقط کافی بود 
پانزده  تا گیره ی سنگ نوردی  ناقابل ببندم تا این نه متر باقی مانده را تمام کنم 

و به نوک آن برسم.
از حرکت ایستادم تا اسیدالکتیکی که باعث سوزش عضالت شانه و بازویم 
شـده بود، کم شـود. از دهان نفس می کشـیدم )کمی به خاطر جنب و جوشی 
که داشتم و کمی هم از روی ترس(. به خودم دلداری می دادم که همین که 

نفسی تازه کنم، آخرین قدم را هم برمی دارم.

gargoyle .1؛ به مجسمه ای کوچک می گویند که قیافه ی ترسناکی دارد و در ساختمان ها به جای ناودان 
به کار می رود.
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داشـتم اسـتراحت می کردم که متوجه شدم مه غلیظی اطرافم را پوشاند. 
نـوک آسـمان خراش ناپدیـد شـد؛ البتـه چه بهتـر، چون وقتی آدم خسـته و 
ترسـیده باشـد نه متر به چشـمش به اندازه ی طول دو زمین فوتبال می آید و 
همین کلی باعث تضعیف روحیه  می شود. زمانی می توانی از دیوار صعود کنی 
که قدم به قدم پیش بروی. وقتی چشمت به قله باشد عزم و اراده ات ضعیف  
می شود و این اراده  است که در کنار عضالت قوی و مهارت کوهنوردی آدم را 

به قله می رساند.
آخرسـر دوباره شـروع کردم به نفس کشـیدن از دماغم که باز هم از سـرما 
آبش راه افتاده بود. جدی جدی تقریبًا به ُخرُخر کردن افتاده بودم اما هر جور 

شده با دهان بسته نفس می کشیدم.
به خودم می گفتم دیگه تمومه، فقط باید پونزده تا گیره ببندم تا به نوکش 

برسم.
دسـتم را به درز آجر بعدی رسـاندم که با مشـکل کوچولویی مواجه شدم. 

البته نه خیلی کوچولو... 
گوش و گونه ی راستم از سرما یخ  زده و به دیوار چسبیده بود. 

آدم بـرای رسـیدن بـه قلـه نیـاز بـه اراده و عضالت قـوی و مهـارت دارد و 
همچنین به صورت.

صورتـم مثل آدامس به دیوار چسـبیده بـود و وقتی عزمم را جزم کردم تا 
صورتم را از آن جدا کنم کمی از پوستم را رویش جا گذاشتم. از عصبانیت کارد 
می زدی خونم درنمی آمد و این دقیقًا همان حس و حالی بود که برای رسیدن 

به قله نیاز داشتم.
با هر جهش و حرکتم، فحش آبداری هم به خودم می دادم تا اینکه باالخره به 
یک و نیم متری نوک آسمان خراش رسیدم. وسوسه شدم با خونی که از گردنم 
جاری بود این غول بی شاخ ودم را ُمهر کنم؛ اما در عوض شابلون طرح کوهم را 
از کولـه درآوردم و روی دیـوار زدم و با اسـپری آبـی رنگش کردم. )آره، می دانم 
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تقلب کردم، اما باید هر دو دسـتت آزاد باشـد تا راحت بتوانی نقاشـی بکشی.(
در همین موقع بود که کمی پایین تر هلیکوپتری از پشت سرم ظاهر شد و 

تقریبًا من را از دیوار کَند. 
کسی با صدایی بلندتر از صدای گوش خراش پره های هلیکوپتر فریاد زد: 

»تو بازداشتی!«
به پایین نگاه کردم. بیشتر مه در اثر حرکت پره های هلیکوپتر پراکنده شده 
بود و می توانسـتم بعد از یک سـاعت خیابان شلوغ پایین این آسمان خراش 

دویست و چهل متری را ببینم.
از بـاالی آسـمان خراش دو چهـره ی عصبانی و وحشـتناک نمایان شـدند. 

طنابی سیاه به طرفم انداختند و گفتند: »طناب رو بگیر.«
اما من که دیگر به یک و نیم متری هدفم رسیده  بودم نمی خواستم طناب 

را بگیرم؛ به همین خاطر به باال رفتن ادامه دادم.
»طناب رو بگیر.«

وقتی سرم به باالی نرده ها رسید، من را به زور باال کشیدند و از پشت به مچ 
دست هایم دست بند زدند. تعداد نیروهای پلیس زیاد بود. لباس نیروهای ویژه 
به تن داشتند، کالهشان شبیه کاله بیسبال بود و آرم اِن. وای. پی. دی1 داشت.
یکی از پلیس ها سرش را کنار گوش زخمی و خون آلودم آورد و گفت: »پیش 
خودت چه فکری کردی که دست به این کار زدی؟« بعد دستم را کشید تا بلند 

شوم و من را تحویل پلیس گشتی داد و گفت: »این احمق رو ببر اورژانس.«

NYPD .1؛ مخفف اداره  ی پلیس شهر نیویورک
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چندتا بخیه و هلفدونی

وقتی پایم را از آسانسور بیرون گذاشتم و وارد البی شدم، از آن همه خبرنگار و نور 
پی در پی فالش دوربینشان جا خوردم. چطوری آن قدر زود به اینجا رسیده بودند؟

»این که فقط یه بچه ست.«
»اسمت چیه؟«

»داره ازش خون می آد!«
»چرا این کار رو کردی؟«

»تونستی به باالش برسی؟«
جواب هیچ کدام از سؤال هایشـان را ندادم؛ در واقع، حتی بهشـان نگاه هم 
نکردم. هدفم از کشیدن نقش کوه باالی آسمان خراش این نبود که اثری هنری 

خلق کنم بلکه نکته ی مهمش اینجاست که چطور توانستم این کار را بکنم.
متروسـواری هفته ها و سـال های آزگاری از کنار هفده واگن باری متروکی 
می گذرد که توی خط فرعی راه آهن به حال خود رها شده اند؛ اما یک روز صبح 
می بیند از باال تا پاییِن تمام واگن ها با نقاشـی دیواری پر  شـده  است یا مثالً 
راننده ای هزاربار توی ترافیک سنگین از زیر پل هوایی ای عبور کرده اما حتی 
یک بار هم بهش دقت نکرده است تا اینکه یک روز صبح می بیند تمام پل را 

با رنگ نارنجی و سبز فسفری رنگ کرده اند.
چطوری این کار را کرده اند؟
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با داربست؟
آن هم یک شبه؟

مگر چند نفر بودند؟
پس پلیس ها کجا بودند؟

چرا این کار را کرده اند؟
مهـم ایـن اسـت که این موضـوع یک راز باقی بماند. و بـه نظرم همین که 

کسی ازش اطالعی ندارد کافی باشد.
 کوه هـای آبی رنگـم کوچـک بودنـد اما برای جبران اندازه شـان، آن هـا را جاهای 
ترسناکی می کشیدم که چشم هیچ کس جز کارمندی خسته یا کارگر شیشه پاک کن 
بهـش نمی افتـاد. ایـن بـرج ششـمین آسمان خراشـم بـود و قصـد داشـتم نه تا 
آسمان خراش را فتح کنم. دلیلش را نمی دانم. اما دیگر همه می دانستند چطور این 
کار را انجام می دهم. و بدترین قسمت دستگیری ام این بود که رازم برمال شده بود.

یا حداقل من فکر می کردم این طور باشد.
انتظار داشتم سروکله ی مامانم توی اورژانس پیدا شود و گوش چپم را از 
جا بکند اما او نیامد. )و معلوم شد که گوش و بیشتر گونه ی راستم هنوز سر 

جایشان هستند.(
دکتر هندی اورژانس توی صورتم نور انداخت و یکی دو دقیقه آن را ورانداز 
کرد، بعد ازم پرسـید چه اتفاقی برایم افتاده. طوری به دو پلیسـی که دِم در 

ایستاده بودند نگاه می کرد که انگار آن ها من را به این روز انداخته اند.
»صورتم از سرما به دیوار چسبید.«

»باید با آب ولرم جداش می کردی.«
»اگه داشتم حتمًا این کار رو می کردم.«

»برات تمیزش می کنم و چندتا بخیه ی کوچولو می زنم.«
کارم تـوی اورژانـس کمتر از یک سـاعت طول کشـید. دو پلیس من را به 
کالنتری بردند و توی آشغال  دانی  ای انداختند که روی دیوارش آینه ی رفلکسی 
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نصب بود. زیاد دل شوره نداشتم اما حالم آن قدرها هم خوب نبود. سرم نبض 
گرفته بود. دسـت و پاهایم درد می کرد. چهارتا از ناخن هایم تا نصفه شکسـته 
بـود. احسـاس می کردم انگشـت هایم را روی شـعله ی آتـش گرفته اند. دکتر 

اورژانس حتی به خودش زحمت نداده بود بهشان نگاهی بیندازد.
مـدت کمـی کـه آنجـا بودم برایـم مثل دو روز گذشـت کـه در اتاق باز شـد 
و کارآگاهـی بـا چهـره ای خسـته و لباسـی چروک وارد شـد. کوله پشـتی ام و 
پوشـه ای قطـور توی دسـتش بود. تمـام محتویات کولـه ام را روی میز ریخت 
و تک به تـک آن هـا را وارسـی کـرد. وقتی کارش تمام شـد، همه ی وسـایلم را 
دوبـاره داخـل کیـف برگردانـد. بعـد رو به من سـری تـکان داد و گفـت: »گند 

قلی!« زدی، 
گفتم: »اسمم قله ست.«

»مثل قله ی کوه؟«
»بله!«

»چه اسم عجیبی!«
»بهتره بگیم، چه پدر و مادر عجیبی!«

»آره. همیـن االن داشـتم بـا مامانت صحبـت می کردم. اجـازه داد تا جون 
داری بزنمت.«

چقدر مامان عزیز و مهربانم بهم لطف دارد!
اضافه کرد: »یه نفر دیگه هم بهم تلفن کرد. شـهردار بود. سی و پنج سـاله که 
پلیسـم اما تا حاال نشـده شـهردار خودش شـخصًا بهم زنگ بزنه. نگران این 
اتفاقـه. مثـل اینکـه همون روز توی جشـن بـرج وول ُورث بـوده. اون ها خیال 

می کردن تو تروریستی اما حاال معلوم شده که یه احمق بیشتر نیستی.«
کارآگاه بهـم خیـره شـده بود و منتظر عکس العملم بود؛ اما هیچ واکنشـی 
بـه حرف هایـش نشـان ندادم. خب واقعًا احمق بودم. بایـد قبل از اینکه از آن 
برج باال بروم برنامه ی عصر برج را بادقت بررسی می کردم. خبرنگارها باعجله 
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نیامـده بودنـد کـه از مـن عکس بگیرند. آن ها خودشـان از قبل برای جشـن 
شهردار آنجا بودند، پلیس ها هم همین طور.

کارآگاه گفت: »یه کم دیگه می برنت کانون.«
هیچ وقت گیر نیفتاده بودم برای همین پرسیدم: »کانون کجاست؟«

»کانون اصالح وتربیت. اونجا می مونی تا احضارت کنن دادگاه.«
دقیقًا متوجه منظورش نشدم، او هم فهمید که از حرف هایش سر درنیاوردم. 
بـرای همیـن شـروع کرد به توضیـح دادن که برای متهمان نوجوان سیسـتم 
قضایی مجزایی وجود دارد. دادستان مقدار جریمه را مشخص می کند و من 

باید در محضر قاضی قرار بگیرم و از خودم دفاع یا به جرمم اعتراف کنم.
گفتم: »بعدش آزادم می کنن.«

»شـاید، شـاید هم نه. بسـتگی داره چقدر برات وثیقه بریده باشن و اینکه 
اصـالً مامـان و بابات از عهده ی پرداختـش برمی آن یا نه. احتمال داره اون ها 
زیـر بـار وثیقـه نرن که در اون صورت باید تـا روز دادگاهت توی کانون بمونی. 
 شـاید چنـد مـاه طول بکشـه چون االن تـوی دادگاه ها جای سـوزن انداختن 

هم نیست.«
دهانم خشک شده بود. 

گفتم: »تا حاال توی دردسر نیفتاده بودم.«
»منظورت اینه که تا حاال گیر نیفتاده بودی.« کارآگاه پوشه را باز کرد و سه تا 
عکس انداخت روی میز. »مدت کوتاهیه که داریم دنبال این عالمت ها روی 
آسمون خراش ها می گردیم. معلومه خوب موقعی مچ آدمی که این عالمت ها 

رو می کشیده گرفتیم.«
عکس ها زیاد واضح نبود و مشـخص بود با دوربین  تله فوتو1 گرفته شـده؛ 

بااین حال نقش کوه های آبی ام به وضوح دیده می شد.
بیرون اتاق بازجویی، دو پلیس با لباس فرم همراه مامانم منتظرم بودند. 

1. نوعی دوربین با لنز تله فوتو که برای بزرگ نمایی افراد یا اشیا در دوردست به کار می رود.
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مامان از شدت عصبانیت نمی توانست حرف بزند. چشمش به پانسمان روی 
صورتم افتاد و حالم را پرسید.

گفتم: »خوبم.«
یکی از پلیس ها گفت: »خانم، باید ببریمش کانون اصالح وتربیت.« 

مادرم سری تکان داد و رو به من گفت: »قله، هر کاری از دستمون بربیاد 
برات انجام می دیم اما این دفعه دیگه شورش رو درآوردی.« 

و بعد پلیس ها من را با خود بردند.

روز سوم توی کانون داشتم )راستی راستی( از دیوار باال می رفتم که مشاورم آمد 
و گفت بیایم پایین )به  همین خاطر به نگهبان ها گفته اند که نزدیکم باشند.(

عنوان اول روزنامه های هر روز این بود: پسر عنکبوتی، پسر پرنده، بچه ی 
مارمولکی. هرچه می گذشـت توی مقاله ها جیک و بوک گذشـته ی خانواده ام 
بیشتر برمال می شد. درباره ی مامانم می نوشتند و بابام، پدر خوانده ام و حتی 
خواهرهای دوقلوم. عکس هایم با نور مادون قرمز توی روزنامه ها چاپ شده بود، 
عکس هایی از من که به دیوار آسما ن خراش چسبیده ام، عکس های مدرسه ام 
و عکس های صخره نوردی مامان و بابام. انگار دوتا از آسمان خراش هایی را که 

رویشان کوه آبی کشیده بودم، پیدا کرده بودند.
از روز دوم بـه بعـد دیگـر گـزارش روزنامه ها را نخوانـدم و وقتی هم اخبار 

تلویزیون شروع می شد از اتاق عمومی می رفتم بیرون.
توی کانون تماس هایمان را محدود کرده بودند. فقط می توانستم به مامانم 
تلفن کنم و از اوضاع و احوال کارم بپرسم؛ اما او هم از دفتر این وکیل به دفتر 

آن وکیل در رفت وآمد بود و فرصت نداشت با من حرف بزند.
صبح روز چهارم مشـاورم به اتاقم )یا همان سـلولم( آمد و گفت مالقاتی 

دارم. باالخره بعد از چند روز کسی به سراغم آمده بود.
وقتی توی اتاق مالقات وینسنت را به جای مامانم دیدم حسابی خورد توی 
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ذوقـم. )یه وقـت بهـت برنخوره، وینسـنت!( وقتی زخم خشـکیده ی صورت و 
گوشم را دید کمی تعجب کرد.

چنـد کتـاب جلـد نازک را روی میز بـه طرفم هل داد و گفـت: »برات چندتا 
کتاب آوردم تا بخونی. فکر می کنم اینجا حوصله ت سر می ره.«

»همین طوره، ممنون.«
»چندتا دفتر مولسکین1 هم برات آوردم.« و دوتا دفتر سیاه بسته بندی شده 
از داخـل کیفـش درآورد و طـوری با دقت گذاشتشـان روی میز که انگار کتاب 
مقـدس هسـتند. »دفترچه هـای مولسـکین سـاخت ایتالیاسـت. ون گـوگ، 
پیکاسـو، ارنسـت همینگـوی و بـروس چتویـن2 تـوی این دفترچه ها نقاشـی 

کشیدن یا داستان نوشتن.«
»جدًا؟«

فکر می کنم بهتر است کمی بیشتر درباره ی مدرسه ام برایتان توضیح بدهم. 
مدرسـه ی من مدرسـه ای خاص اسـت. آن قدر خاص که حتی برایش اسـمی 
هم انتخاب نکرده اند. فقط به مدرسه ی گرین استریت یا جی اِس اِس معروف 
اسـت؛ چون توی خیابان گرین اسـتریت اسـت. صدتا دانش آموز از همه جای 
منهتـن دارد، از کودکسـتانی گرفتـه تـا دبیرسـتانی. بیشـتر بچه هـای مدرسـه 
فوق العاده انـد؛ یعنـی می توانند آهنگ بنوازند، ترانـه بخوانند، نقش بازی کنند، 
مسـائل ریاضـی ای را حـل کنند کـه رایانه قادر به حل آن ها نیسـت و اما من... 
حتـی یکـی از ایـن کارها را هم بلد نیسـتم. مـن را فقط به خاطـر پدرخوانده ام، 
رولف یانگ، به این مدرسـه راه داده بودند. او عضو انجمن مشـاوره ی مدرسـه 
بود و تمام کارهای حقوقی شان را بدون هزینه یا به عبارتی مفت  ومجانی انجام 
می داد. مدرسه با خانه ی ما فقط دو بلوک فاصله داشت و خواهرهای دوقلویم 
هم به آنجا می رفتند؛ اما برخالف من آن ها شایسـتگی رفتن به این مدرسـه را 

داشتند. هر دویشان نابغه ی پیانو بودند.

1. Moleskine 2. Bruce Chatwin
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یک سـال طول کشـید تا اسـتعدادم را کشف کنند، البته به نظر من کشف 
نکـرد، بلکـه بـه زور برایم یکـی جور کردند، چـون فقط به این شـرط رولف به 

خدمات رایگانش برای مدرسه ادامه می داد.
روزی خانم مدیر که انشایم را در دستش گرفته بود به همه اعالم کرد: »قله 
نویسنده ی مدرسه ی ماست.« آن انشا را همان روز صبح قبل از مدرسه، موقع 

سر کشیدن کاسه ی برشتوکم با خط خرچنگ قورباغه نوشته بودم.
ترجیـح می دادم کوهنوردشـان باشـم؛ اما توی مدرسـه ی جـی اِس اِس به 

ورزش هیچ اهمیتی نمی دادند. 
اشـتباه برداشـت نکنیـد، مـن ایـن مدرسـه را دوسـت دارم. دانش آموزهـا و 
معلم هایـش آدم هایی فوق  العاده شـگفت انگیز و سـرگرم کننده  هسـتند. حتی 
توانستم کارهایی هم آنجا یاد بگیرم. مسئله فقط این بود که توی مدرسه هیچ 
دوستی نداشتم. راستش، هیچ کس مقصر نیست. عالقه ی اصلی من به کوهنوردی 
است و عالقه ی دانش آموزهای دیگر هم به چیزهایی مثل نظریه ی اعداد، کمانی 

که توی آرشه ی ویولن یا ویولن سل به کار می رود و روش های نقاشی.
به هرحـال وینسـنت به مالقات من آمد. می خواسـت به عنـوان معلم زبان 

انگلیسی توی کانون هم به آموزش هایش به نویسنده ا ی متهم ادامه دهد.
بسته ی یکی از دفترچه های مولسکین را باز کرد و بهم نشانش داد. پشت 
دفتر جای مخصوص و کوچکی برای گذاشـتن برگه های یادداشـت بود. تازه، 

دورش هم ِکشی داشت که به کمکش می شد دفترچه را بسته نگه داشت.
وینسـنت گفـت: »بـرات یه خودکار هـم آورده بودم اما نذاشـتن بدم بهت. 

نگران بودن یه وقت باهاش روی دیوار چیزی بنویسی.« 
به نظرم بیشتر نگران این بودند که از آن برای زخمی کردن کسی استفاده 
کنم )و حتی به احتمال بیشتر، کسی آن را ِکش برود و به من صدمه بزند(.
وینسنت گفت: »ببینم چی کار می تونم بکنم که یه چیزی برات بیارم باهاش 
بنویسی.« همیشه شمرده شمرده صحبت می کرد و هر کلمه را دقیق و کامل 


