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تقدیم به مارتین، که درک کرد من واقعًا 
چه می خواهم بنویسم و راهش را بهم نشان داد 
و تقدیم به همه ی دخترهای شبیه لیبی؛ 
من این کتاب را برای شما نوشته ام. 
س.ا

برای نورا و مریم؛ 
شما دو نفر فقط خواهرهای من نیستید، 
شما دوتا از درخشان ترین ستاره های زندگی من  هستید. 
ن.ب
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ضدگرينچ هیجان زده می شود

من با قلبی سه برابر بزرگ تر از اندازه ی طبیعی به  دنیا آمده ام. 
نه، شـوخی نمی کنم؛ شـبیه یک ضد گرینچ1. انگار قلبم از همان اول فریاد 

می زده که من اینجا دارم خیلی زحمت می کشم  ها!
مامان برایم تعریف کرده  است که خیلی  خیلی نگران دخترکوچولویش بوده. 

اما خب دوازده سال از آن موقع گذشته و من هنوز هم زنده ام. 
وقتـی بـه  دنیا آمدم، یک عالمـه اتفاق عجیب وغریب دیگر هـم برایم افتاده 
بـوده، امـا این طـوری نیسـت کـه هر روز و هر سـاعت بـه آن چیزهـا فکر کنم؛ 
مخصوصًا اگر روزی باشـد که به گفته ی مامان و بابا قرار باشـد بعد برگشتن از 

مدرسه، با یک هدیه ی غافلگیرانه ی غیرتولدی روبه رو شوم. 
امروز صبح که بیدار شدم ماجرا از این قرار بود: 

مامـان برای صبحانه برشـتوک شـکالتی درسـت کرد؛ محبوب تریـن خوراکی 
همه ی عمرم. 

Grinch .1؛ گرینچ، شخصیت خیالی و معروف کتابی برای کودکان است با عنوان گرینچ چطوری کریسمس را 
دزدید؟ او با ظاهر سبزرنگ، پشمالو و گالبی شکلش در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی زیادی به  تصویر کشیده 
شده  است. گرینچ از تعطیالت، شادی و کریسمس متنفر است و مردم می گویند علت تنفرش این است که 

او با قلبی نصف اندازه ی طبیعی به دنیا آمده  است.
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بابا نگاهش را از روی کتابش به طرف من چرخاند و یک وری بهم لبخند زد؛ 
  از آن لبخندهای مرموز، انگار که رازی را از من پنهان کند. 

بعد، مامان یک کاسه مخلوط برشتوک خوشمزه و داغ جلوی من گذاشت 
و گفت: »حدس بزن چی شده لیبی.«

من که دیگر سـومین قاشـق برشتوک را هم توی دهانم گذاشته بودم، باید 
اول قورت می دادم تا بتوانم بگویم: »چی شده؟«

»االن بهـت نمی گیـم چیـه؛ امـا امروز که از مدرسـه برگردی قـراره غافلگیر 
بشی.«

قاشقم را پایین گذاشتم. »می خواین توله سگ برام بخرین، آره؟«
بابـا خندیـد و دوبـاره نگاهـش را بـه کتـاب دوخـت. »به گمونـم همون قدر 

دوستش داشته باشی، باور کن.«
پس چیز خوبی بود. خیلی هم خوب بود. نکند سفر به طبیعت بوتسوانا1 بود؟

 شـاید یک جورهایی به خواهرم نانی ربط داشـت که با شوهرش در شیکاگو 
زندگـی می کردند. شـاید هـم ایگوانای2 خانگـی بود؟ ایگوانـای خانگی یکی از 
خاص ترین حیوانات خانگی ای بود که می شـد داشـت. اسـمش را می گذاشتم 
رزالیند، هم اسم رزالیند فرانکلین3؛ او دانشمندی است که خیلی از مردم چیزی 
ازش نمی داننـد. وقتـی بـه آدم های مهـم و ویژه ای مثل رزالینـد برمی خورم که 
ارزش واقعی شـان ناشـناخته مانده، توی ذهنم نگهشـان می دارم و آن ها دیگر 
دوست هایم می شوند. آن وقت یک قطار دوست دارم که هرجا می روم همراهم 
هسـتند. خیلی با آن ها حرف می زنم. ازشـان سؤال می پرسم. بهشان می گویم 
نگـران چی هسـتم و سـعی می کنم حـدس بزنم که اگر آن هـا در هر موقعیتی 

جای من بودند، چه کار می کردند. 

Botswana .1؛ کشوری در جنوب آفریقاست که تنوع جانوری باالیی دارد.
Iguana .2؛ گونه ای از مارمولک های گیاه خوار

Rosalind Franklin .3؛ شیمی دان انگلیسی. فعالیت های علمی او یک سال بعد از مرگش به دانشمندان 
دیگر کمک کرد تا ساختار دی ان ای و آر ان ای را شناسایی کنند.
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پـس رزالینـِد ایگوانـا تـازه فقط یکـی از چندین و چند اسـم باحالی بود که 
می توانستم انتخاب کنم. 

دست هایم را به هم مالیدم. گفتم: »یک  عالمه حدس های خوب توی ذهنم 
دارم.«

مامان گفت: »جدی؟ چی مثاًل؟«
سـعی کردم همان لبخند یک وری مرموز بابا را به خودم بگیرم و یک قاشـق 
دیگـر برشـتوک توی دهانـم چپاندم. بابا دوبـاره خندید. مامان یـک  قدم خیز 
برداشـت و به سـمت سینک ظرف شویی رفت. من چند بار روی صندلی ام باال و 

پایین پریدم؛ یک جورهایی حس می کردم واقعًا تولدم است. 
خوشـم می آید مامانم را توی آشـپزخانه تماشـا کنم. انگار داری فیلم های 
اسکی روی یخ میشل کوان در مسابقات المپیک را از یوتیوب تماشا می کنی. 
مامان شانه های پهن و بازوهای ُپر و قوی ای دارد؛ بعضی وقت ها می گوید که 
به نظر خودش هیکلش »پت وپهن« و »زمخت« اسـت؛ اما توی آشـپزخانه که 

این طور نیست. توی آشپزخانه ظریف و باوقار است. 
مامان عالوه بر این : 

1. موهای فرفری کوتاهی دارد که روی شقیقه هایش کمی سفید شده؛ 
2. لبخندی دارد که پهن و بزرگ است؛ 

3. و شیرینی پزی  خودش را دارد که وقتی من چهارساله بودم آن را باز 
کرده  است. مامان برایم تعریف کرد که مدت ها بوده دلش می خواسته 
شـیرینی پزی باز کند، اما می ترسـیده. اصاًل در کسب و کار سررشته ای 
نداشـته. وقتـی مـن چهارسـاله بـودم، بابـا بـه او گفتـه که دیگـر باید 
دست به کار شود؛ اصاًل معطلش نکند. مامان هم همین کار را می کند. 

بابا معلم هنر دبیرسـتان اسـت. وقتی به کالس نهم بروم، شـاید بتوانم سـر 
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کالسـش بنشـینم؛ البتـه، احتمـااًل در درس هنـر از کل بچه های مدرسـه بدتر 
باشـم. مهارت های حرکتی ظریف من خیلی تعریف ندارد. البته مهم نیسـت؛ 
عوضـش کار بـا میکروسـکوپ را خـوب بلـدم و آن  دفعـه هم که چشـم گاو را 

کالبد شکافی کردیم حتی یک ذره هم نترسیدم. 
بابا، غیر از این: 

1. تارکش تاس اسـت )تارک یکی از کلمات سـخت متن  اسـت و در 
واقع کلمه ی قشنگی برای »سر« است(؛ 

2. عینک گرد می زند؛ 
3. حداقل بیست کتاب درباره ی ونسان  ون گوگ1 دارد؛ 

۴. و صدای آرامی دارد که البته اصاًل و ابدًا لرزان نیست. 

 پدر و مادر من خیلی باهوش اند. 
و بهترین روش های غافلگیری را هم خوب بلدند. 

Vincent van Gogh .1؛ نقاش معروف هلندی
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بهترين دوست من یک اتاق است

اکثـر روزهـا، مـن یـک میز ِاول نشـیِن یادداشـت بردار و داوطلـِب  تخته  نویسـِی 
جواب دان هستم. اکثر روزها اصاًل نیازی نیست به من بگویند که آرام بنشینم، 
یا نهایتش همین که یک بار بگویند کافی است؛ مگر در روزهایی که بابا و مامانم 
بهم گفته باشـند قرار اسـت غافلگیرم کنند. آن وقت آرام  نشستن برایم مثل این 

است که بخواهم گربه ای را بشویم. 
مگر اینکه سر کالس خانم تِرپکی باشم. 

سر کالس خانم تِرپکی همه باید آرام بنشینند. تازه سه هفته از شروع سال 
تحصیلی گذشته، اما همه مان این را خوب می دانیم. 

خانم ترپکی قدبلند اسـت. حداقل پانزده  سـانتی متر از مامان و بابا بلندتر 
اسـت. هیکلش اسـتخوانی است. بینی بلند و انگشـتان بلند و موهایی تقریبًا 
مشـکی دارد که خیلی مرتب مدل مصری کوتاه شـده  است. صورتش صاف و 
مثل برف سفید است و طوری نگاهت می کند که انگار واقعًا تو را می بیند، انگار 
می دانـد داری بـه چه چیزی فکر می کنی و درونت واقعًا چه خبر اسـت. برای 
همین، حتی آن روز هم که از آن روزهای غافلگیر شـدِن بعد مدرسـه بود، من 

آرام روی صندلی ام نشسته بودم. 
پس توله سـگ نیسـت، نه؟ نکند بچه گربه است؟ نکند سفر است؟ سفر به 
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مرکز فرماندهی ناسا! سفر به قطب جنوب برای دیدن ُفک ها و پنگوئن ها و... 
»لیبی!«

از جا پریدم و چندتا از بچه های ردیف های پشت  سرم نخودی خندیدند. 
خانم ترپکی درست جلوی من ایستاده بود. 

گفتـم: »معـذرت می خـوام، خانم ترپکی. ممکنـه لطفًا سـؤالتون رو دوباره 
بپرسـید؟« تمام سـعیم را کرده بودم که آرام روی صندلی بنشـینم، اما بخش 

شنونده ی فعاِل وجودم کارش را درست انجام نمی داد. 
»این جمله از کیه؟ ‘باید همان کاری را انجام بدهی که تصور می کنی نمی توانی.’«

مـِن جـواب دان هم دیگـر آن خود همیشـگی اش نبود. مجبور بـودم همان 
کلمـه ای را بـه زبـان بیاورم که اصاًل دوسـت نـدارم. نگاهم را پاییـن انداختم و 

دست  به سینه شدم. »نمی دونم.«
خانـم ترپکـی چنـد ثانیـه ای به من نـگاه کرد. بعـد به طرف جلـوی کالس، 

درست جلوی نقشه ی جهان، رفت. 
مـا در کالس خانـم ترپکـی تاریـخ آمریکا را یـاد می گیریم. تاریـخ برای من 
درس متوسطی است؛  نه بهترین درس است و نه بدترین. از اینکه باید مطالب 
را بـه حافظه سـپرد و به یاد آورد، خوشـم می آید؛ مـن خوب می توانم چیزهایی 
مثل روزهای تاریخی و اسـم رئیس جمهورها و اسـم تمام ماهیچه های موجود 
در پـا را بـه  یاد بیـاورم. این بخش از تاریخ خوب اسـت، اما نه به خوبی علوم که 
باعث می شود هم چیزهایی را به حافظه بسپاری و هم چیزهای عجیب و غریب 
غافلگیرکننده ای را کشف  کنی که شاید روزی به درد جهان بخورد. واقعًا نمی دانم 

تاریخ به چه کار مردم می آید. 
اما حداقل  در بیشـتر مواقع جالب اسـت. کمترین نتیجه اش این اسـت که 
می توانم با آدم های جدیدی توی ذهنم صحبت کنم. مثل آن دفعه ، یعنی اول 
سال تحصیلی قبلی، که کالس ما را به پیاده  روی در بولدر کانیون1 بردند. بیشتر 

Boulder Canyon .1؛ ژرف دره  ای که اطراف رود کلرادو ایجاد شده  است.
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مردم کلرادو پیاده  روی در طبیعت را خیلی دوسـت دارند اما خب، من قهرمان 
شماره یک پیاده روی نیستم؛ چون اگر زیادی تند بروم، قلبم به تاپ تاپ می افتد 
و حس می کنم ریه هایم در قفسـی فوالدی گیر افتاده اند. داشـتم می گفتم؛ در 
آن پیاده روی خیلی از بچه ها تندتند جلو می رفتند؛ برای همین من جایی همان 
عقب ها مانده بودم که جلوی چشم چندتا از بزرگ تر های کم سرعت جمع باشم 
و با دوستم ساکاگاوا حرف بزنم. اگر نمی دانید او کیست، باید بگویم ساکاگاوا 
زن فوق العاده ای از قبیله ی شوشـونی1 بوده که به بعضی جسـت وجوگران اهل 
ویرجینیا، که راه  را بلد نبوده اند، کمک می کرده . ساکاگاوا رفیق همراه وقت های 

پیاده روی در طبیعت است. 
خالصه که در کالس خانم ترپکی، تعداد بیشـتری آدم  جدید پیدا می کنم 
کـه می توانـم بهشـان فکر کنـم، خیال ببافم و بـا آن ها حرف بزنـم. حداقل از 

ریاضی که بدتر نیست. 
شـاید عجیـب باشـد که من از علوم خوشـم می آید، امـا از ریاضی نه؛ چون 
خیلی از آدم ها فکر می کنند که این دو درس به هم شـبیه اند. شـاید هم شبیه 
باشند، اما من که وقتی یک برگه ی تمرین ریاضی می بینم، مغزم قفل می کند. 
بعضی وقت ها، موقع انجام  تکالیف انشـا هم همین اتفاق می افتد، مگر اینکه 
معلممان، مثل خانم ترپکی، خیلی واضح بگوید که درباره ی چه چیز باید انشا 
بنویسیم. اما در علوم نیازی نیست آدم حدس بزند معلم  چه می خواهد، نیازی 
نیسـت از توقعـات پنهانی اش سـر دربیـاورد یا اینکه بفهمد دلش می خواسـته 
بچه ها درباره ی چه چیزی بنویسـند. در علوم فقط باید دسـتور العمل ها را اجرا 
 کنـی و آزمایش هـا را انجـام  بدهـی. در علوم می توانی دوبـاره امتحان کنی. در 

علوم بهت خوش می گذرد. 
خانم ترپکی جلوی کالس ایستاده بود و انگشتان بلند و ظریفش را در هم 

قفل کرده بود. 

Shoshone .1؛ نام یکی از قبیله های سرخ پوستی
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گفت: »وقتش رسیده که درباره ی تحقیق های کالسی این ترم باهم صحبت 
کنیم.«

صدای غرغر ردیف عقب بلند شـد. غرغروترینشـان، یعنی داستین پِیرس، 
گفت: »آخه تازه اول ساله.«

خانـم ترپکـی تـا تمـام شـدن غرغرهـا سـکوت کـرد. »مطلع هسـتم آقای 
پیرس. اما این تحقیق ها قرار نیسـت سمبل کاری های دقیقه   نودی باشن. اگه 
می خوایـن نمـره ی دلخواهتـون رو بگیرین، باید نیمه ی اول سـال مرتب روی 

تحقیق  هاتون کار کنین.«
غرغرها بیشتر شد. خانم ترپکی دوباره انگشتان بلندش را در هم قفل کرد 

و هیاهو و پچ پچ   فورًا قطع شد. 
»برای تحقیق ترم، هرکدوم از شما باید یکی از شخصیت های کتاب درسی رو 
انتخاب کنین. نه کسی که صرفًا براتون جالب باشه. باید کسی باشه که باهاش 
ارتبـاط برقـرار می کنین و تحسـینش می کنین؛ کسـی که آرزو دارین شـبیهش 
بشین. برای تحقیق پایان ترم  باید مقاله ای بنویسین و این شخصیت رو دقیق 
و کامل برای ما معرفی کنین؛ مقاله ای که اطالعاتش بیشتر از کتاب  درسی تون 
باشـه. بایـد طـوری این شـخصیت رو به ما معرفی کنین کـه وقتی از در کالس 

می ریم بیرون، حس کنیم این آدم االن دوست ماست.«
داسـتین گفـت: »آهـای ایـب لینکلـن1، یـه تعـارف نمی کنـی از ناهـارت 
بخوریم؟« ردیف های عقب دوباره کرکر زدند زیر خنده، اما خیلی طول نکشید. 

هرچه باشد کالس خانم ترپکی بود. 
می توانسـتم ایب لینکلن را تصور کنم که از پشـت سکوی سخنرانی اش در 
آن دنیا، اخمی غمگین و جدی تحویل داسـتین می دهد. البته شـاید بعدش 

چون آدم خوبی بوده نصف ساندویچش را هم به داستین بدهد. 

Abe Lincoln .1؛ همان آبراهام لینکلن )ایب مخفف اسم آبراهام است(، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا، 
که طی سال های جنگ داخلی کشورش را اداره می کرد و اعالمیه ی آزادی بردگان آمریکا را هم او امضا کرد. 

لینکلن در پنجاه  و  شش سالگی ترور شد.
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خانم ترپکی ادامه داد: »کنفرانسـتون می تونه به انتخاب خودتون عنصری 
هنری و خالقانه هم در بر داشـته باشـه. ممکنه شـعر باشه یا ترانه، اثر هنری، 
حرکات موزون، هر چیزی که خودتون انتخاب کنین. این عنصر خالقانه، یعنی 
همون شیوه ی شما برای معرفی این شخصیت تاریخی، نشون می ده که طی 
ایـن یـه ترم تحقیق درباره ی اون فرد، به  نظر خودتون، چه چیزهای مهمی یاد 

گرفته  این.«
داسـتین پیرس دسـتش را بلند کرد. اتفاق نادری بود. »می شـه فیلم هم 

بسازیم؟«
خانم ترپکی گفت: »بله، می شه.« داستین و پسرهای خپلی که دو طرفش 

بودند زدند قدش. 
حاال نوبت من بود که دستم را بلند کنم. من دوست دارم که از خیلی قبل تر 
تکالیف را بدانم تا با برنامه و آمادگی پیش بروم و از قبل بدانم انجام  دادنش 

چقدر طول می کشد. »تحقیق ترم بعد  چیه؟«
خانم ترپکی نگاهش را به دست هایش دوخت و گوشه ی لبش تکان کوچکی 
خورد که شبیه لبخند بود؛ اما من که چیز خنده داری نگفته بودم. بعد، از پشت  
سـرم صدای پچ پچ شنیدم؛ بااینکه شـنوایی ام تعریفی ندارد و حرف هایشان را 
درسـت نمی شـنیدم، اما ایـن پچ پچ ها بهم می فهماند که احتمـااًل جز من کس 
دیگری از االن به فکر تحقیق ترم بعد نیست. به گمانم صدای داستین را شنیدم 
کـه زیـر لب کلمه ای گفت که حرف اولش چ بود؛ حرف اول همان اسـمی که او 
روی من گذاشـته بود. شـاید هم اصاًل درباه ی سـؤال من حرف نمی زدند. چه 

اهمیتی داشت. دوباره به خانم ترپکی نگاه کردم. 
گفت: »تحقیق ترم بعد هم شبیه همینه. تنها تفاوتش اینه که کسی رو باید 

انتخاب کنین که توی کتاب درسی تون نباشه.«
همـان لحظـه فهمیـدم تحقیق ترم بعدی ام درباره ی چه کسـی باید باشـد. 
انتخـاب کسـی خـارج از کتاب درسـی از انتخـاب آدم های خود کتاب درسـی 
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راحت تر هم بود؛ چون من از قبل تحقیقاتم را شـروع کرده بودم. من مطالعه 
درباره ی شخصیت موردنظرم را از وقتی شروع کردم که اسمش را اولین بار در 
یکی از مسـتندهای شبکه ی نشنال جئوگرافیک شنیدم )وقت هایی که مریض 
می شوم و در خانه می مانم، همه اش همین شبکه را نگاه می کنم(. این جوری 
می  شود چیزهایی را یاد گرفت که در مدرسه یاد نمی دهند؛ از مطالبی درباره ی 
ماهی مرکب خون آشـام گرفته تا همین دانشـمند اوایل قرن بیستم. اسمش 

سیسیلیا ِپین ِگیپچکن1 بود؛ یک ستاره شناس. 
داستین گفت: »چی؟ آخه اگه اون آدم توی کتاب درسی مون نباشه، از کجا 

بدونیم درباره ی کی تحقیق کنیم؟«
خانم ترپکی دسـت هایش را گذاشـت پشـت کمرش. »منابع گسـترده ای در 
اختیارتون هست آقای پیرس، از جمله اینترنت و اگه بدتون نیاد، احیانًا کتابخونه.« 
بعد یکی از دست هایش را روی کتاب درسی مان گذاشت. »در اصل، یه موقعیت 
واقعی جرقه ی انجام  این تحقیق کالسـی رو زده. مؤسسـه ی اسمیتسونین2 در 
واشـینگتن  دی سـی مسـابقه ای برگزار کرده که در اون دانش آموزهای سراسـر 
کشـور بایـد دربـاره ی یکـی از زنان تقریبـًا گمنام تاریـخ علم آمریـکا، که چندان 
ازشـون تقدیر نشـده، یک مقاله بنویسـن. این مؤسسه داره نمایشگاهی از زنان 
فعال در عرصه ی علوم پایه3 ایجاد می کنه و قراره مجسمه های مومی این زنان 
کمترتقدیر شـده رو هـم اونجـا قرار بده. برای کار کالسـی خودمـون هم به نظرم 
تمرین بسیار ارزشمندیه که درباره ی کسانی تحقیق کنیم که اهمیت خدماتشون 

به جامعه  کمتر از افراد معروف و تحسین شده نیست.«
ته خودکار فشاری ام را بین دندان هایم گذاشتم. مجسمه ی مومی سیسیلیا 
توی ذهنم زیبا بود؛ می توانستم موهای لطیف تیره و چشم های روشن و نافذش 
را تصور کنم. مقاله  نوشـتن درباره ی او خیلی آسـان بود. به بچه های دور و برم 

1. Cecilia Payne-Gaposchkin
The Smithsonian Institution .2؛ مجموعه ای از موزه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در آمریکا

3. STEM
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نگاه کردم و با خودم گفتم یعنی قرار است خارج از کتاب درسی مان چه کسی 
را انتخـاب کننـد. مـا فعاًل یه قدم ازشـون جلوتریم؛ مگه نه سیسـیلیا؟ موافقی 
برای پذیرایی بعد از کنفرانس از این برنجک های شیرین ستاره ای شکل ببریم؟ 

چشم های درخشانش را تصور می کردم که در جواب سؤال من برق می زد. 
داسـتین دهانـش را بـاز کـرد که احتمااًل دوبـاره اعتراض کنـد و من دهانم 
را بـاز کردم که بپرسـم آیـا کالس هفتمی ها هم می توانند برای این مسـابقه ی 
مؤسسه ی اسمیتسونین مقاله بفرستند یا نه، اما همان موقع درِ کالس را زدند. 
خانم لوپز، مدیرمان، پشت در بود و دختری را هم همراهش آورده بود. دختر 
صورت گرد و موهای بلند و پرپشتی داشت که من تا به آن روز مثلش را ندیده 

بودم. او قدبلندترین و به  نظر من زیباترین فرد کالسمان می شد. 
لبخندزنان خودکارم را روی میزم غلتاندم. مگر می شود این همه غافلگیری 

عالی توی یک روز جمع بشود؟
خانـم لوپز گفـت: »عذر می خوام خانم ترپکی، ممکنه چند لحظه ای مزاحم 

کالستون بشم؟«
خانم ترپکی گفت: »خواهش می کنم، بفرمایین.« و پشت میزش ایستاد. 
خانم لوپز دختر را به جلوی کالس آورد. بعد گفت: »ایشون تالیا التوئه.1« اسمش 
را بـا تأکیـد روی هجای لی تلفظ کـرد؛ تالیا، نه تالیا. »قراره توی کالس اول صبح 
خانم ترپکی با خیلی از شما هم کالس باشه و همین طور توی کالس تاریخ. لطفًا 

همون قدر باهاش گرم برخورد کنین که دوست دارین با خودتون برخورد بشه.«
خوش به حال من. من هم توی کالس اول صبح خانم ترپکی بودم؛ پس 

یعنی دوتا کالس مشترک با این دختر تازه وارد داشتم. 
خانم ترپکی گفت: »خیلی خوشحالیم که قراره توی کالس ما باشی.« تنها 
میز خالی توی کالس میز کناری من بود و خانم ترپکی با اشـاره به آن گفت: 

»بفرمایین خواهش می کنم.«

1. Talia Latu
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یک لحظه ترسیدم که نکند خانم ترپکی بخواهد برای تالیا یار یا هم گروهی 
یـا چیـزی شـبیه آن تعییـن کند. موقـع کار کردن بـا هم گروهی هـا دلم ُهری 
می ریخت؛ چون همیشه آخرش، بیشتر از اینکه نگران انجام تکلیف مشترکمان 
باشـم، نگران این بودم که هم گروهی باحالی برایشـان هستم یا نه. مثل اینکه 
ایـن بـار نیازی نبود خـودم را ناراحت کنم. خانم ترپکی فقط می خواسـت تالیا 
جاگیـر شـود و وسـایلش را بگذارد؛ بعد درسـش را ادامـه داد. او از من و تالیا 
خواست شماره ی تلفنمان را به هم بدهیم تا اگر در فهمیدن تکالیف عقب مانده  
و این جـور چیزها مشـکلی داشـت، یک نفر باشـد کـه به او زنـگ بزند؛ همین 
و بـس. بیخـودی نگـران بـودم؛ خانم ترپکی خودش می دانسـت کـه ما دیگر 

کالس هفتمی هستیم نه کالس سومی. 
کمی بعد وقتی زنگ خورد، خانم ترپکی البه الی همهمه و شـلوغی بچه ها 
صدا زد: »خانم التو، اگه یکی  دو دقیقه تشریف بیارین اینجا، تکالیف جدید رو 
براتون توضیح می دم. و خانم مونرو!« ایسـتادم. داشـت از باالی بینی بلندش 
بـه مـن نـگاه می کرد. »پیشـنهاد می کنم بخش مربـوط به الینـور روزولت1 رو 
مجددًا مطالعه کنین. یکی از گفته های معروف ایشون توی اون بخش هست 

که احتمااًل براتون جالب باشه.«
بعد از کالس تاریخ، ساعت ناهار بود و من ساندویچ پنیر و پپرونی ام را با خودم 
بـه کتابخانـه بردم. مـن خیلی وقت ها تـوی کتابخانه ناهار می خـورم. کتابدارمان 
آقای دانِکن است؛ پیرمردی خنده رو با دست های برنزه ی تیره و بند انگشت های 
خشـکیده. همیشـه جوری روی کتاب هایی که به من می دهد دست می کشد که 
انگار گنج هستند؛ به نظر من واقعًا هم هستند. نمی دانم ناهار خوردن در کتابخانه 

خالف مقررات است یا نه، اما او که هیچ وقت مرا بیرون نمی کند. 
بـاالی در کتابخانـه تابلویـی هسـت بـا عکـس چنـد سـتاره  ی کارتونـی، بـا 

Eleanor Roosevelt .1؛ از شخصیت های سیاسی و همسر فرانکلین دی روزولت، سی  و دومین رئیس جمهور 
آمریکا
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صورت هـای بـزرِگ مسـخره، کـه کنارش نوشـته  شـده بـا کتاب بـه ذهنت نور 
بتابـان. البته، سـتاره های واقعی مثل این سـتاره های کارتونی پنج پر نیسـتند؛ 
شبیه توپ اند؛ توپ های بزرگ و سوزانی از آتش. یعنی ما آدم ها به این خاطر 
ستاره ها را پنج پر کشیدیم که مثل خودمان یک سر و دو دست و دو پا داشته 
باشند؟ وقت هایی که در کتابخانه ناهار می خورم به این جور چیزها فکر می کنم. 
خیلی خوب اسـت که کتابخانه بهترین دوسـت آدم باشـد، اما نقاط ضعف 
خـودش را هـم دارد. من نمی توانم به کتابخانه پیامک بدهم. نمی توانم جوکی 
را که بابا برایم تعریف کرده بهش بگویم که اگر  گفتی پارامسی ها چه جوری از 
خیابان رد می شـوند؟ با چسـبیدن به ته مرغ ها. نمی توانم با او بروم مهمانی. 

نمی توانم با او در جمع  حرف بزنم. 
پارسال یکی از معلم ها از من پرسید که بهترین دوستم توی مدرسه  کیست. 
در کالس سـوم دوسـتی داشـتم که بعضی وقت هـا می آمد خانه مـان تا بازی 
کنیم، اما سال بعد خانه شان را عوض کردند. به معلممان گفتم به گمانم جدیدًا 
بهتریـن دوسـتم کتابخانـه اسـت. اصاًل هم بـدم نمی آید که موقع غـذا خوردن 
درباره ی مایع نخاعی یا قارچ  و کپک )یا شـاید هم درباره ی الینور روزولت، که 
اتفاقًا خیلی هم باحال اسـت( مطالعه کنم. وقتی این را به معلمم گفتم، یک 
لحظـه با قیافه     ی کم و بیش غصه داری نگاهم کرد، جوری که انگار می خواسـت 
دستی هم به سرم بکشد و بعدش گفت بد نیست گاهی اوقات هم موقع ناهار 
بیرون بروم و با بچه های دیگر بازی کنم. این طوری شد که فهمیدم شاید نباید 

به دیگران بگویم بهترین دوستم کتابخانه است. 
اگرچه هست. 
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هرجا که باخ هست خانه همان جاست

بـا اولیـن چیـزی که موقع وارد شـدن به هر خانـه ای می بینیـد، خیلی چیزها 
دربـاره ی آن خانـواده    می فهمید. شـاید آن اولین چیز عکس سگشـان باشـد. 
شـاید یک جالباسـی باشـد که آن قدر پر اسـت که دیگر جا ندارد و چکمه های 

ِگلی از الی درهایش بیرون زده اند. 
وقتـی وارد خانـه ی مـا می شـوید، اولیـن چیزی کـه می بینید پیانـوی گَرند 
کنسـرتی اشتاین وی1 اسـت. مامانم زمانی بورسیه ی کامل جولیارد2 بوده. حتی 
در تاالر کارنگی3 هم اجرا کرده بود، اما بعد عصب دست چپش آسیب دیده  بود. 
آن طـور کـه خـودش برایـم تعریف کرده  اسـت، خیلـی طول کشـیده بود تا 
رؤیای جدیدی برای خودش پیدا کند، اما باالخره متوجه شده بود که با کیک 
و کلوچـه هم می شـود، بدون حتی یک کلمه، حرف هـای خاصی به آدم ها زد؛ 
درسـت همان طور که با موسـیقی می شـود این کار را کرد. من درست نمی دانم 
منظـورش چیسـت؛ خب آخر چطور می شـود یک کلمه هم بـه زبان نیاوریم و 
با آدم ها حرف بزنیم؟ بگذریم؛ مامانم به این نتیجه رسـیده  اسـت که دسـت 
چـپ نیمه سـالم آن قدری که روی کلیدهای پیانـو آدم را محدود می کند، توی 

1. Steinway
Juilliard .2؛ از برجسته ترین مدارس هنرهای نمایشی و موسیقی در آمریکا

3. Carnegie Hall
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آشـپزخانه باعث محدودیت نیسـت. او حتی آن قدر در کارش وارد شـده  است 
که می تواند فقط با دسـت راسـت بیشـتر تزیینات کیک ها را انجام بدهد؛ تازه 

یک دستیار هم دارد که کمکش می کند. 
مامان هنوز هم گاهی دلش می خواهد پیانو بزند، اما وقتی دسـت چپش 
آن طـور کـه توقـع دارد کار نمی کنـد، مأیوس می شـود. او، بیشـتر از هر زمانی، 
وقت هایی دوسـت دارد پیانو بزند که خواهر بزرگ ترم، نانی، پیشـمان باشـد. 
اگر نانی دست چپ را بنوازد، آن وقت مامان هم می تواند دست راست را بزند. 
مامان و نانی هر دویشان در یک مسابقه ی نوازندگی پیانو، به  اسم مسابقه ی 
نوازندگان جوان ایالت کلرادو، برنده شده اند؛ هر دو هم در دوازده سالگی، یعنی 

وقتی هم سن من بوده اند. 
همیشـه دلم می خواسـت من هم در دوازده سالگی در مسابقه ی نوازندگان 

جوان ایالت کلرادو برنده می شدم. 
دلم می خواست دست چپ مامان بودم. 

اما من و موسیقی آبمان در یک  جوی نمی رود. 
نـگاه  کـردن بـه ُنت هـای موسـیقی عضالتـم را یک جـوری می کنـد. اول از 
شـانه هایم شـروع می شـود و بعـد تـا بازوهـا و دل و روده ام پخش می شـود. 
عضالت شـانه ام می گیرد؛ طوری که حرکت  برایم سـخت می شود، دست هایم 

هم یخ می کند و یک دفعه بدجوری دست شویی ام می گیرد. 
وقتـی کسـی از شـدت اضطراب خشـکش بزند، در اصطـالح می گویند مثل 
گوزنی اسـت که چشـمش به چراغ  جلوی ماشـین افتاده ؛ اما آن طور که من در 
مجله ای خواندم، این حرف ریشه ی علمی دارد. این جور وقت ها، بااینکه چیزی 
نمانـده کامیـوِن گنده ای مسـتقیم برود توی شـکم گـوزن، آدرنالیـن در بدنش 
فـوران می کنـد و باعث می شـود عضالتش درجا ثابت شـوند. فکر می کنم مغز 
مـن هم موقـع دیدن ُنت های پیانو همین جور می شـود؛ مثـل بچه گوزن خنِگ 
وحشت زده ای که چشم هایش فقط کامیون هجده چرِخ روبه رویش را می بیند. 
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من واقعًا سعیم را کردم. سه سال تمام کالس پیانو رفتم، با مغز وحشت زده ام 
کلـی جلسـات تمریـن را گذرانـدم، تـازه، یـک اجـرای تک نـوازی فوق العـاده 
اعصاب  خراب کـن هـم داشـتم کـه افتضاح کامل بـود. برای همیـن، آخرش در 

ده سالگی این کار را رها کردم. 
کمـی بعدتـر، کـه دیگـر روی صندلـی پیانـو بـه مجسـمه ی سـنگی تبدیل 
نمی شدم، گاهی توی ذهنم با بتهوون و باخ حرف می زدم و ازشان می پرسیدم 
که مگر مجبور بوده اند کاری کنند که پیانو زدن این قدر برای امثال من سـخت 
شود. بعضی وقت ها، خیال می کردم آن ها با کاله گیس های سفیدشان نگاهی 

به من می اندازند، با انگشت نشانم می دهند و می خندند. 
نانی در موسیقی خیلی ماهر است. 

فکر نکنم بتهوون و باخ به او بخندند. 
شـاید بـا ایـن حرفم فکـر کنید من بـه نانی حسـودی ام می شـود، چون او 
می تواند همه ی کارهایی را که من نمی توانم، انجام دهد. فقط پیانو زدن نیست. 
او می توانـد در آشـپزخانه بـه مامان کمـک کند، آن هم بدون اینکه کاسـه ای را 
بشـکند یـا به چیزی گند بزند. تـازه بارفیکس هم می تواند بزند. من هیچ  وقت 

نتوانسته ام بارفیکس بزنم. 
بگذارید حقیقتی را درباره ی نانی بگویم: 

نانی آدم مطمئن زندگی من است. 
او کسی است که می توانم با او حرف بزنم، بدون اینکه احساس کنم حرفم 
غلـط بـوده  اسـت. او حتی از آدم هـای توی ذهنم هم بهتر اسـت و حرف   زدن 
بـا او بیشـتر از آن هـا کمکم می کند. البته، حـرف  زدن با پدر و مادرم هم خوب 
است. وقت هایی هم که با آن ها حرف می زنم اصاًل احساس حماقت نمی کنم، 
بااین حال، آن ها گاهی از آن نگاه هایی به من می  اندازند که انگار بهم می گوید 
چقدر عزیزدردانه ام یا چه زود دارم بزرگ می شوم. آخر من یک جورهایی هنوز 

هم دخترکوچولویشان هستم، می فهمید که؟


