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فص ــل 1

بیشــتر دوران بچگ ـی مــن بــا شــنیدن آهنــگ تــاش گذشــته اســت .مــن ایــن
صداهــا را بــه شــکل موســیقی نا کــوک و در بهتر یــن حالــت ،بــهشــکل موســیقی آماتــور
فپــوش چو بــی اتاقــم و از ز یــر تختخوابــم میشــنیدم .صــدای دنگودونــگ
از الی ک 
پیانـوزدن هنرجو یــان عمــه رابــی ،کــه پشــت پیانــوی او در طبقــۀ پاییــن مینشســتند
ُ
و کنــد و ناشــیانه گامهــای موســیقی را تمر یــن میکردنــد .مــا در شــیکاگو زندگــی
ً
میکردیــم ،در منطقــۀ ســاحل جنو بــی ،در یــک خانــۀ آجــری نســبتا مرتــب و کوچــک
کــه متعلــق بــه عمــه رابــی و شــوهرش ِتــری بــود .پــدر و مــادرم آپارتمــان طبقــۀ دوم خانــۀ
نهــا را اجــاره کــرده بودنــد؛ درحالیکــه رابــی و تــری در طبقــۀ اول زندگــی میکردنــد.
آ
رابــی عمــۀ مــادرم بــود ،عمهرابــی بــزرگ .در طــول ســالهای گذشــته ،او در حــق
مــادرم بســیار ســخاوتمند بــود ،ولــی مــن از او میترســیدم .عمــه رابــی خشــک
ُ
و رســمی و بســیار جــدی بــود .در کلیســای محلــی ،گــروه کــر را رهبــری میکــرد و
نیــز تنهــا معلــم پیانــو در منطقــۀ مســکونی مــا بــود .همیشــه کفــش رســمی پاشــنهدار
میپوشــید و عینــک مطالع ـهاش بــا زنجیــری دور گردنــش آو یــزان بــود .عمــه رابــی
لبخنــدی رندانــه داشــت؛ امــا بــه انــدازۀ مــادرم از طعنــه و کنایــه خوشــش نمیآمــد.
یشــنیدم کــه بــه شــاگردانش تشــر میزنــد کــه چــرا بــه
گاهــی اوقــات صــدای او را م 
انــدازۀ کافــی تمر یــن نکردهانــد یــا ســر والدیــن شــاگردانش غــر م ـیزد کــه چــرا بچههــا
را دیــر بــه کالس میآورنــد .او گاه بــا عصبانیــت وســط روز سرشــان داد میکشــید
ً
و میگفــت« :خداحافــظ!» دقیقــا بــا همــان بدزبانــی سرشــار از غضــب کــه ممکــن
اســت هرکســی در حیــن ادای جملــۀ «گورتــون رو گــم کنیــد!» بگو یــد.
واضــح اســت کــه افــراد ز یــادی نمیتوانســتند بــا اســتانداردهای رابــی زندگــی
کننــد.

شدن
بــه هــر طر یــق ،سـروصدای تــاش آدمهــا بــرای نواختـ ْـن بــه موســیقی متــن زندگــی
ً
مــا تبدیــل شــد .ایــن صداهــای دنگودونــگ دائمــا بعدازظهرهــا و حتــی ش ـبها
شــنیده میشــد .گاهــی اوقــات خانمهــای کلیســا بــرای تمر یــن ســرودهای مذهبــی
در آنجــا جمــع میشــدند و از درون چهاردیــواری مــا ،آواز ایمانشــان را بــا صــدای
بلنــد ســر میدادنــد .طبــق قوانیــن رابــی ،بچههایــی کــه درس پیانــو میگرفتنــد،
هربــار اجــازه داشــتند فقــط روی یــک آهنــگ کار کننــد .از داخــل اتاقــم صدایشــان
یشــنیدم کــه چگونــه نــت بــه نــت و نامطمئــن تــاش میکردنــد رضایــت او
را م 
را جلــب کننــد تــا پــس از بارهــا نواختــن ترانــۀ عیــد پــاک اجــازه پیــدا کننــد آهنــگ
ال الیــی یوهانــس برامــز را بنوازنــد .ایــن موســیقی هرگــز آزاردهنــده نبــود؛ بلکــه فقــط
مــداوم بــود .از پلــکان مارپیچــی میــان مــا و رابــی بــاال میخز یــد ،تابســتانها از درون
یشــد و افــکار مــرا همراهــی میکــرد کــه مشــغول
پنجر ههــای بــاز بــه بیــرون رانــده م 
بــازی بــا عروس ـکهایم بــودم یــا بــا مکعبهــای اســباببازی داشــتم قلمروهــای
یســاختم.
کوچکــی بــرای خــودم م 
تنهــا زمــان تنفــس مــا وقتــی بــود کــه پــدرم شــیفت کار یاش صبح بــود و عصرها،
پــس از بازگشــت از تصفیهخانــۀ آب ،تلویز یــون را روی کانــال بیسبــال مــیزد و
یکــرد .بعــد ،صــدای تلویز یــون را آنقــدر بلنــد میکــرد کــه
بــازی تیــم کابــز 1را تماشــا م 
تمــام صداهــای دیگــر یکجــا محــو شــوند.
ایــن مر بــوط بــه اواخــر دهــۀ  1960در ســاحل جنو بــی شــیکاگو اســت .تیــم کابــز
تیــم بــدی نبــود ،امــا فوقالعــاده هــم نبودنــد .در حیــن بــازی ،مــن روی لبــۀ صندلــی
یکــردم .پــدرم روایــت میکــرد
راحتــی گهــوارهای پــدرم مینشســتم و بــه او گــوش م 
ُ
کــه چگونــه تیــم کابــز در اواســط باز یهــای آخــر فصــل افــت کــرد یــا چــرا بیلــی ویلیامــز
از گوشــۀ چــپ زمیــن چنــان ضر بــات بینظیــری مـیزد .ایــن بازیکــن در نزدیکــی مــا
نبــش خیابــان کانســتنس زندگــی میکــرد؛ امــا بیــرون اســتادیوم بیسبــال ،آمریــکا
1. Cubs
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بخش اول :من شدن
دســتخوش تغییــر بــود ،تغییــری اساســی و نامعلــوم .کندیهــا 1مــرده بودنــد .مارتیــن
لوتــر کینــگ جونیــور 2تــازه در ممفیــس کشــته شــده بــود و در سراســر کشــور ،از جملــه
شــیکاگو ،آشــوبهایی بهپــا شــده بــود .از طرفــی ،کنوانســیون دموکراتیــک ملــی
 19683بــه صحنــۀ خونر یــزی تبدیــل شــده بــود؛ ز یــرا پلیــس ،بــا باتــوم و گاز اشـکآور،
بــه دنبــال معترضــان جنــگ ویتنــام تــا گرنــدپــارک هــم رفتــه بــود .ایــن پــارک در حــدود
پانزدهکیلومتــری شــمال جایــی قــرار داشــت کــه مــا زندگــی میکردیــم .در همیــن
لمــکان میکردنــد و بــه
اوضــاع ،خانوادههــای سفیدپوســت دستهدســته از شــهر نق 
ً
امیــد مــدارس بهتــر ،فضــای بیشــتر و احتمــاال ســفیدی بیشــتر 4جــذب حومههــای
یشــدند.
شــهر م 
نهــا مفهومــینداشــت .در واقــع ،مــن فقــط بچــه بــودم،
بــرای مــن هیچیــک از ای 
دختــری بــا عروس ـکها و اســبابباز یها و پــدر و مــادر و یــک بــرادرش؛ بــرادری
بزرگتــر کــه شـبها موقــع خــواب ،ســرهایمان از هــم یــک متــر فاصلــه داشــت .دنیای
مــن خانــوادهام بــود ،مرکــز همــه چیــز .مــادرم خیلــی زودتــر از موعــد بــه مــن آموخــت کــه
یبــرد و کنــارم مینشســت تــا مــن
چگونــه بخوانــم ،او مــرا بــه کتابخانــۀ عموم ـی م 
صداهــا و حــروف روی هــر صفحــه را تلفــظ کنــم .پــدرم هــر روز بــا یونیفــورم آبــی
کارکنــان شــهرداری ســر کار میرفــت؛ امــا ش ـبها بــه مــا نشــان م ـیداد کــه عاشــق
هنــر و موســیقی جــاز بــودن بــه چــه معناســت .او در زمــان نوجوانــی کالسهــای
مؤسســۀ هنــر شــیکاگو را گذرانــده بــود و در دبیرســتان بــه کالس مجسمهســازی
تهــای بوکــس و شــنا شــرکت کــرده بــود
و نقاشــی رفتــه بــود .در مدرس ـه ،در رقاب 
1. Kennedys
 :Martin Luther King Jr .2مارتیــن لوتــر کینــگ رهبــر جنبــش حقــوق مدنــی آمریکاییهــای آفریقاییتبــار بــود و بــرای مبــارزه
بــا تبعیضنــژادی در سراســر ایاالتمتحــدۀ آمریــکا شــهرت یافــت .در مــاه اوت ســال  ،۱۹۶۸درحالیکــه وی بیــرون اتــاق
هتلــش در بالکــن ایســتاده بــود مــورد ســوء قصــد قــرار گرفــت و کشــته شــد( .تمــام پانویسهــای توضیحــی بــه قلــم مترجــم
اســت).
3. The 1968 Democratic National Convention
ً
ً
 .4در عبارت «سفیدی بیشتر» ،ظاهرا نویسنده به جامعهای اشاره دارد که تعداد سیاهپوستانش کم یا کامال عاری از آنها
باشد.
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شدن
شهــای پخششــده از تلویز یــون بــود ،از گلــف
گســالی طرفــدار همــۀ ورز 
و در بزر 
ی ها کــی .دیــدن پیشــرفت آدمهــای قــوی بــرای پــدرم
حرف ـهای گرفتــه تــا لیــگ مل ـ 
لذتبخــش بــود .هنگامیکــه بــرادرم ِکر یــگ بــه بســکتبال عالقهمنــد شــده بــود،
در آشــپزخانه میگذاشــت تــا او را بــرای پــرش
ســکههایی را بــاالی چهارچــوب ِ
نه ـا تشــویق کنــد.
ب هســمت آ 
همــۀ چیزهــای مهــم زندگــی مــن در حــد فاصــل پنــج ســاختمان خالصــه
یشــدند :خانــۀ پدر بــزرگ و مادربزرگــم؛ ســاختمان کلیســای س ـ ر نبــش خیابــان،
م 
کــه یکشــنبهها مدرســه در آنجــا تشــکیل میشــد 1و مــا بــرای حضــور در آن چنــدان
منظــم نبودیــم؛ فروشــگاه نزدیــک پمپبنز یــن ،کــه گاهــی اوقــات مــادرم مــرا بــرای
خر یــد یــک بســته ســیگار نیو پــورت بــه آنجــا میفرســتاد و در نهایــت ،فروشــگاه
مــواد غذایــی کــه نــان ســوخاری ،شــکالت و همچنیــن شــیر گالنــی میفروخــت.
بال
ش ـبهای گــرم تابســتان ،مــن و کر یــگ بــا صــدای تشــویق تماشــاگران ســافت ِ
گســاالن خوابمــان میبــرد .ایــن باز یهــا در پــارک عمومــی نزدیــک
لیــگ بزر 
2

یشــد؛ همــان پارکــی کــه در طــول روز ،مــا از تــاب و سرســرهاش
خانهمــان انجــام م 
بــاال میرفتیــم و بــا بقیــۀ بچ ههــا گرگمبههــوا بــازی میکردیــم.
فاصلــۀ ســنی مــن و کر یــگ کمتــر از دو ســال اســت .کر یــگ چشــمان آرام
و روحیــۀ خوشبینانــه پــدر و سرســختی مــادر را بــه ارث بــرده اســت .هــر دوی مــا
همیشــه پشــت هــم بودهایــم و ایــن پشــتیبانی تــا حــدی بــه دلیــل تعهــد پایــدار و
ً
شــدیدی اســت کــه ظاهــرا او از همــان ابتــدای کودکــی در قبــال خواهــر کوچولویــش
احســاس میکــرده اســت .مــا یــک عکــس خانوادگــی قدیمــیسیا هوســفید داریــم
کــه در آن هــر چهــار نفرمــان روی یــک کاناپــه هســتیم .مــادرم در عکــس لبخنــد
 .1مدرسۀ یکشنبه :مدارسی که به طور معمول ،روزهای یکشنبه قبل یا بعد از مراسم دینی در کلیسا برای آموزش مذهبی
تشکیل میشدند.
 :Softball .2نوعی ورزش گروهی که ریشه در بیسبال دارد و در برخی کشورها ،بهویژه ایاالتمتحدۀ آمریکا بسیار پرطرفدار
است.

24

بخش اول :من شدن
میزنــد و مــرا روی دامنــش در آغــوش گرفتــه و پــدرم بــا چهــرهای مفتخرانــه و جــدی
ً
کر یــگ را روی زانو یــش نگــه داشــته اســت؛ احتمــاال بــرای رفتــن بــه کلیســا یــا شــاید
ً
رفتــن بــه عروســی لبــاس پوشــیدهایم و آمــاده شــدهایم .در ایــن عکــس ،مــن حــدودا
هشـتماهه هســتم ،بــا صورتــی تپلمپلــی ،مثــل یــک بزنبهــادر جــدی بــا پوشــک و
پیراهــن ســفید اتوکشــیده؛ انــگار آمــادهام از دســتان مــادرم ،کــه مــرا محکــم گرفتــه ،بــه
بیــرون ُســر بخــورم و آنچنــان بــه دوربیــن خیــرهام کــه گو یــی میخواهــم آن را بخــورم.
توشــلوار و یــک پاپیــون کوچولــو قیاف ـهای جــدی
کنــار مــن کر یــگ آقامنشــانه بــا ک 
بــه خــود گرفتــه اســت .در ایــن عکــس ،او دو ســالش اســت؛ ولــی تــا همیــن امــروز
ایــن عکــس بــرای مــن پرتــرۀ اخــاق و مســئولیت برادرانــه بــوده اســت .او دســتش را
بهســمت دســت مــن دراز کــرده و انگشــتانش را بــرای مراقبــت دور مــچ چاقالــوی
مــن گرفتــه اســت.
ایــن عکــس مر بــوط بــه ایامــیاســت کــه مــا بــا پدر بــزرگ و مادر بــزرگ پــدر یام در
پــارکوی گاردنــز 1زندگــی میکردیــم .ایــن پــروژۀ مســکن در بخــش جنوبــی واقــع شــده
بــود و متشــکل از ســاختمانهای مــدرن آپارتمانــی بــود؛ پــروژهای مقرونبهصرفــه
کــه در دهــۀ  1950یــک شــرکت تعاونــی مســکن آن را طراحــی و ســاخته بــود .هــدف
ـکن خانوادههــای
پــروژه ایــن بــود کــه بعــد از جنگجهانــی دوم مشــکل کمبــود مسـ ِ

سیاهپوســت طبقــۀ کارگــر را جبــران کنــد .بعدهــا ،ایــن پــروژه تحتتأثیــر فقــر شــدید
مکــم تخر یــب شــد و بــه یکــی از مکانهــای
و خشــونت باندهــای خالفــکار ک 
خطرنــاک شــهر بــرای زندگــی بــدل گشــت .مدتهــا قبــل از اینکــه ایــن اوضــاع
پیــش بیایــد والدینــم پیشــنهاد عمــۀ مــادرم را پذیرفتــه بودنــد و بــه جنــوب آن منطقــه،
فتــر رفتــه بودنــد و در خانــۀ رابــی و تــری ،در محلــهای بهتــر،
چنــد کیلومتــر آنطر 
ســاکن شــدند .در ایــن هنــگام ،مــن هنــوز کودکــی نوپــا بــودم .پــدر و مــادرم در ســنین
تســالگی بــا هــم ازدواج
نوجوانــی یکدیگــر را مالقــات کــرده بودنــد و در حــدود بیس 
کــرده بودنــد.
1. Parkway Gardens
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در خیابــان یوکلیــد ،مــا دو خانــواده بودیــم کــه ز یــر ســقفی نهچنــدان بــزرگ
یشــد بــرآورد کــرد کــه فضــای آپارتمــان طبقــۀ دوم
زندگــی میکردیــم .از نقشــۀ خانــه م 
ً
احتمــاال بــرای یــک عــروس و دامــاد طراحــی شــده اســت .بدیــن معنــا کــه مناســب
زندگــی یــک یــا دو نفــر بــود ،امــا مــا چهــار نفــر راهــی مناســب بــرای زندگــی در آن پیــدا
کــرده بودیــم .والدینــم در تنهــا اتاقخــواب خانــه میخوابیدنــد؛ درحالیکــه مــن و
گتــری میخوابیدیــم کــه تصــور میکنــم قــرار
کر یــگ بهطــور مشــترک ،در فضــای بزر 
ـدر مــادرم،
بــود اتاقنشــیمن باشــد .بعدهــا ،وقتــی بزر 
گتــر شــدیم ،پارنــل شــیلدز ،پـ ِ

ی ســاخت.
مقــداری الــوار چو بــی ارزانقیمــت آورد و برایمــان یــک دیــوار موقتــ 
بدیــن ترتیــب ،اتــاق مــا را بــه دو فضــای نیمهخصوصــی تقســیم کــرد .پدربزرگــم
نجــار چنــدان ماهــری نبــود ،امــا ب ـا ذوق و ســلیقه بــود .او بــرای هــر قســمت یــک در
آ کاردئونــی گذاشــت و در قســمت جلــو ،یــک فضــای بــازی مشــترک برایمــان درســت
کــرد تــا مــن و کر یــگ بتوانیــم اســبابباز یها و کتابهایمــان را آنجــا نگــهداریــم.
مــن اتاقــم را دوســت داشــتم؛ هرچنــد فقــط بــه انــدازۀ یــک تخــت کوچــک دونفــره
و یــک میــز تحر یــر بار یــک جــا داشــت .مــن تمــام حیوانــات عروســکی پشــمالویم را
روی تخــت میگذاشــتم و هــر شــب طــی مراســمیتشــریفاتی و آرامشبخــش همــۀ
آنهــا را بــا دقــت و زحمــت ز یــاد بــاالی ســرم میچیــدم .در ســمت دیگــر دیــوار ،اتــاق
کر یــگ انــگار تصو یــری از اتــاق مــن در آینــه بــود .تختــش ماننــد مــن بــه دیــوارۀ چوبــی
میانــی چســبیده بــود و مــوازی بــا تخــت مــن قــرار گرفتــه بــود .دیــوارۀ چوبــی میــان مــا
نــازک بــود و میتوانســتیم ش ـبها قبــل از خــواب بــا یکدیگــر صحبــت کنیــم ،اکثــر
اوقــات از فاصلــه ســی ســانتیمتری بیــن ســقف و آن دیــوارۀ چوبــی یــک جــوراب
قلنبهشــده را مثــل تــوپ بــرای همدیگــر پــرت میکردیــم.
ایــن در حالــی بــودکــه طبق ـۀ متعلــق بــه عمــه رابــی ماننــد یــک مقبــره بــود .او
روی مبلهایــش روکــش محافــظ پالســتیکی کشــیده بــود و مــن هــر وقــت کــه
جرئــت میکــردم روی آنهــا بنشــینم حــس میکــردم ز یــر پایــم ســرد و چســبناک
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اســت .طاقچ ههــای خانــۀ عمــه پــر بــود از مجســمههای دکــوری چینــی ،امــا مــا
نهــا دســت بزنیــم .البتــه ،گاهــی اوقــات ،مــن دســتم را از دور
اجــازه نداشــتیم بــه آ 
روی چنــد مجســمۀ ســگ شیش ـهای بــا صورتهــای خوشــگل حرکــت مــیدادم
(یــک مادهســگ پــودل ظر یــف بــا ســه تولــۀ کوچولو یــش)؛ امــا از تــرس خشــم رابــی
بالفاصلــه دســتم را عقــب میکشــیدم.
یکــه کالس موســیقی برگــزار نمیشــد ،در طبقــۀ اول ســکوتی مرگبــار
هنگام 
حا کــم بــود .نــه تلویز یــون روشــن میکردنــد ،نــه رادیــو؛ حتــی مطمئــن نیســتم کــه
ً
در طبقــۀ پاییــن عمــه و شــوهرش اصــا بــا هــم حــرف میزدنــد .نــام کامــل شــوهر
رابــی ،ویلیــام ویکتــور تــری بــود؛ امــا بنــا بــه دالیلــی ،مــا او را فقــط بــا نــام خانوادگـیاش
صــدا میزدیــم .تــری ماننــد ســایه بــود ،مــردی بــا چهــرهای متمایــز کــه هــر روز هفتــه
ً
کتوشــلوار و جلیقــه میپوشــید و تقریبــا هیچوقــت یــک کلمــه هــم حــرف نمـیزد.
ب هیــاد مـیآورم کــه طبقــۀ بــاال و طبقــۀ پاییــن مثــل دو جهــان متفــاوت بودنــد و بــا
حساســیتهایی متفــاوت و متضــاد اداره میشــدند .در طبقــۀ بــاال ،مــا شــلوغ بودیــم
و بیواهمــه سـروصدا میکردیــم .مــن و کر یــگ داخــل آپارتمــان توپبــازی میکردیــم
و دنبــال هــم میدویدیــم .کــف چو بــی خانــه همیشــه بــا وا کــس چــوب اســپری
یشــد؛ بنابرایــن میتوانســتیم بــا جــوراب مســیری طوالنــی را در راهــرو بهســرعت
م 
لیــز بخور یــم؛ حتــی حیــن ایــن کار اغلــب بــه در و دیــوار میخوردیــم .مــن و کریــگ
هــر دو یــک جفــت دســتکش بوکــس داشــتیم کــه پدرمــان بــرای کریســمس بــه مــا
هدیــه داده بــود و نیــز یــک دفترچــۀ دســتورالعمل کــه چگونــه ضر بـهای را درســت فــرود
نهــا ،در آشــپزخانه مســابقۀ بوکــس بــرادر و خواهــری
بیاور یــم .مــا بــا اســتفاده از ای 
اجــرا میکردیــم .شـبها مثــل هــر خانــوادۀ دیگــری بــازی فکــری میکردیــم ،داســتان
و جــوک تعر یــف میکردیــم و بــا دســتگاه اســتریو بــه تران ههــای جکســون فایــو 1گــوش
 .1جکســون فایــو نــام یــک گــروه موســیقی آمریکایــی اســت کــه چنــدی پــس از تأســیس ،بــا نــام جکســونز فعالیــت کردنــد .ایــن
گــروه را بــرادران خانــوادۀ جکســون بــا نامهــای جکــی تیتــو ،جرمیــن ،مارلــون و مایــکل در ســال  ۱۹۶۴بنــا گذاشــتند .جکســون
فایــو یکــی از بزرگتریــن پدیدههــای موســیقی دهــۀ  ۷۰میــادی بــود .یکــی از ایــن بــرادران «مایــکل جکســون» معــروف اســت.
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میدادیــم .آن پاییــن رابــی درســت ز یــر پاهــای مــا بــود و وقتــی س ـروصدایمان از حــد
تحملــش باال تــر میرفــت ،کلیــد بــرق راهپلــه را بــا تأ کیــد خاموشروشــن میکــرد .بــا
یشــد .رابــی ایــن عمــل را
ایــن کلیــد ،المــپ راهــروی بــاال هــم خامــوش و روشــن م 
نبــار تکــرار میکــرد :خامــوش /روشــن ،خامــوش /روشــن ...روشــی مؤدبانــه
چندی 
بــرای اینکــه بــه مــا بگو یــد خفهخــون بگیر یــم.
گتــر بودنــد .آنهــا در زمانــۀ متفاوتــی رشــد کــرده بودنــد .آنهــا
رابــی و تــری بزر 
چیزهایــی را دیــده بودنــد کــه والدیــن مــا ندیــده بودنــد .چیزهایــی را کــه مــن و گریــگ
در بچگــی پرجنجــال خو یــش حتــی قــادر نبودیــم حدســش را هــم بزنیــم .البتــه
فهــای مــادرم بــود .هــروقــت مــا از بد ُعنقــی طبقهپایینیهــا
ایــن نســخهای از حر 
یشــدیم مــادرم ایــن چیزهــا را بــه مــا میگفــت؛ حتــی اگــر مــن و کریــگ بــا
دلخــور م 
شــرایطی آشــنا نبودیــم ،آن را بــه مــا تعلیــم میدادنــد تــا بهخاطــر داشــته باشــیم کــه
چنیــن شــرایطی وجــود داشــته اســت .والدیــن مــا میگفتنــد روی کــرۀ زمیــن هرکســی
بــا خــودش تاریخــی نامرئــی حمــل میکنــد و بــه همیــن دلیــل بایــد در برابــر هــم شــکیبا
باشــیم .ســالها بعــد فهمیــدم کــه در  1943رابی بــه دلیل تبعیض نژادی از دانشــگاه
نــورث وســترن شــکایت کــرده اســت .او بــرای برگــزاری یــک کارگاه موســیقی کــرال در
ایــن دانشــگاه نامنویســی کــرده بــود و اتاقــی در خوابــگاه زنــان خواســته بــود؛ امــا آنهــا
تقاضایــش را رد کــرده بودنــد و در عــوض بــه او گفتــه بودنــد در پانســیونی اقامــت
کنــد کــه در شــهر واقــع شــده و مخصــوص رنگینپوســتان اســت .در همــان زمــان،
تــری نیــز پیشــخدمت قســمت درجــۀ یــک قطــار بــود و بــا یکــی از خطــوط مســافری
توبرگشــت بــه شــیکاگو را طــی میکــرد .اگرچــه
شــبانۀ راهآهــن ،پیوســته ،مســیر رف 
ایــن حرفــه حقــوق خو بــی نداشــت ،شــغلی محترمانــه بــود و بــه شــکلی انحصــاری
از مــردان سیاهپوســت تشــکیل شــده بــود .ایــن افــراد همــواره یونیفــورم خــود را پاکیــزه
یکــه چمــدان حمــل میکردنــد ،غــذا ســرو میکردنــد و
نگــه میداشــتند؛ درحال 
بــه تمــام نیازهــای مســافران قطــار ،حتــی وا ک ـسزدن کفشهــای آنهــا ،رســیدگی
میکردنــد.
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تــری ســالها پــس از بازنشســتگی هــم هنــوز بــا حالتــی رســمیو خشــک زندگــی
بونقــص لبــاس میپوشــید ،بیگان ـهوار نوکــری میکــرد و هرگــز بــه
یکــرد .بیعی 
م 
هیــچ شــکلی خــود را ابــراز نمیکــرد؛ دس ـتکم ایــن چیــزی بــود کــه مــن میدیــدم.
گو یــا بــرای کنارآمــدن بــا شــرایط ،بخشــی از وجــودش را تســلیم کــرده بــود .وقتیکــه او
در گرمتر یــن اوقــات تابســتان بــا کفــش مردانــه ،بنــد شــلوار ،کاله شــاپوی لبهباریــک
یکــرد ،تماشــایش میکــردم.
و آســتین بهدقــت تاشــده چمنهــای خانــه را کوتــاه م 
ً
او دقیقــا بــا یــک ســیگار در روز و یــک نوشــیدنی در مــاه خــوش میگذرانــد ،تنهــا
تفریحــش همینهــا بودنــد و دیگــر هرگــز بــه خــودش اســتراحت نم ـیداد؛ نــه مثــل
پــدر و مــادرم کــه خیلــی بــه خودشــان ســخت نمیگرفتنــد و چندبــاری در مــاه
نوشــیدنی میخوردنــد و تفر یــح میکردنــد .دلــم میخواســت تــری صحبــت کنــد
و همــۀ اســراری را کــه بــا خــود دارد بیــرون بر یــزد .مــن خیــال میکــردم او دربــارۀ
شــهرهای گونا گــون و آد مهــای پــولداری کــه دیــده داســتانهای جالبــی دارد و
دلــم میخواســت بدانــم آنهــا چ ـهکار میکننــد و چ ـهکار نمیکننــد؛ امــا مــا هیــچ
داســتانی از تــری نشــنیدیم .بــه هــر دلیلــی ،او هرگــز چیــزی تعر یــف نکــرد.
ً
تقریبــا چهــار ســالم بــود کــه مصمــم شــدم پیانــو یــاد بگیــرم؛ امــا کریــگ کالس
اول بــود و در آن زمــان ،بــرای دریافــت آمــوزش هفتگــی بــا پیانــوی رابــی بــه طبقــۀ
ً
توآمــد میکــرد و نســبتا ســالم بــاز میگشــت! مــن میدانســتم کــه آمــادهام.
پاییــن رف 
ً
کامــا اطمینــان داشــتم کــه نواختــن پیانــو را بلــدم؛ در واقــع از طر یــق تــراوش موســیقی
بــه طبقــه بــاال؛ ز یــرا تمــام ســاعاتی کــه بچههــای دیگــر ناشــیانه آهنگهایشــان را
مینواختنــد مــن بــه آنهــا گــوش م ـیدادم .در آن زمــان ،موســیقی در ســرم بــود .مــن
فقــط میخواســتم بــه طبقــۀ پاییــن بــروم و بــه عمــۀ بــزرگ و ســختگیرم نشــان دهــم
ً
کــه مــن چــه دختــر بااســتعدادی هســتم و اصــا برایــم زحمتــی نــدارد کــه شــاگرد
نمونــۀ او بشــوم.
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شدن
یشــکل و کوچــک در عقــب خانــه و نزدیــک
پیانــوی رابــی در اتاقــی مربع 
پنجــرهای قــرار داشــت کــه بــه حیــاط خلــوت مشــرف بــود .در یــک گوشــۀ اتــاق،
گلــدان گیــاه ســبزی گذاشــته بــود و در گوشــۀ دیگــر اتــاق ،یــک میــز تاشــو قــرار داشــت
کــه شــاگردانش میتوانســتند روی آن مشــق موســیقی خــود را در برگههــای نــت
سهــا ،رابــی روی مبلــی دســتهدار مینشســت و بــا ســتون
بنویســند .در حیــن در 
فقــرات صــاف و کشــیده بــه تکی ـهگاه بلنــد آن تکیــه م ـیداد و گامهــا را بــا ضربــات
یــک انگشــت مینواخــت و ســرش را تــکان مـیداد؛ در عیــن حــال ،بــا ذکاوت گــوش
ً
مـیداد تــا هــر ایــرادی را بگیــرد .آیــا مــن از رابــی میترســیدم؟ دقیقــا نــه ،امــا او هیبتــی
خــاص داشــت .او نماینــدۀ نوعــی اقتــدار خشــک بــود کــه هنــوز در جــای دیگــری
ندیــده بــودم .او انتظــار داشــت کــه هــر بچ ـهای روی نیمکــت پیانــوی او مینشــیند
فوقالعــاده باشــد .مــن رابــی را کســی میدیــدم کــه بایــد بــر وی پیــروز شــوم یــا شــاید
بهنوعــی بــر او غلبــه کنــم .هــروقــت بــا او بــودم احســاس میکــردم بایــد چیــزی را ثابــت
کنــم.
در اولیــن جلســۀ کالس ،پاهایــم از نیمکــت پیانــو آو یــزان بودنــد .در واقــع  ،پاهای
مــن بســیار کوتاهتــر از آن بودنــد کــه بــه زمیــن برســند .رابــی یــک کتــاب آمــوزش ســادۀ
موســیقی بــه خــودم داد کــه بــرای دریافتــش خیلــی هیجــانزده شــدم .او نشــانم داد
چگونــه دســتم را بــه شــیوۀ صحیــح روی کلیدهــای پیانــو بگــذارم.
قبــل از اینکــه حتــی شــروع کنیــم بــا پرخــاش گفــت« :خیلــی خــب ،توجــه کــن».
و ادامــه داد« :کلیــد دو میانــی 1رو پیــدا کــن».
وقتــی کوچــک هســتی بهنظــرت میآیــد پیانــو هزارتــا کلیــد دارد .بــه پهنــای
ســیاه و ســفیدی خیــره میشــوی کــه گســتردهتر از آن اســت تــا دو دســت کوچــک
تــو بــه همــه جــای آن برســد.

1. Middle C
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مــن بـهزودی متوجــه شــدم کلیــد دو میانــی نقطــۀ تکیـهگاه اســت؛ خطــی میــان
دو ناحی ـهای کــه دســت راســت و دســت چــپ حرکــت میکننــد ،درســت بیــن
کلیدهــای ز یــر و کلیدهــای بــم .ا گــر بتوانــی انگشــت شســت خــود را روی دو میانــی
قــرار بدهــی ،همــه چیــز ب هطــور خــودکار ســر جایــش قــرار میگیــرد .همــۀ کلیدهــای
پیانــوی رابــی از لحــاظ رنــگ و شــکل ناهموار یهــای ظریفــی داشــتند ،کلیدهــای
عاجــی پیانــو در طــول زمــان شکســته و لبپــر شــده بودنــد و شــبیه یــک دســت
ً
دنــدان بدقــواره بهنظــر میرســیدند .همــۀ گوش ـههای کلیــد دو میانــی کامــا پریــده
بــود و ســطحش بــه انــدازۀ ناخــن مــن شــده بــود ،ایــن مســئله هربــار کمــک میکــرد تــا
متمرکــز شــوم.
مشــخص بــود کــه نواختــن پیانــو را دوســت دارم .نشســتن پشــت پیانــو برایــم
طبیعــی بــود ،درســت مثــل تمــام کارهــای دیگــری کــه میخواســتم انجــام بدهــم .در
حقیقــت ،خانــوادۀ مــن پــر از موســیقیدان ،نوازنــده و عالقهمنــد بــه موســیقی بــود،
بهو یــژه از طــرف مــادری .یــک دایــی داشــتم کــه در گروهــی حرف ـهای ســاز م ـیزد و
ُ
چنــد تــن از خالههایــم در گــروه کــر کلیســا آواز میخواندنــد .رابــی را هــم داشــتیم
ُ
ُ
کــه عالو هبــر گــروه کــر و کالسهایــش ،کارگاهــی بــه اســم اپرتــا را رهبــری میکــرد.
ایــن کارگاه یــک برنامــۀ تئاتـ ِـر موز یــکال بــرای بچ ههــا بــود و بــا بودجـهای ناچیــز برگــزار

یشــد .مــن و کر یــگ هــر شــنبهصبح بــرای دیــدن ایــن برنامــه خودمــان را بــه زیرزمیــن
م 

کلیســای عمــه میرســاندیم .بــا وجــود ایــن ،کانــون موســیقی خانــوادۀ مــا شــیلدز
بــود؛ همــان پدر بــزرگ نجــارم کــه بــرادر کوچکتــر رابــی بــود .او مــردی بیخیــال بــا
شــکمیگنــده ،خند ههــای واگیـردار و ریشــی کمپشــت و جوگندمــی بــود .وقتــی مــن
یکــرد و مــن و کریــگ اســمش
کوچکتــر بــودم ،او در قســمت غر بــی شــهر زندگــی م 
را وستســاید 1یــا مــرد غر بــی گذاشــته بودیــم؛ امــا در همــان ســالی کــه مــن آموختــن

1. Westside
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درس پیانــو را شــروع کــردم او بــه محلــۀ مــا نقلمــکان کــرد .مــا هــم بــر حســب قاعــده،
نــام جدیــد ساوتســاید  1یــا مــرد جنو بــی را رو یــش گذاشــتیم.
چندیــن ســال قبــل ،وقتــی مــادرم نوجــوان بــود ،مــرد جنو بــی از مادربزرگــم جــدا
شــده بــود .او و خالــه کارولیــن و دایــی اســتیو در خانـهای یکطبقــه ،دنــج و کوچــک
زندگــی میکردنــد؛ خان ـهای کــه فقــط دو ســاختمان بــا مــا فاصلــه داشــت .خالــه
بــرادر مــادرم.
کارولیــن بزرگتر یــن خواهــر مــادرم بــود و دایــی اســتیو کوچکتریــن
ِ

مــرد جنو بــی بــرای بهتــر شنید هشــدن موســیقی تمــام خانــه را ،از بــاال تــا پاییــن،
سیمکشــی کــرده بــود و در هــر اتاقــی ،از جملــه حمــام ،بلندگــو کار گذاشــته بــود.
او بــرای نگهــداری تجهیــزات اســتریوی خــودش قفس ـهای چندطبقــه ســاخته بــود
و آن را در اتــاق ناهارخــوری گذاشــته بــود کــه بیشــتر قطعاتــش را از اســقاطیها
و حراجیهــا خر یــده بــود .مــرد جنو بــی دو میــز گرامافــون لنگهبهلنگــه داشــت؛
همچنیــن یــک دســتگاه پخــش نــوار کاســت قراضــۀ قدیمــی و قفســههایی پــر از
نهــا را در طــول ســالها جم ـعآوری کــرده بــود.
آهن ـگ کــه آ 
چیزهــای ز یــادی در ایــن جهــان وجــود داشــت کــه پدربزرگــم بــه آنهــا اعتمــاد

نداشــت .او از آن پیرمــردان قدیمــی بــود کــه پیــرو نظر یــۀ توطئــه هســتند 2.او بــه
ً
دندانپزشــکان اعتمــاد نداشــت و ایــن بیاعتمــادی باعــث شــده بــود کــه عمــا
هیــچ دندانــی در دهانــش نداشــته باشــد .او بــه پلیــس اعتمــاد نداشــت و بــه
ی اهــل جورجیــا
سفیدپوســتان نیــز هرگــز اعتمــاد نمیکــرد .مــرد جنو بــی نــوۀ بــردها 
بــود و دوران کودک ـیاش در آالبامــا ،در زمــان جیــم کــرو گذشــته بــود .ســپس در
دهــۀ  ،1920ب هســوی شــمال و شــیکاگو آمــده بــود .وی پــس از بچهدارشــدن ،بــرای
نهــا رنــج و زحمــت ز یــادی متحمــل شــده بــود و همــواره در ســنین
محافظــت از آ 
1. Southside
 :conspiracy theory .2بــه معنــی تئــوری یــا نظریــۀ توطئــه کــه عبــارت اســت از نداشــتن اعتقــاد یــا بــاور نکــردن شــکل ظاهــری
و رســمیرویدادهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی .تئــوری توطئــه در شــکل حــاد آن بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه تمــام
ً
بدبختیهــای عالــم در پــی اعمــال قــدرت گروهــی از افــراد پرنفــوذ و معمــوال بهشــکل پنهانــی اســت.
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کودکــی ،آنــان را بــا داســتانهای واقعــی و خیالــی میترســاند .داســتانهای او
ً
معمــوال در بــارۀ اتفاقاتــی بودنــد کــه امــکان داشــت بــرای بچههــای سیاهپوســت
هنــگام عبــور از محلههــای ناامــن رخ دهــد.
ً
ظاهــرا موســیقی بــرای نگرانیهایــش همچــون پادزهــر بــود؛ راهــی بــرای آرامشــدن
یهــا .گاهــی اوقــات کــه مــرد جنوبــی در ازای
و بیرونکــردن دســتهجمعی همــۀ نگران 
کار نجــاری دســتمزد میگرفــت بر یــز و بپــاش میکــرد و بــرای خــودش یــک آلبــوم
آهنــگ جدیــد میخر یــد .او مرتــب بــرای خانــواده مهمانــی میگرفــت؛ امــا در ایــن
یهــا ،بــه دلیــل آهنگهایــی کــه بــا اســتریو پخــش میکــرد همــه مجبــور بودنــد
مهمان 
بــا صــدای بلنــد بــا یکدیگــر صحبــت کننــد؛ ز یــرا همیشــه صــدای موســیقی غالــب
یمــان را جشــن میگرفتیــم؛
بــود .مــا در خانــۀ مــرد جنو بــی اصلیتر یــن وقایــع زندگ 
گهــای اال فیتــز جرالــد
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ســالهای ز یــادی بــا آهن 
هدایــای کریســمس خــود بــاز کردهایــم و بــا آهنگهــای جــان کالتــرن شــمعهای
تولدمــان را فــوت کردهایــم .مــادرم میگفــت وقتــی مــرد جنو بــی جــوان بــود همیشــه
یکــرد موســیقی جــاز را بــه هفــت فرزنــدش تزر یــق کنــد و بیشــتر اوقــات
ســعی م 
هنــگام طلــوع خورشــید بــا صــدای خیلــی بلنــد آهنگــی پخــش میکــرد و بچههایــش
یکــرد.
را بیــدار م 
عشــق مــرد جنو بــی بــه موســیقی واگیــردار بــود و بــه همــه ســرایت کــرده بــود.
یکــه بــه محلــۀ مــا اسبابکشــی کــرد ،تمــام بعدازظهرهــا را در خانــۀ او
هنگام 
میگذرانــدم ،آلبــوم ترانههایــش را بهطــور تصادفــی از قفســه برمیداشــتم و در
نهــا ماجــرای مجذوبکننــدۀ خــود را داشــتند .بــا
اســتریو میگذاشــتم .هرکــدام از آ 
وجــود اینکــه مــن بچــه بــودم ،او هیــچ محدودیتــی برایــم نمیگذاشــت و میتوانســتم

بــه همــه چیــز دســت بزنــم .بعدهــا ،اولیــن آلبــوم را او بــرای مــن خر یــد ،آلبــوم کتــاب
ســخنگو از اســتیو وانــدر .ایــن آلبــوم را در خانــۀ او و در قفس ـهای میگذاشــتم کــه
مخصــوص آهنگهــای مــورد عالقــۀ مــن درســت کــرده بــود .هـر وقــت گرســنه بــودم
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یکــه بــه آررتــا ،مایلــز یــا بیلــی گــوش
برایــم میلکشــیک درســت میکــرد یــا درحال 
میدادیــم ،برایــم یــک مــرغ کامــل ســرخ میکــرد .از نظــر مــن ،خانــۀ مــرد جنوبــی بــه
بزرگــی بهشــت بــود .آن روزهــا بهشــت را جایــی پــر از موســیقی جــاز تجســم میکــردم.

یکــردم .هنگامیکــه
در خانــه هــم مــدام روی پیشــرفتم بــرای نوازندگــی کار م 
پشــت پیانــوی معمولــی رابــی مینشســتم ،در باالبــردن گامهــای موســیقی ســریع
شهــا واقعــی بودنــد .خــود را درگیــر پرکــردن کاربرگهــای وزنخوانـیای
بــودم؛ آن تراو 
میکــردم کــه رابــی بــه مــن داده بــود .از آنجایــی کــه ما خودمــان پیانو نداشــتیم ،مجبور
بــودم تمریناتــم را در طبقــۀ پاییــن بــا پیانــوی او انجــام دهــم و صبــر کنــم تــا هیچکــس
دیگــری کالس نداشــته باشــد .اغلــب مــادرم را کشانکشــان بــا خــودم میبــردم تــا
روی مبــل دســتهدار بنشــیند و بــه نواختــن مــن گــوش دهــد .از روی کتــاب پیانــو،
نواختــن آهنگهــا را یکــی بعــد از دیگــری یــاد میگرفتــم .شــاید مــن از بقیــۀ شــاگردان
نقــدر ناشــی بــودم ،امــا انگیــزه و پشــتکار داشــتم.
رابــی بهتــر نبــودم و شــاید هــم هما 
از نظــر مــن ،جادو یــی در یادگیــری وجــود داشــت و مــن رضایتخاطــر و هیجانــی
یکــردم .بــر اســاس ایــن معیــار کــه چقــدر تمریــن میکنــم
خــاص از آموختــن کســب م 
و چقــدر بهدســت م ـیآورم فرمولــی بــرای خــودم ســاخته بــودم؛ ایــن فرمــول یــک
معادلــۀ ســادۀ دلگرمکننــده بــود .از طــرف رابــی نیــز ارتعاشــاتی احســاس میکــردم.
یشــد از آنهــا آشــکارا
ایــن احساســات آنچنــان عمیــق مدفــون شــده بودنــد کــه نم 
لــذت بــرد .بــا وجــود ایــن ،وقتــی نواختــن آهنگــی را بــدون اینکــه مرتکــب خطایــی
یکــردم ،از ســوی او ارتعاشــی ســبکتر و شــادتر بــه ســمتم میآمــد.
شــوم تمــام م 
یکــردم و همزمــان بــا دســت چپــم
یــا وقتــی بــا دســت راســتم آهنگــی را انتخــاب م 
آ کــوردی را روی پیانــو میگرفتــم ،زیرچشــمیمیدیدم کــه لبهــای رابــی بهآرام ـیاز
حالــت غنچــه بیــرون میآینــد و ضربگرفتــن انگشــتش هــم آرام و انــدک میشــود.
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ً
کامــا مشــخص بــود کــه ایــن مرحلــه ماهعســلمان اســت و ایــن امــکان وجــود
داشــت کــه مــن و رابــی بــه همیــن ترتیــب ادامــه دهیــم؛ البتــه ا گــر وقتــی نوبــت بــه
کتــاب متــد پیانــو رســیده بــود مــن کمتــر کنجــکاوی کــرده بــودم و بــه قواعــد او ،بیشــتر
احتــرام گذاشــته بــودم .کتــاب درســی موســیقی بســیار ضخیــم بــود و پیشــرفت
مــن نیــز در چنــد درس آغازیــن ب هقــدری آهســته بــود کــه مــرا بیتــاب میکــرد و
مشــغول نگاهکــردن بــه صفحــات جلوتــر میشــدم؛ آن هــم نــه فقــط چنــد صفحــه،
بلکــه کل کتــاب .مــن در طــول جلســات تمر یــن ،عنــوان تران ههــای پیشــرفتهتر را
یکــردم و مینواختمشــان .هنگامیکــه یکــی از
نهــا را ز یــرورو م 
یکــردم؛ آ 
بررســی م 
ب
ترانههــای آخــر کتابــم را بــا غــرور بــه رابــی عرضــه کــردم ،او منفجــر شــد و بــا «ش ـ 
بهخیــری» بیرحمانــه موفقیــت مــرا ســرکوب کــرد .مــن ســرزنش شــده بــودم ،درســت
ـاگردان قبــل از مــن ســرزنش شــده بودنــد و مــن
بــه همــان شــکل کــه عــدۀ ز یــادی از شـ
ِ
همــه را شــنیده بــودم .همــۀ گنــاه مــن ایــن بــود کــه ســعی کــرده بــودم زودتــر و ســریعتر
یــاد بگیــرم؛ امــا در نظــر رابــی ،ایــن کار مــن جــرمبــود و خیانــت تلقــی میشــد .او
بههیچوجــه ،حتــی ذرهای ،تحتتأثیــر دســتاورد مــن قــرار نگرفتــه بــود.
امــا مــن درس عبــرت نگرفتــم .مــن بچ ـهای بــودم کــه بــرای ســؤاالتش پاســخی
واضــح و مشــخص میخواســت و دوســت داشــت هــر چیــزی بهنحــوی منطقــی بــا
عقــل جــور دربیایــد؛ حتــی ا گــر خســتهکننده باشــد .مــن مثــل وکیلمدافعهــا بــودم و
بــه زورگو یــی واکنــش نشــان م ـیدادم .بــرادرم شــاهد اســت کــه گاه بــه همیــن دلیــل
یکــه فکــر میکــردم ایــدۀ خوبــی
از محــل بــازی مشــترکمان بیرونــش میکــردم .زمان 
در بــارۀ موضوعــی دارم ،دوســت نداشــتم بــه مــن «نــه» بگوینــد .همیــن موضــوع
باعــث شــد تــا مــن و عمــۀ بــزرگ رو ب ـهروی هــم بایســتیم .هــر دوی مــا زودخشــم و
ســرکش بودیــم.
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_ چطوری میتونی برای یادگرفتن آهنگ یک ترانه جدید سرم فریاد بکشی؟
_ تو برای این آهنگ آماده نیستی .اینطوری پیانو یاد نمیگیری.
_ اما من آمادهام ،االن اون رو اجرا کردم.
_ این کار اینطوری انجام نمیشه.
_ اما چرا؟!

کالسهــای پیانــو بــه رزم و جدالــی دائمــی بیــن مــا تبدیــل شــد کــه بهطــور ُعمــده،

بــه دلیــل امتنــاع مــن و رابــی بــود؛ مــن از متــد توصیهشــده پیــروی نمیکــردم و رابــی
از دیــدن دســتاوردهای خــوب در رویکــرد آزاد و فــارغ مــن بــه کتــاب ناراحــت بــود.
سهــا پیــش میرفتیــم و
نقــدری یــادم میآیــد کــه مــا هفت ههــای متوالــی در در 
آ
بــه عقــب برمیگشــتیم .مــن کلهشــق بــودم ،او هــم کل هشــق بــود .مــن دیدگاهــی
بــرای خــودم داشــتم و او هــم بــرای خــودش دیدگاهــی داشــت .در میانــۀ همیــن
اختالفــات ،مــن بــه نواختــن پیانــو ادامــه م ـیدادم و او بــه گــوشدادن ادامــه م ـیداد
و انبوهــی از اصالحــات را گوشــزد میکــرد .مــن در پیشــرفتم بــرای نوازندگــی اعتبــار
کمـی بــرای رابــی قائــل بــودم و او نیــز بــرای پیشــرفت مــن چنــدان اعتبــاریقائــل نبــود؛
سهــا همچنــان ادامــه داشــت.
بــا وجــود ایــن ،در 
در طبقــۀ بــاال ،بــرای والدینــم و کر یــگ ،تمــام ایــن چیزهــا خنــدهدار بودنــد.
نهــا از خنــده رودهبــر میشــدند
وقتــی ســر میــز شــام از مبارزاتــم بــا رابــی میگفتــم آ 
و مــن همچنــان خشــمناک اســپاگتی و گوشــت قلقل ـیام را میخــوردم .کریــگ،
بــه ســهم خــودش ،بــا رابــی هیــچ مشــکلی نداشــت .او بچ ـهای شــاد و شــاگرد
پیانو یــی پیــرو قوانیــن بــود کــه در ایــن کار ســرمایهگذاری اندکــی کــرده بــود .والدینــم
یهــای مــن اظهــار همــدردی میکردنــد ،نــه بــرای گرفتار یهــای
نــه بــرای گرفتار 
رابــی .بهطــور کلــی ،از آن دســته والدینــی نبودنــد کــه در مســائل خــارج از مدرســه
دخالــت کننــد و از مــا انتظــار داشــتند خیلــی زود بتوانیــم امــورات خودمــان را اداره
نطــور مینمــود کــه در چهاردیــواری خانــۀ مــا ،آنهــا بیشــتر وظیفــۀ خــود
کنیــم .ای 
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میدانســتند بــه مــا گــوش دهنــد و در مواقــع لــزوم ،تواناییهــای مــا را تقویــت کننــد.
مــن در برابــر یــک بزرگتــر گســتاخی کــرده بــودم .در جایــی کــه هــر پــدر و مــادر دیگــری،
بــه احتمــال ز یــاد ،کودکــش را بــرای ایــن کار ســرزنش میکنــد ،آنهــا اوضــاع را بــه
همــان نحــو پذیرفتــه بودنــد .مــادرم از شانزدهســالگی ،در دورههــای زمانــی گوناگــون،
بــا رابــی زندگــی کــرده بــود و از تمــام قانونهــای پنهانــی ایــن زن نیــز پیــروی کــرده بــود.
ً
در نتیجــه ،احتمــاال از اینکــه میدیــد قــدرت رابــی بــه چالــش کشــیده میشــود
مخفیانــه خوشــحال بــود .اکنــون کــه بــه عقــب نــگاه میکنــم ،فکــر میکنــم پــدر و
مــادرم از جنگند هبــودن مــن خرســند بودنــد و مــن از ایــن بابــت خوشــحالم .شــعلهای
در درون مــن بــود و آنهــا میخواســتند آن را روشــن نگــه دارنــد.

یکــرد تــا هنرجویــان
ســالی یــک بــار رابــی کنســرت پیانــوی باشــکوهی برگــزار م 
بتواننــد ب هشــکل زنــده بــرای حضــار بنوازنــد .تــا بــه امــروز هنــوز نفهمیــدم کــه چگونــه
آن کنســرتها را ترتیــب م ـیداد؛ امــا او بــه هــر نحــوی بــود یــک ســالن تمریــن در
دانشــگاه روزولــت در مرکــز شــهر شــیکاگو پیــدا میکــرد و کنســرتهایش را در یــک
ســاختمان بــزرگ ســنگی در خیابــان میشــیگان برگــزار مینمــود؛ درســت در نزدیکــی
ُ
جایــی کــه ارکســتر ســمفونی شــیکاگو اجــرا داشــت.
حتــی فکــر رفتــن بــه آنجــا هــم مــرا عصبــی میکــرد .آپارتمــان مــا در خیابــان
یوکلیــد در پانــزده کیلومتــری جنــوب شــیکاگو لــوپ قــرار داشــت .شــیکاگو لــوپ بــا
آن آســمانخراشهای پرزرقوبــرق و پیادهر وهــای شــلوغ برایــم جهــان دیگــری بــود.
دبــار در ســال ،آن هــم بــرای بازدیــد از مؤسســۀ هنــر یــا تماشــای
خانــوادۀ مــا فقــط چن 
یکــرد .مــا چهــار نفــر در بیــوک پــدرم ماننــد
یــک نمایــش بــه مرکــز شــهر رفتوآمــد م 
فضانوردانــی بودیــم کــه داخــل کپســول فضایــی ســفر میکننــد.
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پــدرم بــه هــر بهان ـهای دوســت داشــت رانندگــی کنــد .او سرســپردۀ اتومبیلــش
بــود ،یــک بیــوک دودر  225الکتــرا بــه رنــگ برنــز کــه بــا غــرور آن را «غــول پنجمتــری»
خطــاب میکــرد .همیشــه آن را تمیــز و بــراق نگــه میداشــت و در بــارۀ موعــد ســرویس
و تعمیــرات ماشــین بســیار متعصــب بــود .پــدرم ماشــینش را بــرای تنظیــم بــاد
و تعو یــض روغــن بــه فروشــگاه ســیرز میبــرد .درســت بــه همــان نحــوی کــه مــادرم
مــا بچ ههــا را بــرای چــکاپ ب ـهزور پیــش متخصــص کــودکان میبــرد .مــا نیــز غــول
پنجمتــری را دوســت داشــتیم .خطوطــی صــاف داشــت و چراغهــای عقبــش
قمــدرن بهنظــر بیایــد .بــه انــدازۀ کافــی
یشــد شــیک و فو 
بار یــک بــود کــه باعــث م 
ً
جــادار بــود ،حــس میکــردی مثــل یــک خانــه اســت .مــن عمــا میتوانســتم داخــل
آن بایســتم و دســتم را روی ســقف پارچهدوز یشــدۀ آن بکشــم .آنوقتهــا بســتن
کمربنــد صندلــی در قســمت عقــب ماشــین اختیــاری بــود؛ بنابرایــن اغلــب اوقــات
مــن و کر یــگ ،بهجــای نشســتن ،فقــط در قســمت عقــب ماشــین بــاال و پاییــن
میپریدیــم و هــروقــت میخواســتیم بــا پــدر و مادرمــان صحبــت کنیــم خودمــان را
بــه پشــتی صندلــی جلــو آو یــزان میکردیــم .بیشــتر وقتهــا ،مــن خــودم را از عقــب
صندلــی پــدرم تــا قســمت تکی ـهگاه ســر صندلــی بــاال میکشــیدم و چان ـهام را جلــو
ً
میبــردم تــا صورتــم طــوری نزدیــک صــورت پــدر باشــد کــه هــر دو دقیقــا یــک زاویــه
دیــد داشــته باشــیم.
ایــن ماشــین شــکل دیگــری از نزدیکــی را بــرای خانــوادۀ مــا فراهــم میکــرد ،شــانس
و فرصتــی یکجــا بــرای حــرفزدن و ســفرکردن .گاهــی اوقــات ،شــبها بعــد از
شــام ،مــن و کر یــگ بــه پــدرم التمــاس میکردیــم مــا را بــا اتومبیلــش بیــرون ببــرد و
بچرخانــد .ش ـبهای تابســتان بــرای ســرگرمیبــه ســینمای تابســتانی میرفتیــم تــا
فیلــم ســیارۀ میمونهــا را تماشــا کنیــم .ایــن ســینما مخصــوص ماشــینها بــود و در
جنوبغر بــی محلــۀ مــا قــرار داشــت .بیــوک را در تاریکــی پــارک میکردیــم و در آن
مینشســتیم تــا فیلــم شــروع شــود .مــادرم بــرای شــام ،مــرغ و ســیبزمینی سرخشــده
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از خانــه م ـیآورد و در ماشــین بــه مــا م ـیداد .مــن و کر یــگ در صندلــی عقــب شــام
میخوردیــم و مراقــب بودیــم دســتمان را بــا دســتمالهایمان پــاک کنیــم ،نــه بــا
صندلــی ماشــین.
ً
ســالها گذشــت تــا بتوانــم کامــا درک کنــم رانندگــی بــرای پــدرم چــه معنایــی
داشــت؛ امــا بــا اینکــه کــودک بــودم میتوانســتم آزادی پــدرم را پشــت فرمــان احســاس
کنــم .در همــان زمــان هــم حــس میکــردم پــدرم از داشــتن یــک موتــور ســرحال
و الســتیکهای تنظیمشــدهای کــه ز یــر پاهایــش نر منــرم صــدا میکردنــد چــه
دســاله بــود کــه یــک پزشــک تشــخیص داد ضعــف
یوچن 
لذتــی میبــرد .پــدرم س 
عجیبوغریبــی کــه او در یکــی از پاهایــش احســاس میکنــد آغــاز شــیبی طوالنــی و
ً
احتمــاال دردنــاک ب هســوی ناتوانــی حرکتــی اســت؛ حتــی احتمــال آن وجــود داشــت
نهــا در مغــز و نخاعــش ،او یــک روز
دشــدن مرمــوز غــاف نورو 
کــه بــه دلیــل ناپدی 
ً
ببینــد کــه اصــا نمیتوانــد راه بــرود .تار یــخ دقیــق ایــن اتفــاق را نمیدانــم؛ امــا بهنظــرم
ً
میرســد کــه بیــوک تقریبــا همزمــان بــا مولتیپــل اســکلروزیس( 1بیمــاری ام اس) وارد
ً
زندگــی پــدرم شــد و هرچنــد او هرگــز نگفــت ،ایــن ماشــین احتمــاال نوعــی تســکین
جانبــی بــرای او فراهــم کــرده بــود.
ایــن تشــخیص چیــزی نبــود کــه او یــا مــادرم در بــارهاش اطالعاتــی داشــته باشــند.
مــا هنــوز د ههــا ســال بــا زمانــی فاصلــه داشــتیم کــه بــا جسـتوجویی ســاده در گــوگل
دستهدســته منابــع خبــری ،نمــوداری و آمــاری پدیــدار میشــدند یــا بــا یــک کلیــک
یشــدند کــه امیــد میدادنــد یــا ناامیــد
ســاده اطالعــات و توضیحاتــی ظاهــر م 
نهــا دلشــان میخواســت چنیــن چیزهایــی
میکردنــد .بــه هــر حــال ،شــک دارم کــه آ 
را ببیننــد .اگرچــه پــدرم در کلیســا پــرورش یافتــه بــود ،هرگــز دعــا نمیکــرد خــدا او را
نهــای جایگز یــن یــا پیدا کــردن متخصــص نبــود،
نجــات دهــد .او بــه دنبــال درما 
دنبــال مقصرشــمردن گروهــی از ژنهــای معیــوب هــم نبــود .در خانــوادۀ مــا عادتــی
1. Multiple sclerosis
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دیرینــه بــرای جلوگیــری از درز اخبــار بــد بــه بیــرون وجــود داشــت؛ نوعــی تــاش
بــرای آنکــه درســت در همــان لحظــۀ اولیــۀ رســیدن خبــر بــد آن را فرامــوش کنیــم.
نبــار خــودش را بــه دکتــر برســاند،
هیچکــس نمیدانســت پــدرم قبــل از اینکــه اولی 
چــه مدتــی احســاس ضعــف داشــته اســت؛ امــا حــدس مــن ایــن اســت کــه شــاید
ایــن رقــم بــه چنــد ســال نرســد ،ولــی بیشــک ایــن احســاس ضعــف ماههــا وجــود
تهــای پزشــکی را دوســت نداشــت و در ضمــن،
داشــته اســت .او وقــت مالقا 
ُ
بــه شــکایتکردن هــم عالق ـهای نداشــت .پــدرم از زمــره افــرادی بــود کــه ه ـ ر اتفاقــی
میافتــاد میپذیرفــت و فقــط بــه پیشــروی ادامــه م ـیداد.
ـرت پیانــو و اجــرای مــن ،او اندکــی لنــگان
ایــن را میدانــم کــه در روز بــزرگ کنسـ ِ
قــدم برمیداشــت و پــای چپــش مثــل پــای راســت توانایــی نداشــت .تمــام خاطــرات
مــن از پــدرم شــامل ظهــور بعضــی از ناتوانیهــای اوســت ،هرچنــد کــه هیچیــک
ً
از مــا اصــا مایــل نبودیــم در بــارۀ آن حــرف بزنیــم .چیــزی کــه آن روزهــا میدانســتم
ایــن بــود کــه پــدرم اندکــی آهســتهتر از پــدران دیگــر حرکــت میکــرد .گاهــی اوقــات
او را میدیــدم کــه قبــل از باالرفتــن از پل ههــا توقــف میکنــد .گویــی نیــاز داشــت
قبــل از انجــامدادن هــر مانــوری بــه عواقــب آن بیندیشــد .وقتــی بــرای خریــد بــه بــازار
میرفتیــم ،او روی نیمکتــی توقــف میکــرد ،بــه مواظبــت از ســا کهای خریــد
یکــه بقیــۀ خانــواده آزادانــه پرســه
یکــرد یــا یواشــکی چرتــی م ـیزد؛ درحال 
قناعــت م 
میزدنــد.
روزی کــه بــرای کنســرت پیانــو ب هســمت مرکــز شــهر میرفتیــم ،مــن در صندلــی
عقــب بیــوک نشســته بــودم .درحالیکــه پیراهنــی زیبــا و یــک جفــت کفــش چــرم
ورنــی پوشــیده بــودم ،موهایــم را دماســبی بســته بــودم و اولیــن عــرق ســرد زندگـیام را
یکــردم .مــن بــرای اجــرا اضطــراب داشــتم ،هرچنــد قبــل از آمــدن ،در خانــه
تجر بــه م 
ً
و در آپارتمــان رابــی ،عمــا تــا ســر حــد مــرگ ،آهنگــم را تمر یــن کــرده بــودم .کریــگ
نیــز کتوشــلوار پوشــیده بــود و آمــادۀ اجــرای آهنــگ خــودش بــود؛ امــا فکــر اجــرا
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آزارش نم ـیداد .او در خوابــی عمیــق بــود .در واقــع ،روی صندلــی عقــب از شــدت
ســرماخوردگی کلهپــا شــده بــود؛ آن هــم بــا دهانــی بــاز و قیاف ـهای شــاد و عــاری از
ی تحســینش میکــردم.
اضطــراب .او کریگــی بــود کــه مــن یــک عمــر بــه دلیــل آســودگ 
در آن زمــان ،او در یکــی از لیگهــای بســکتبال خردســاالن بــازی میکــرد و هــر آخــر
هفتــه مســابقه داشــت .از قــرار معلــوم ،او اضطــراب قبــل از اجــرا را پیشــاپیش مهــار
کــرده بــود.
پــدرم اغلــب پارکینگــی را انتخــاب میکــرد کــه تــا حــد ممکــن بــه مقصــد مــا
نزدیــک باشــد .او پــول بیشــتری بــرای پارکینــگ پرداخــت میکــرد تــا مســافتی را
کــه مجبــور اســت بــا قد مهــای نااســتوار گام بــردارد بــه حداقــل برســاند .آن روز مــا
دانشــگاه روزولــت را بــدون هیــچ مشــکلی پیــدا کردیــم و مســیرمان را بهســمت بــاال
پیمودیــم تــا بــه ســالنی بســیار بــزرگ رســیدیم کــه صــدا در آن طنیــن میانداخــت و
محــل اجــرای کنســرت بــود .در آن ســالن احســاس میکــردم خیلــی کوچــک هســتم.
ایــن ســالن پنجرههایــی زیبــا و بلنــد از کــف زمیــن تــا بــه ســقف داشــت و از پشــت آن
تپــارک را دیــد و فراتــر از آن نیــز ،موجهــای ســفید
یشــد چمنهــای گســتردۀ گران 
م 
یهــای فــوالدی خاکســتری
و خروشــان دریاچــۀ میشــیگان را مشــاهده کــرد .صندل 
در ردیفهــای منظمیچیــده شــده بودنــد و بهتدر یــج از بچههــای مضطــرب و
پــدر و مادرهــای امیــدوار ُپــر میشــدند .در جلــوی ســالن ،روی یــک ســن مرتفــع،
نبــاری بــود کــه چنیــن پیانویــی
دو عــدد پیانــوی کوچــک رو یــال قــرار داشــت .اولی 
در بــزرگ چو بــی آنهــا را ماننــد بالهــای پرنــدۀ ســیاهی بــاز نگــه داشــته
میدیــدمِ .

بودنــد .رابــی نیــز آنجــا حضــور داشــت و بــا لباســی گلدار ماننــد ســوگلی مجلــس در
حــال جنبوجــوش بــود؛ البتــه یــک ســوگلی موقــر و متیــن .او کنتــرل میکــرد کــه
ـت موســیقی در دستشــان آمــاده باشــند؛ همچنیــن
همــۀ شــاگردانش بــا برگ ههــای نـ ِ

وقتیکــه زمــان شــروع اجراهــا فــرا رســید او بــا «هیسگفتــن» همــۀ ســالن را بــه ســکوت
دعــوت کــرد.
41

شدن
ن روز چهکســی و بــا چــه ترتیبــی پیانــو نواخــت .فقــط میدانــم
یــادم نمیآیــد آ 
وقتیکــه نو بــت بــه مــن رســید ،از روی صندل ـیام برخاســتم و بــا بهتریــن ژســت
خــودم ،بهســمت جلــوی ســالن گام برداشــتم ،از پل ههــا بــاال رفتــم و پشــت یکــی از
آن دو پیانــوی رو یــال بــراق نشســتم .در حقیقــت ،مــن آمــاده بــودم؛ زیــرا همانقــدر
کــه تش ـرزدن و انعطافناپذیــری رابــی را دیــده بــودم ،عشــقش را بــه ســختگیری و
نقــدر خــوب بلــد بــودم
جدیــت در خــودم نهادینــه کــرده بــودم .مــن آهنــگ خــودم را آ 
ً
کــه اصــا مجبــور نبــودم بــه آن فکــر کنــم ،فقــط بایــد حرکـتدادن دسـتهایم را آغــاز
میکــردم.
ولــی هنــوز مشــکلی وجــود داشــت؛ مشــکلی کــه در کســری از ثانیــه موجــب شــد
انگشــتان کوچکــم از روی پیانــو برداشــته شــوند .مشــکل ایــن پیانــو بیعیـب بودنــش
یشــدۀ پیانــو ،تنظیــم دقیــق ســیمهای داخلــی آن
بــود! از ســطح بهدقــت گردگیر 
و  88کلیــد سیاهوســفید مرتــب و بیعیــب آن معلــوم بــود کــه پشــت پیانویــی
بینقــص نشســتهام .مشــکل ایــن بــود کــه مــن بــه ایــن بینقصــی عــادت نداشــتم
و هرگــز در عمــرم بــا چنیــن چیــزی مواجــه نشــده بــودم .بهطــور کلــی ،تجربــۀ مــن از
گوبــار و
پیانــو بــه همــان اتــاق غصبــی کوچــک موســیقی رابــی بــا گلــدان گیــاه بیبر 
یشــد .تنهــا آلــت موســیقی کــه مــن تــا بــه
منظــرۀ حیاطخلــوت محقرمــان خالصــه م 
آن روز نواختــه بــودم پیانــوی معمولــی رابــی بــود کــه از حــد عالــی بســیار پایینتــر بــود.
از نظــر مــن ،آن آلــت موســیقی دربوداغــان بــا آن کلیدهــای رنگور ورفتــه و کلیــد
ً
دو میانــی لبپر یــده دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه اســمش پیانــو بــود؛ همانطــور کــه
یکــردم .محلـهام محلــۀ مــن بــود ،پــدرم پــدر مــن بــود،
نطــور فکــر م 
در بــارۀ محلـهام ای 
زندگ ـیام زندگــی مــن بــود .ایــن همــۀ آن چیــزی بــود کــه مــن میشــناختم.
حــاال ناگهــان آ گاه شــده بــودم کــه افــرادی از روی صندلیهایشــان مشــغول
تماش ـاکردن مــن هســتند .همچنــان بــه کلیدهــای بســیار بــراق پیانــو خیــره مانــده
نهــا را یکســان میدیــدم .مــن هیــچ ســرنخی نداشــتم و نمیدانســتم
بــودم و همــۀ آ 
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یکــه دهانــم خشــک شــده بــود و قلبــم میکوبیــد
دســتم را کجــا قــرار دهــم؛ درحال 
بــه تماشــاچیان نــگاه کــردم .ســعی کــردم وحشــتم را بــروز ندهــم .در جس ـتوجوی
پناهــگاه صــورت مــادرم بــودم؛ امــا در عــوض شــخصی کــه میشــناختم از ردیــف
جلــو بلنــد شــد و بهآرامیب هســمت مــن روانــه شــد .او رابــی بــود .مــا تــا آن زمــان بــا هــم
کلــی نــزاع و جــدال کــرده بودیــم تــا جایــی کــه اندکــی او را بــه چشــم دشــمن میدیــدم؛
ً
امــا اینجــا در لحظــۀ مکافــات ،او تقریبــا مثــل فرشــتهای بــاالی ســر مــن رســید.
شــاید او هــراس مــرا درک کــرد .شــاید او میدانســت کــه نابرابریهــای جهــان دارنــد
یس ـروصدا بــرای اولینبــار خــود را بــه مــن نشــان میدهنــد .شــاید هــم او فقــط الزم
ب 
میدیــد بــه کارهــا شــتاب بخشــد .در هــر صــورت ،بــدون یــک کلمــه حــرف ،رابــی
بهآرامــیانگشــتش را روی دو میانــی گذاشــت؛ طــوری کــه مــن بفهمــم بایــد از کجــا
شــروع کنــم .ســپس بــا لبخنــد بســیار کوچکــی بــه نشــانۀ تشــویق ،بــه جایــش برگشــت
و مــرا تنهــا گذاشــت تــا آهنگــم را اجــرا کنــم.
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