
 فصل اول

 

کند.  خش اولِ کتاب، یعنی »من شدن«، قصه زندگی میشل را قبل از آشنایی و ازدواج با باراک اوباما نقل می ب

شود، اینکه به صدای پیانو زدن هنرجوهای عمه مادرش،  کتاب با توضیحی از زندگی خانوادگی او شروع می 

اش رقم  ن حول زندگی خانوادگی کرده. زندگی میشل جواشان گوش می (، در طبقه پایین خانهRobbieرابی )

شود عاشق جاز و هنر شود. عمه رابی به او پیانو  دهد، و پدرش باعث می خورد. مادرش به او خواندن یاد می می 

 ست که همیشه خوش لباس است. (، مرد ساکتی Terryدهد و شوهر عمه، تِری ) یاد می 

ی که همیشه به هم ریخته و شاد است و تفاوت  کنند، جایآنها در طبقه باالی ساختمانی دو طبقه زندگی می 

زیادی با طبقه پایین، محل زندگی آرام و منظم عمه رابی و عمو تِری دارد. میشل و برادر بزرگترش، کِریگ  

(Craig نمی ،)گوید که هر کسی  اند، اما مادرِ میشل به آنها می دانند چرا عمه رابی و عمو تِری انقدر بداخالق

گیرد. در مورد عمه رابی و عمو  گیرد و شخصیتش بر آن اساس شکل می پیرامونش قرار می تاثیر محیط تحت

توان محصول دوران تبعیض جنسیتی در نظر گرفت، و همین روی آنچه که االن هستند، تاثیر  تری، آنها را می 

 به سزایی داشته است.  

مواجهه با اخالق عمه رابی، به مشکل بر  گیرد، اما در میشل در سن چهار سالگی تصمیم به یادگیری پیانو می 

ست که  برد، و از این خوشحال است که خانواده آنها مملو از افرادی خورد. میشل از پیانو زدن لذت می می 

(  Southsideموسیقی را دوست دارند و به آن مشغولند، بخصوص پدربزرگش که آنها او را »مرد جنوبی« ) 

اعتمادی پیرمرد به دنیا ارتباط  عشق مردِ جنوبی، موسیقی است، و این با بی داند که تنها نامند. میشل می می 

( در جنوب مرتبط   Jim Crowدارد، چیزی که به نوبه خود با تجربه زندگی کودکی او در دوران جیم کرو ) 

 است. 



یادگیری   کننده ساده« بین تمرین ودهد، متوجه »رابطه تشویق وقتی میشل درسهای پیانو خود را ادامه می 

های پنهان عمه رابی. اما میشل از سبک کُند آموزش عمه رابی  شود، و البته بین یادگیری خودش و تشویق می 

هایِ جلوترِ کتابِ آموزشی هستند.  هایی را تمرین کند که در قسمتگیرد آهنگ شود و تصمیم می خسته می 

کند. عمه رابی از این کار  ا حسابی غافلگیر می و یک روز با نواختن یکی از آهنگهای فصول بعدی ، عمه رابی ر

 کند. چون سرسخت است و اصالً دوست ندارد نه بشنود.  شود، اما او مقاومت می میشل ناراحت می 

رسد که قرار است میشل اولین آهنگ خود را جلوی جمعیت از حفظ  یابد و روزی فرا می پیانو ادامه می آموزش  

داند رانندگی کردن برای پدرش که  ماند، و میشل خوب می بزند. برای خانواده، این مثل راندن اتومبیل می 

شود و خودش را با  ل دچار اضطراب میتشخیص داده شده، چقدر مهم است. میش 1اکنون مبتال به اِم اِس 

اندازد. اما علیرغم اضطرابی  ها به دردسر نمی کند که هیچوقت خودش را با این تجربه برادرش کِریگ مقایسه می 

کند. که گریبانگیرش شده، در کنار استانداردهای باالیی که عمه رابی از او توقع دارد، خودش را آماده اجرا می 

تواند کلیِد سی را پیدا کند، این  ای که جلویش قرار دارد، نیست و نمی با پیانوی عالی ولی آماده کار کردن 

شود تا او روی اولین تجربه نوازندگی خود تامل کند بلکه معایب کار خود را بفهمد.اینجاست حادثه باعث می

 آید. که عمه رابی به کمکش می 

 

 
1 - Multiple Sclerosis 

هایی در توانایی بخش  توانددیدگی میبینند. این آسیبآسیب می  نخاع و  مغز در های عصبیسلول های میلینغالف  است که در آن  التهابی تصلب بافت چندگانه یا ام. اس یک بیماری 

  شود.های زیاد جسمی میعالئم و نشانه  که مسئول ارتباط هستند اختالل ایجاد کند و باعث به وجود آمدنِ سیستم عصبی  از
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