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دست به سینه ایستادم. امکان نداشت دستش به پول ما برسد. گفتم: »اون 
پول مال دیزنی لنده.« 

»که بریم سوار همه ی وسایل اونجا بشیم.«
»و تینکر بل رو ببینیم.«

این اولین بار بود که صدای خنده ی سسیل را شنیدیم، خنده ای درست شبیه 
خنده ی همان مادر دیوانه ی گذشته. »تینکر بل غذا هم بهت می ده؟« همچنان 

داشت می خندید.



ابرهای کاسیوس ِکلی  9

خدا را شکر که هواپیما کمربند ایمنی داشت و قبل از اینکه از زمین بلند 
شود سفت آن ها را بسته بودیم. بدون کمربند، همان تکان آخر کافی بود که 
ونتا 1 را پرت کند به مدار زمین و فرن2 را پرت کند ته ردیِف بین صندلی ها. البته 
من خودم و خواهرهایم را تا جایی که می توانستم محکم نگه داشته بودم که 
جلوی هر اتفاق ممکنی را بگیرم. ابرها هنوز دور و برمان بودند و مثل کاسیوس 

کلی3 از چپ و راست به بدنه ی بویینگ 727 مشت می زدند. 
دست  فرن  دهانش.  توی  فرو کرد  را  بعد شستش  جیغی کشید،  ونتا 
پالستیکِی صورتِی خانم پتی کیک4 را می جوید و من ناله ام را در خودم حبس 
رفته کش  در  آکاردئون زهوار  روده ام مثل یک  و  بودم. همین که دل  کرده 

می آمد و جمع می شد کافی بود؛ الزم نبود دیگران بفهمند چقدر ترسیده ام. 
وقتی باالخره دهانم باز شد، نفسی کشیدم و با صدای عادی خودم، نه با 
صدای یک خرگوش وحشت زده، به خواهر هایم گفتم: »فقط دست انداز ابرها بود. 

Vonetta -1Fern -2  
Cassius Clay-3: کاسیوس کلی، بوکسور معروف امریکایی که بعد از مسلمان شدن نامش را به محمد 

علی کلی تغییر داد.م.
Miss Patty Cake -4
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درست مثل دست انداز هایی که باالی دیترویت 1 و شیکاگو2 و دنور3 داشتیم.«
ونتا شستش را از دهانش بیرون کشید و سرش را روی دامنش گذاشت. 

فرن همچنان با دست خانم پتی کیک مشغول بود. حرفم را شنیده بودند.
»ما ابرها رو هل می دیم و راهمون رو باز می کنیم؛ ابرها هم عصبانی می شن 
و ما رو هل می دن. درست مثل تو و فرن که سر مداد شمعی های قرمز و 
طالیی با هم دعوا می کنین.« واقعیتش من چیزی از دعوای ابرها و هل دادن 
آنها نمی دانستم، اما می بایست چیزی به خواهرهایم می گفتم. تا وقتی ونتا 
وحشتش را با یک جیغ نشان می داد و فرن هم دست خانم پتی کیک را 
می جوید، من هم می بایست به خالی بافتن ادامه می دادم تا همه چیز رو به 
راه شود. کارم این بود: کنترلشان می کردم. آخرین چیزی که بابا و مامی تپل 
دوست داشتند بشنوند این بود که ما سه تا، در ارتفاع نه هزار متری روی هوا، 

وسط آن همه سفیدپوست، یک کاکاسیاه بازی حسابی درآورده ایم. 
بهشان گفتم: »شما که بابا رو می شناسین. اگه خطری تهدیدمون می کرد، 

امکان نداشت ما رو سوار هواپیما کنه.« 
تقریبًا حرفم را باور کردند. درست وقتی داشتم دست پالستیکی و نرم 
مشت  یک  ابرهای کاسیوس کلی  می آوردم،  در  فرن  دهن  از  را  عروسک 

جانانه ی دیگر به بویینگ 727 ما زدند.
یا علی کلی،  مامی تپل، مادر پدرم، هنوز هم به جای محمد علی کلی 
می گوید کاسیوس کلی. پدر می گوید محمد علی یا فقط علی. من هم گاهی 
می گویم محمد علی کلی و گاهی کاسیوس کلی؛ به تصویری که به ذهنم 
در  بوکسورها  تصویر  اسم کاسیوس کلی،  با شنیدن  دارد.  بستگی  می رسد 
ذهنم نقش می بندد؛ درست مثل هواپیمای ما که دائم ضربه می خورد. با 

 Detroit -1
Chicago -2
Denver -3
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اسم محمد علی، تصویر یک کوه عظیم، بزرگ تر از اورست، در ذهنم ظاهر 
می شود؛ هیچکس نمی تواند یک کوه را ضربه فنی کند. 

در تمام مسیر فرودگاه، بابا سعی می کرد طوری رفتار کند که انگار سه تا 
کیسه لباس چرک را می برد لباسشویی. حال بابا را حس می کردم. بابا مثل 
ونتا نبود که همه ی احساساتش را به نمایش بگذارد. فقط یکی یا دو حالت 
چهره داشت. هیچ چیزش پنهان نبود. در هیچ چیز هم اغراق نمی کرد. با وجود 
اینکه ایده ی بابا بود که برای دیدن ِسسیل1 به اکلند2 پرواز کنیم، حتی یک بار 
هم نگفت که سفرمان خیلی هیجان انگیز خواهد بود. فقط گفت وقتش شده 
که برویم و سسیل را ببینیم. این کار می بایست انجام شود. اینکه تصمیم 
گرفته بود باید برویم و او را ببینیم، به این معنی نبود که از این کار خوشش 

می آمد. 
به کالیفرنیا خیالپردازی  راجع  و  بودیم  بیدار  من و خواهرهایم کل شب 
می کردیم، جایی که به نظرمان آن طرف دنیا بود. خودمان را در حالی می دیدیم 
که روی موج های وحشی سواری می کنیم، از درخت های سیب و پرتقال میوه 
می چینیم، دفتر خاطراتمان را از امضای ستاره های سینمایی پر می کنیم که در 
آب میوه فروشی ها می بینیمشان و از همه بهتر، در دیزنی لند3 گردش می کنیم. 
اوج  آبی  را که در آسمان  نزدیک می شدیم هواپیماهایی  به فرودگاه که 
می گرفتند یا فرود می آمدند تماشا می کردیم. هر بار که هواپیمایی از باالی 
سرمان می گذشت و ردی سفید پشت سرش به جا می گذاشت، مامی تپل 

خودش را باد می زد و می گفت: »یا عیسی مسیح، آخه چرا؟«
مامی تپل به اندازه ی کافی جلوی خودش را گرفته بود و ساکت مانده 
بود. وارد پایانه که شدیم، دیگر نتوانست خودش را نگه دارد. رو به بابا گفت: 

Cecile -1
Oakland -2
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»دوست نداشتم این رو بگم، اما این کارت درست نیست. اینکه بیایم ایدل 
وایلد1 و سه تا بچه رو سوار هواپیما کنیم تا سسیل بچه هایی رو ببینه که ول 
کرده و رفته . اگه می خواد اونا رو ببینه، می تونه خودش سوار هواپیما شه 

و بیاد نیویورک.«
جمهور  رئیس  چهره ی  عکس  دیگر  حاال  نبود که  مهم  تپل  مامی  برای 
کندی روی اسکناس نیم دالری بود و این فرودگاه هم به یاد او نامگذاری 
وایلد می شناخت.  ایدل  اسم قدیمی اش،  به  را  فرودگاه  او هنوز  بود.  شده 
اشتباه برداشت نکنید؛ مامی تپل هم به اندازه ی بقیه از ترور رئیس جمهور 
کندی ناراحت و عصبانی شده بود، چیزی که برایش اصالً اهمیت نداشت 
تغییر بود. انگار چیزهای قدیمی در ذهن مامی تپل حک شده بودند و تا 
ابد هم همان طوری می ماندند. فرودگاه ایدل وایلد هیچوقت فرودگاه کندی 
نمی شد. کاسیوس کلی هم هیچ وقت محمد علی کلی نمی شد. سسیل هم 

هیچوقت چیزی جز همان سسیل نمی شد. 
نمی توانم بگویم مامی تپل را به خاطر این حسش سرزنش می کنم. خود 

من هم هیچوقت سسیل را نبخشیدم. 
ونتا  بخورد.  شیر  شیشه  از  بود  نگرفته  یاد  فرن  رفت،  سسیل  وقتی 
می توانست راه برود، اما هنوز ترجیح می داد بغلش کنند. من چهار ساله بودم 
و داشتم پنج ساله می شدم. پدر مریض نبود، اما خیلی هم حالش خوب 
نبود. همان وقت بود که مامی تپل از آالباما2 آمد که ما را جمع و جور کند. 

مامی تپل هر روز کتاب مقدس می خواند، اما وقتی پای سسیل در میان 
بود، بخشش حتی به ذهنش هم خطور نمی کرد. سسیل در قسمتی از انجیل 
که بخشش و مهربانی توصیه شده بود، جایی نداشت. مامی تپل فقط سسیل 
را محاکمه می کرد؛ و وقتی پای سسیل وسط بود، مامی تپل کلی گناه برای 

Idlewild -1
Alabama -2
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سرزنش کردنش داشت. برای همین بود که حتی اگر سسیل پشت در خانه ی 
بابا هم ظاهر می شد، امکان نداشت مامی تپل در را برایش باز کند. 

و برای همین بود که بابا ما را سوار هواپیما کرد که به اکلند برویم و فرقی 
نمی کرد که سسیل نمی خواست برگردد بروکلین یا کسی در بروکلین از او 
استقبال نمی کرد. راستش، به نظر من بابا هنوز نمی توانست بین سسیل و 
مامی تپل یکی را انتخاب کند، حتی با وجود اینکه سسیل او  و ما را ترک 

کرده بود. حتی بعد از اینکه سسیل ثابت کرد مامی تپل حق داشت. 
»چطور می تونی اونا رو بفرستی اکلند؟ اکلند هیچی نیست جز یه پاتیلی 

که توش مشکالت قل قل می کنن! هر کی اونجاست یه یاغیه.«
بابا یک شیوه ی محترمانه برای توجه نکردن به مامی تپل داشت. دلم 

می خواست لبخند بزنم. خیلی در این کار مهارت داشت.
سوار  اکلند  مقصد  به  پرواز  مسافران  اعالم کرد که  مانند  جیغ  صدایی 
شوند. هر سه تایمان پر در آوردیم. این اولین سفرمان با هواپیما بود. پرواز بر 
فراز بروکلین، بر فراز نیویورک، برفراز دنیا! من هنوز می توانستم ظاهر آرامم 
را حفظ کنم، اما ونتا و فرن مثل ارتشی که به سوی پیروزی می رفت، پا 

کوبیدند و راه افتادند. 
مامی تپل به اولین تکه ای که از لباس آن ها به دستش رسید چنگ زد و 
متوقفشان کرد و خم شد و گفت »درست رفتار کنین!« تعداد »ما« در سالن 

انتظار زیاد نبود و تعداد زیادی از »آن ها« به ما نگاه می کردند.
طبق عادت خیلی سریع شمارش کردم. ونتا، فرن و من تنها بچه های 
سیاه پوست بودیم. دو تا پسر با لباس سربازی بودند که خیلی از عمو دارنل1 
بزرگ تر نبودند؛ دیروز کاله و روپوش دبیرستان و امروز چکمه های نظامی و 
آموزش مقدماتی. دو دختر نوجوان با موهای مدل افریقایی هم بودند. شاید 

Darnell -1
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محصل کالج بودند و یک زن که مثل جکی کندی1 لباس پوشیده بود و یک 
چمدان بیضی کوچک به دست داشت. 

مامی تپل هم همه جای اتاق انتظار را با نگاه بررسی کرد. می دانستم نگران 
است با ما بدرفتاری شود و دنبال یک چهره ی سیاه پوست بزرگسال می گشت 
که ما را به او بسپارد. مامی تپل از دختر محصل های مو فرفری گذشت و 
ترجیح داد به جای آنها به سراغ زن سیاه پوستی که عینک آفتابی مربعی و 
لباسی شیک و چمدان بیضی داشت برود. مامی تپل با او چشم تو چشم 
شد. وقتی به صف شدیم به جکی کندی سیاه پوست گفت: »اینا نوه های من 
هستن. حواست بهشون باشه، شنیدی که.« خانم سیاهپوست شیک آنقدر 
مهربان بود که لبخندی تحویل بدهد، اما آنطور که مامی تپل انتظار داشت نگاه 
نکرد؛ همان نگاهی که سیاهپوست ها بی صدا با هم رد و بدل می کنند. مامی 
تپل انتظار داشت این غریبه، انگار که همسایه ی ما باشد، بگوید: »اونا مثل 
بچه های خودم ان. حواسم هست که کار اشتباهی نکنن و باعث شرمساری 
سیاه پوست ها نشن.« یک لبخند سینمایی بی معنی تنها چیزی بود که مامی 

تپل دریافت کرد. بعد زن سر برگرداند که شماره صندلی اش را ببیند.
خودم  خانه، که  تلفن  بود که شماره ی  داده  برگه کاغذ  یک  من  به  بابا 
من  به  بود.  شده  نوشته  رویش  محل کارش  تلفن  شماره ی  و  بودم  بر  از 
گفته بود که شماره ی محل کارش فقط برای کارهای ضروری است نه برای 
»حال و احوال کردن«. دیشب یک پاکت پر از پول هم به من داد که توی 
کوله پشتی ام بگذارم، دویست دالر اسکناس های ده و بیست دالری. اما من 
اسکناس ها را تا کردم و قبل از اینکه از خیابان هرکیمر2 راه بیفتیم، آن ها را 
توی کفش تنیسم چپاندم. اولش راه رفتن روی یک کپه پول کمی عجیب 

بود، اما در عوض مطمئن بودم که جای پول ها امن است. 

Jackie Kennedy -1
Herkimer -2
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باشم.  خواهرهایم  مراقب  من گفت که  به  و  بوسید  را  فرن  و  ونتا  بابا 
بابا را بوسیدم و گفتم:  مراقبت کردن از خواهرهایم کار جدیدی نبود، ولی 

»حتمًا بابا.«
صف ارایه ی بلیط که راه افتاد، اشک توی چشم های مامی تپل جمع شد 
و ما را وسط لباس سبز و صورتی چین واچینش به خودش فشار داد و 
گفت: »بهتره االن از فرصت استفاده کنیم و همدیگه رو بغل کنیم ...« الزم 
نبود جمله اش را تمام کند و بگوید که ممکن است تا مدتی طوالنی دیگر 
نتوانیم همدیگر را بغل کنیم و ببوسیم. جرقه ای از خاطرات به من می گفت 

که سسیل از آن آدم های اهل بوس و بغل نبود. 
خیلی وقت ها این خاطرات تکه تکه مثل فیلمی که در تاریکی با پروژکتور 
صداهایی  و  بوها  تصاویر،  می شدند.  ظاهر  چشمم  جلوی  می شود،  پخش 
زیادی که لحظه ای می آمدند و می رفتند. بیشترشان هم درباره ی سسیل بود و 
مال زمان های خیلی دور. هر چه هم من به خوبی به یاد نمی آوردم، عمو دارنل 

برایم تکمیلش می کرد. حداقل، عمو دارنل از سسیل با مهربانی یاد می کرد.
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نگاهی به ساعتم انداختم. بین ما سه نفر، فقط من آنقدر مسئولیت پذیر 
بودم که ساعت مچی ام را نگه داشته و به دستم بسته بودم. ونتا ساعتش 
را داده بود به یک دختر »که آن را ببیند« و دیگر برنگشته بود دستش. فرن 
تازه ساعت خواندن را یاد می گرفت و من ساعتش را برای وقتی که بتواند از 

آن استفاده کند، داخل کشو گذاشته بودم. 
شش ساعت و نیم از زمانی که در فرودگاه جان اف کندی مامی تپل را بغل 
کرده و بابا را بوسیده بودیم می گذشت. ابرها باالخره با بویینگ 727 آشتی کرده 
بودند. حاال دیگر می شد نفس کشید. پاهایم را تا جایی که می شد، کش آوردم.

یا حتی  و  می رسیدم  نظر  به  ساله  یا سیزده  دوازده  دراز،  پاهای  آن  با 
دراز  پاهای  این  با  من  نمی زد که  اول حدس  نگاه  در  هیچکس  بزرگ تر. 
فقط یازده سال داشته باشم. مطمئنم که عالوه بر این لنگ و پاچه ی دراز 
چهره ی ساده و بی حس و حالم هم مردم را به اشتباه می انداخت. نه یک 
و  بی حس  و کامالً  فقط ساده  و دوست داشتنی،  چهره ی ساده ی صمیمی 
حال. من نه یا هفت سالم نبود که مثل ونتا و فرن جیغ بکشم و ناز کنم. 
می گذاشتم آن چهره ی ساده و بی حس و کلمات ساده منظورم را برسانند. 

پل گلدن گیت
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این طوری هیچکس بر نمی گشت به من بگوید: »هان؟« همه دقیقًا منظورم 
را می فهمیدند. 

مدت ها بود که از میان ابرهای سفید و متراکم گذشته بودیم و هواپیما 
آرام آرام ارتفاعش را کم می کرد. بلندگوی داخل هواپیما خرخری کرد و خلبان 
اعالم کرد که فرود می آییم و تا ده دقیقه ی دیگر روی زمین می نشینیم. به 
هیچکدام از حرف هایش توجه نکردم تا به اینجا رسید که »... و درست وقتی 

باالی خلیج دور بزنیم، سمت چپتان پل گلدن گیت1 را می بینید.«
من یک دروغگو هستم! یک دروغگوی بی حس و حاِل صورت سنگی. 
دوست داشتم مثل یک بچه ی هفت ساله ای که تینکر بل2 را دیده، جیغ 
بکشم. توی کالس راجع به پل گلدن گیت چیزهایی شنیده بودم. معجزه ی 
مهاجران  و  غرب وصل می کرد  به  را  آهنی که شرق  پلی  طالیی کالیفرنیا، 
چینی آن را ساخته بودند. هر روز از این اتفاق ها نمی افتد که بتوانی یکی از 
چیزهایی را که در کالس خواندی با چشم های خودت ببینی. دوست داشتم 

از باالی دنیا پایین را نگاه کنم و پل گلدن گیت را ببینم. 
از اینکه خودم را روی صندلی وسط گیر انداخته بودم عصبانی بودم. از ما 
سه نفر، من اولین کسی بودم که سوار هواپیما شدم. چرا وقتی فرصتش را 

داشتم، نرفتم روی صندلی کنار پنجره بنشینم؟ 
آهی  نمی آید،  بیرون  دهانم  از  می دانستم  اول  از  که  جیغی  جای  به 
کنار  اگر  حتی  نداشت.  فایده ای  هیچ  موضوع  این  برای  نالیدن  کشیدم. 
پنجره می نشستم، فقط الزم بود کمی لب و لوچه ی ونتا یا فرن آویزان شود 

که من جایم را به آنها بدهم.
این تنها روش ممکن بود: ونتا و فرن دو طرفم بنشینند و من بین آن دو 
باشم. شش ساعت و نیم برای اینکه ونتا و فرن کنار هم بنشینند و به هم غر 

Golden Gate Bridge -1
Tinker Bell -2: شخصیتی خیالی در داستان های پیتر پن. یک پری کوچک که پرواز می کند م.
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بزنند، زمان زیادی بود. بی برو برگرد همان سیاه بازی مسخره ای راه می افتاد 
که مامی تپل توی بروکلین راجع بهش بهمان هشدار داده بود. 

اما، پل گلدن گیت داشت از من دور می شد. فکر کردم حداقل یکی از 
در کالس  باشد که  آن یکی می بایست همان کسی  و  ببیند  را  آن  باید  ما 

درباره اش خوانده بود. 
»نیگاه کن ونتا! اون پل رو نیگاه کن!«

ونتا با لجبازی خودش را گوله کرده بود و چانه اش روی پایش بود. »نیگاه 
نمی کنم.«

به سمت راست برگشتم و دهانم پر از مو و گیره ی مو شد. فرن از روی 
صندلی اش خم شده بود روی من. »من می خوام ببینم، بهش بگو جاهامون 
رو عوض کنیم.« به نظر فرن پل گلدن گیت چیزی شبیه به قلعه ی سفید 
بود که  نرسیده  به جایی  و  باور داشت  به چیزهای خیالی  بود. هنوز  برفی 
داستان های پریان برایش بی معنی شوند. نیازی هم نبود کسی دنیایش را 

خراب کند، خیلی زود خودش همه چیز را می فهمید. 
فرن ول ول خورد و خودش را از شر کمربند ایمنی  خالص کرد و از من باال 
رفت که نگاهی به بیرون بیندازد. توی خانه هم اوضاع همین طور بود؛ دلیلی 
نداشت در ارتفاع هزار متری از سطح زمین، چیزی عوض شود. با لحن محکم 

و یکنواختم گفتم: »بشین سر جات فرن. هواپیما می خواد فرود بیاد.«
لب ورچید اما نشست سر جایش. کمربندش را محکم کردم. ونتا هنوز 

صورتش را روی دامنش گذاشته بود. خیلی رقت انگیز بود. 
گفتم: »ونتا، قبل از اینکه این صحنه رو از دست بدی یه نیگاهی به پایین 

بنداز.«
ونتا سر بلند نکرد. دوباره شستش را به دهانش برده بود و می مکید و 

پلک هایش را روی هم فشار می داد. 
نگران ونتا نبودم. وقتی می رسیدیم روی زمین دوباره می شد همان ونتای 
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پر سر و صدا و جلوه گر و این موش مرده  بازی تمام می شد. 
همچنان بر فراز پل گلدن گیت، خلیج را دور می زدیم و من حس می کردم 
که نیاز به دیدن پل بیشتر و بیشتر آزارم می دهد. هر بار که هواپیما دور می زد 
حس می کردم که این آخرین فرصت است و پل می خواند که: »نه نه نه! تو 

نمی تونی منو ببینی!«
ارتفاع باشم  این  بود در  بار ممکن  را می دیدم. مگر چند  باید پل  واقعًا 
تماشا کنم؟  پایم  زیر  درست  را  پل گلدن گیت  بی نظیر  منظره ی  بتوانم  و 
کمربندم را شل کردم و نیم خیز از باالی سر و شانه های ونتا خم شدم تا 
بتوانم از پنجره ی بیضی بیرون را نگاه کنم. روی ونتا فشار آوردم، فقط یک 
کم. آنقدر نبود که بخواهد جیغ بکشد. اما ونتا و فرن که حاال هر دویشان 

عصبانی بودند، با بلندترین صدای ممکن فریاد کشیدند: »ِدلفین1!«
همه ی سرها به طرف من برگشتند. یک مهماندار با عجله به سمت ما آمد و 
سرزنشم کرد: »بنشین روی صندلیت خانم، داریم آماده می شیم که فرود بیایم.«
با من  البته  اینکه فقط هشت سیاه پوست توی هواپیما بودند،  با وجود 
و خواهرهایم، انگار آبروی کل نژاد سیاه را برده بودم. از سر تکان دادن ها و 
نچ نچ های اطرافم این را می فهمیدم. توی صندلی ام فرو رفتم و کمربندم را 
محکم کردم. اما پیش از آن، ستون های فلزی نارنجی رنگی را که از میان 

ابرهای زیرپایمان سر برآورده بودند دیدم. ابرهایی از دود. 
وقت نداشتم پیروزی ام را جشن بگیرم یا خجالت بکشم. هواپیما پایین 
و پایین تر رفت. ونتا دست چپم را گرفته بود و فرن، دست راست من و خانم 
پتی کیک را با هم چسبیده بود. توی صندلی ام فرو رفته بودم و دعا می کردم 

که این اولین فرود خلبانمان نباشد.
هواپیما به محض اینکه به زمین رسید، پرشی کرد. آنقدر به زمین خورد و 
باال و پایین پرید تا باالخره پرش هایش آرام و آرام تر شدند و بعد دیگر روان 

Delphine -1
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روی زمین پیش رفت. 
نفس عمیقی کشیدم تا وقتی می خواستم به ونتا و فرن بگویم که چه 
باید بکنند، صدایم طبیعی به نظر برسد. موضوع مهم این بود که ما روی 

زمین بودیم. ما در اکلند بودیم.


