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تقدیم به
سوفیا کاروالینا )آن قدر خوب است که دو بار اسم رویش گذاشتند(، ایزی و 
جک، ااِلیجا، ایزابال، کیت پی. و اِما )با اینکه خیلی پیر است(، اما دوباره به ِمی 
تقدیم نمی کنم )چون این کار عادالنه نیست(؛ کیت جی. و سم؛ ااِل و مارگو؛ 
لی لـی که جدا نوشـته می شـود، گیدیـان، و روفوس؛ ولی به لیلی که سـرهم 
نوشته می شود و لوکاس و مادلین )به کتاب دوم رجوع کن( تقدیم نمی کنم 
و به ایندیا و ناتالیا هم تقدیم نمی کنم )خب، شاید در این مورد بتوانیم بعدًا 
مذاکره کنیم(؛ همین طور تقدیم می کنم به اِیوا و سیلوی، لوسی و لِوی، دولچه 
و ُالیویـا، هـر دو تا تایلر، آیریس، اسـتش، لورنـزا، عمه عمو خاله دایی زاده های 
مقیم مرکز: لِو، دانته و مولی؛ عمه عمو خاله دایی زاده ها مناطق شمالی: نائومی، 
ایـالی و جیکـوب؛ عمه عمو خاله دایی زاده ی مرموز: سـوفیا و در آخر تقدیم به 
نابو و کی وی اسـکانک و »رومخ ترین هوادار کل جهان« و کارگزار سـّری ام در 

کنتاکی و تمام کارگزارهای سّری ام هرجا که هستند.
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هشدار، سلب مسئولیت، جزئیات مهم 
قرارداد و از این جور چیزها

این کتاب را سرپا نخوان. ممکن است شوکه شوی و بیفتی زمین  این کتاب 
را نشسـته نخوان. شـاید الزم شـود بـا عجله فرار کنی  هنـگام خواندن این 
کتاب رانندگی یا کار با هر نوع ماشین آالت سنگین ممنوع است. ممکن است 
حواسـت را از موضـوع داسـتان پرت کند.  اگر مدت زیـادی در معرض این 
کتاب قرار بگیری ممکن اسـت دچار سـرگیجه و در موارد حاد دچار توهمات 
پارانوئیـدی یـا حتـی جنون شـوی. اگر به این جـور چیزها می گویـی تفریح، 
همیـن راه را ادامـه بـده و بقیه ی کتاب را بخوان. اگـر نه، این کتاب به دردت 
نمی خورد.   استفاده از این کتاب جز برای هدف موردنظر توصیه نمی شود. 
شـاید فکر کنی سـالح پرتابی خوبی از آب درمی آید، اما اگر می خواهی آن را 
به سـمت کسی پرت کنی سازندگانش تضمین نمی کنند اتفاقی برایت نیفتد. 
  .همیشـه امکانـش هسـت آن آدم هم کتاب را بـردارد و پرتش کند طرفت
اگـر جلـد کتاب باز یا دسـت کاری شـده از خواندنش امتنـاع کن. اگر حدس 
می زنی دشـمن هایت عمدًا کتاب را دسـت کاری کرده اند، باید به سازندگانش 
اعـالم کنـی. با این حال، احتمـاالً فکر می کنند دیوانه ای. تحت هیچ شـرایطی 
دکتر نرو. او هم حتمًا فکر می کند دیوانه ای.  شـاید فکر کنی محتوای این 
کتاب در طول زمان تغییر کرده اسـت. نگران نباش. این اتفاق طبیعی اسـت 
و سر همه ی کتاب ها می آید و لزومًا به این معنی نیست که کتاِب تو خودش 
خودش را بازنویسی کرده. اما خب، شاید هم کرده باشد.  یادت باشد توی 

این کتاب هیچ چیز آن طوری که به نظر می رسد نیست.
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پسودا مانیفست1

حقیقت تنها وقتی از داستان عجیب و غریب تر است که تو با حقیقت . 	
غریبه باشی؛ این یعنی یا دروغ گو هستی یا شخصیتی داستانی.

داسـتان واقع گرایانه داستانی است که فاقد خیال پردازی باشد. )اصالً . 	
واقع گرایانه یعنی چه؟ مثالً هیچ وقت می گوییم فالن چیز درست گرایانه 

است؟(

هیچ وقت به لطیفه ای برخورد نکرده ام که آن قدر بد باشد که ازش خوشم . 	
نیاید. اما خب، کالً با هیچ لطیفه ای برخورد نکرده ام.

وقتی به چیزی شک داری، حتمًا حق داری.. 	

چه بحث سر شکالت باشد و چه جوراب، قاعده ی کلی همیشه یکی . 	
است: هرچه تیره تر بهتر.

	. مانیفسـت راهنمای سـریع رسـیدن به پول نیسـت. در واقع اصالً راهنمای رسـیدن به پول نیسـت. اصالً 
راهنمای هیچ چیز نیست. مانیفست بیانیه ی اصول است. معموالً هم اصول سیاسی یا هنری است. اما آدم 
می تواند برای هر چیزی دلش می خواهد مانیفست بنویسد، مثالً شکالت یا پنیر. پسودا مانیفست یا می شود 
مانیفست جعلی یا مانیفستی که پسودانیموس بوش آن را نوشته. پس شاید بهتر بود اسمش را می گذاشتم 
پسودا پسودا مانیفست. قبل از اینکه باقی کتاب را بخوانی، چطور است تو هم مانیفستت را بنویسی. آن وقت 
می فهمی که کتاب من به هیچ وجه به طرز فکر تو درباره ی مسائل مختلف شبیه نیست. فقط لطف کن و 

مانیفستت را برای خودت نگه دار و برای من نخوان. ن.
Pseudo که توی فارسی پسودو یا سودو است، به معنی جعلی یا ِشبه چیزی است. اسم مستعار نویسنده 

هم بازی با این کلمه است. م.
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توی زندگی چیزهای مهم تر از شکالت هم هست، مثالً پنیر.. 	

اگر پیشـخدمت رسـتوران اشـتباهی روی همبرگرت مایونز زد، اینکه . 7
مایونز را از رویش پاک کند کافی نیست. باید یک همبرگر دیگر برایت 

سفارش بدهد.

اسمم این جوری تلفظ می شود: پسو دا نی موس.. 8

راز؟ کدام راز؟. 9

هرچی گفتی خودتی.. 		



یادداشت نویسندهیادداشت نویسنده

یک جایی در 			 صفحه ی اول این کتاب، یک مانور شـرایط 
اضطراری هسـت. لطفًا به تمام دسـتورها عمل کن و درسـت 
همان طـوری رفتـار کـن که در شـرایط اضطراری واقعـی رفتار 

می کنی. ممنونم.

پ.ب.



کوه! کوه!کوه! کوه!

11 فصل فصل 1010--

	. همان طور که می بینی، شماره ی این فصل و چند فصل دیگر را منفی گذاشته ام. متأسفانه نمی توانم علتش را بگویم، چون مجبور می شوم 
کلی اطالعات در اختیارت بگذارم. اما اگر َدرَست به اعداد صحیح رسیده باشد، احتماالً خودت می توانی حدس بزنی. مثالً می دانی که 
عدد منفی عددی است که از صفر کوچک تر است و هرچه رقمش »بزرگ تر« باشد در واقع کوچک تر است؛ بنابراین وقتی می خواهیم 
دو تا عدد منفی را به ترتیب بنویسیم، عددی که بزرگ تر است قبل از عدد کوچک تر نوشته می شود )این هم از راهنمایی(. منفی ده قبل 

از منفی ُنه نوشته می شود و به همین ترتیب پیش می روی تا به صفر برسی و بعد همه چیز به حالت طبیعی اش برمی گردد؛ تقریبًا. ن.



		

چطوری باید برایت توضیح بدهم؟ باید کلماتم را با دقت انتخاب کنم.
)خوب می شناسمت. می دانم همیشه منتظری از من غلط بگیری.(

یک جایی، یک وقتی، دختری داشت توی جاده ای راه می رفت.
می گویم یک جایی نه به این خاطر که جای محرمانه ای است، البته در واقع 

هست.
می گویم یک وقتی نه به این خاطر که زمانش محرمانه است، البته در واقع 

هست.
و می گویم دختری نه به این خاطر که اسمش محرمانه است، البته در واقع 

هست.
نه، از این کلمه ها استفاده می کنم چون خود آن دختر هم نمی دانست کجاست.

و چه زمانی است.
و کیست.

ایستاده از خواب بیدار شده بود، با چشم های باز.
حس خیلی عجیبی بود. انگار یکهو آنجا ظاهر شده بود.

انگشـت های دسـت وپایش مورمـور می شـد و لبـه ی باالیـی گوش هایش 
می سوخت. )نمی توانست تشخیص بدهد از گرما می سوزد یا از سرما.(

به خاطر نور آفتاب، نقطه های سفید توی دیدش ایجاد شده بود و همه جا 
را تـار می دیـد، امـا وقتی سـرش را بلند کرد دید اصالً خورشـید توی آسـمان 

نیست. هوا ابری بود.
یعنی بیهوش شده بود؟ ضربه به سرش خورده بود؟ )می دانست گیجی و 
تاری دید از عالئم ضربه ی مغزی است، اما یادش نمی آمد این اطالعات را از 

کجا یاد گرفته.( به سرش دست کشید، اما هیچ زخم و ورمی نداشت.
باالخـره کم کـم نقطه های سـفید ناپدید شـدند و دیدش درسـت شـد. به 

اطرافش نگاه کرد.



		

هیچ نمی دانست کجاست.
انگار بیرون شهر بود، اما معلوم نبود بیرون کدام شهر. هر دو طرفش مزرعه 
می دیـد، امـا خشـک و خالی بودند. آنجا درخت داشـت، اما بـا الگوی خاصی 

کاشته نشده بودند. هیچ نشانه ای از حیات دیده نمی شد.
به خودش گفت اصولی کار کن. اگر رد پای خودت را دنبال کنی، می فهمی 

کجا هستی.
اما اصالً یادش نمی آمد چه اتفاق هایی افتاده که از اینجا سر درآورده. انگار 

که همین یک لحظه پیش به دنیا آمده بود.
من کی ام...؟

تازه فهمید اسـمش را نمی داند، مثل وقت هایی که هوا سـرد اسـت اما تا 
های دهانت را نبینی متوجه نمی شوی.

ناراحت شد، اما زیاد نترسید. می دانست فراموشِی واقعی بسیار نادر است. 
)ولی نمی دانست این موضوع را از کجا می داند.( به احتمال زیاد حافظه اش 

تا یکی دو دقیقه ی دیگر برمی گشت.
به این نتیجه رسید که بهتر است راه برود.

تشخیص مسیر راحت نبود. هیچ تابلو یا عالمت راهنمایی وجود نداشت. 
جاده آسفالت نبود و پر بود از کلوخ و ریشه ی درخت و چاله چوله ی پر از ِگل.
چند باری لیز خورد، اما به زحمت به راهش ادامه داد. مگر چاره ی دیگری 

هم داشت؟
یک ساعت گذشت. شاید هم دو ساعت. یا نکند کمتر از این ها بود؟

در این مدت هیچ کس را توی مسیر ندید. تا اینکه یکهو کسی به چشمش 
خورد.

جلوتر، چند متر آن طرف تر از جاده، پسربچه ای داشت از درخت باال می رفت. 
مثل گربه ها چهاردست وپا رفت روی یک شاخه ی دراز. مثل گربه ها گیر کرد.

»پدر... پدر!«



		

بلندتر و بلندتر فریاد زد، اما هیچ کس نیامد.
دختر با خودش گفت ببینم من را می شناسد یا نه. خدا را چه دیدی، شاید 

برادر کوچکم باشد.
دختر فریاد زد: »نگران نباش، می آرمت پایین!«

پسرک انگار اصالً صدای او را نشنیده بود. همچنان فریاد می زد: »پدر!«
یک رشته طناب کنفی افتاده بود زیر درخت. احتماالً بقایای تاب بود. دختر 
بلندش کرد و طوری بی اختیار از تنه ی پرپیچ وتاب درخت کهنسـال باال رفت 
که انگار کار همیشگی اش بود. انگار قبالً بچه های زیادی را نجات داده بود.

بـه خـودش گفت قانون سـه نقطه را یادت باشـد، اما یـادش نمی آمد این 
قانون را کجا یاد گرفته.	

وقتی رسید نزدیک پسرک، گفت: »وقتی می ترسی از درخت بیای پایین، 
اصالً نباید ازش بری باال.«

پسرک دختر را نادیده گرفت، همچنان داد می زد و پدرش را صدا می کرد. 
خب، این طور که معلوم بود پسرک او را نمی شناخت.

»مگه کری؟ می خوام کمکت کنم...«
پیراهن پسرک، که بیشتر شبیه کهنه ی آشپزخانه بود تا پیراهن، به شاخه ی 
درخت گیر کرده بود. تا دختر مشغول آزاد کردن پیراهن پسرک شد، پسرک 

از ترس پرید عقب و نزدیک بود از درخت پرت شود پایین.
دختر دستش را محکم گرفت. »مواظب باش...«

پسرک داد زد: »کوه! کوه!«
دست کم دختر که این طوری شنید.
»آروم باش... چیزی ت نمی شه.«

	. همیشه دست کم دو پا و یک دست یا دو دست و یک پایت با سطحی که داری از آن باال می روی تماس 
داشته باشد. احتماالً این قانون مفید را از کتاب بسیار آموزنده و درخشانی به اسم اگر داری این کتاب را 

می خوانی کار از کار گذشته به یاد داری. ن.



		

برای اینکه او را آرام کند آهسته دست گذاشت روی شانه اش، اما پسرک 
بلندتر و عصبی تر داد می کشید.

»خودم می برمت پایین، نگران نباش.«
ماهرانـه طنـاب را بـه درخت گره زد. یادش آمد اسـم آن نوع گره، گره حلقه 

است؛ اما یادش نمی آمد اسمش را از کجا یاد گرفته.
یقه ی پیراهن پسـرک را گرفت. پسـر به شاخه ی درخت چسبیده بود و از 

جایش جنب نمی خورد.
»کوه! کوه!«

»فکر می کنی اینجا عین کوه بلنده؟ واسه همینه که می ترسی؟ نگران نباش، 
اون قدرها هم بلند نیسـت. اگه بیفتی، چیزی ت نمی شـه. شـاید دسـت وپات 
زخمی شه، اما نمی میری؛ یعنی معموالً که این طوره.« لبخند زد تا بهش بفهماند 

شوخی کرده، اما پسرک لبخند نزد.
باالخره آرام دسـت های پسـرک را گذاشـت روی طناب و راضی اش کرد از 

درخت برود پایین، بعد به زور از شاخه جدایش کرد.
پشت سر پسرک فریاد زد: »فکر کن داری از میله ی وسط ایستگاه آتش نشانی 

می ری پایین!«
پسرک با قیافه ای وحشت زده از طناب ُسر خورد پایین.

به محض اینکه پاهایش رسید به زمین، عین موشک در رفت.
دختر زیرلب گفت: »خواهش می کنم.«

کمی دورتر، مردی ایسـتاده بود که احتماالً پدر پسـرک بود. کاله پفی پردار 
سرش بود و جلیقه ای تیره رنگ به تن داشت، آستین هایش هم گنده و پف پفی 

بود. شبیه تفنگدارها بود.
دختر با خودش گفت پدر پسرک حتمًا بازیگر است. شاید این نزدیکی ها 

سالن تئاتر باشد.
پسرک وقتی پرید توی بغل پدرش، هنوز داشت سر قضیه ی کوه گریه می کرد.



		

دختر دست تکان داد، اما مرد او را نادیده گرفت.
دختر با خودش گفت ای بابا، گویا مردم اینجا زیاد خون گرم نیستند.

سرش را تکان داد، به سمت جاده برگشت و پایش رفت وسط یک چاله ی 
آب.

کفرش درآمد و قیافه اش رفت توی هم.
همان طـور کـه پایش را تکان  می داد تا آبش بچکد، با کنجکاوی نگاهی به 
چاله انداخت. تصویر آسمان آبی و ابرهای نقره ای و پرنده های در حال پرواز 

افتاده بود توی آب گل آلود چاله.
تصویر همه چیز بود جز یک چیز: خودش.

با خودش گفت پسرک نمی گفت کوه.
می گفت روح.



خواب عمیقخواب عمیق

فصل یکفصل یک
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ـ ارنست دقیقًا ساعت 9	:7 دقیقه ی شب رسید بیمارستان. مکس  
یک پرسـتار با خوش رویی از پشـت میز پذیرش برایش دست تکان داد. 

»سالم مکس ـ ارنست! مثل همیشه درست سر وقت رسیدی.«
وقت مالقات تا ساعت هشت بود. اگر یک دقیقه دیرتر رسیده بود راهش 
نمی دادند، چون از بسـتگان مریض نبود. دسـت کم طبق تعریف بیمارسـتان 

جزء بستگان محسوب نمی شد.
مکس ـ ارنست با بی حوصلگی دست تکان داد.

»بیا عزیزم... اخم هات رو وا کن ببینم. یادت نره که...«
پرسـتار به پوسـتر پشت سرش اشـاره کرد، عکس توله سگی بود که دماغ 

قرمز دلقکی گذاشته بود. خنده بهترین داروست!
خنده

بهترین داروست!
مکس ـ ارنست دندان قروچه ای کرد و به زور لبخند زد.

نزدیک بود بگوید این حرف خیلی بی معنی است. چطور ممکن است خنده 
همیشه بهترین دارو باشد؟ اگر دارویی مثل پنی سیلین بتواند جانت را نجات 
بدهد چی؟ آن وقت پنی سیلین بهترین دارو نیست؟ یا مثالً اگر دنده ات شکسته 
باشد، بازهم خنده درمان دردت است؟ یا اگر سرطان ریه داشته باشی یا آسم؟ 
خنده حالت را بهتر که نمی کند هیچ، بدتر هم می کند. اصالً منظورشان خنده ی 
کی هست؟ خنده ی خودت یا خنده ی یکی دیگر؟ اگر کسی به جای اینکه با تو 
بخندد به تو بخندد، بازهم داروست؟	 چطوره؟ ها؟ آهان، تازه، سگ ها که اصالً 
نمی خندند. بعضی از دانشمندها معتقدند گوریل ها و شامپانزه ها می خندند، اما 

سگ ها نه. حتی توله سگ هایی که دماغ قرمز دلقکی دارند...!
اما مکسـ  ارنسـت چیزی نگفت و خب اگر حتی یک ذره او را بشناسـی، 

	. چون مکسـ  ارنست همیشه دوست داشت آدم ها با او بخندند، اما بیشتر اوقات به او می خندیدند، تفاوت 
این دو را خیلی خیلی خوب می دانست. ن.
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می دانـی چقـدر این کارش عجیب اسـت. همان طور کـه دندان قروچه می کرد 
به سمت آسانسور سوم دست راست رفت.

همانی که رویش نوشته بود: پی.آی.سی.یو.
هـر بـار مکـسـ  ارنسـت این چهـار کوته نوشـت را می دید معنـی جدیدی 
برایشـان پیـدا می کـرد... پیـکار آیرون من سـیاره ی یوزپلنگ هـا... پیش بینی 
آینده سیل یواش... پیش نویس آیین نامه ی سیرک یونان... پیراهن آیزنهاور 
سـیب زمینی یونجه... پیانو آیفون سـیفون یویو... پیاز آینه سینه ی یورتمه... و 
از این جـور چیزها. اما خب این کلمه سـازی یک جـور عادت و تیک ذهنی بود، 
هدفش سـرگرم شـدن نبود. حتی اگر خندیدن بهترین دارو باشد، با حالی که 
داشت حتی تصور آیزنهاور توی پیراهنی که از سیب زمینی و یونجه درست شده 

باشد هم او را نخنداند.
خوب می دانست این چهار کوته نوشت مخفف چه چیزی هستند.

پی. آی .سی. یو: بخش مراقبت های ویژه ی کودکان	
شـاید تـوی کل دنیـا تنهـا جایـی کـه آدم خنـده اش نمی آمـد همیـن 

پی .آی .سی .یو بود.

مکس ـ ارنست از آن بیمارستان بروهای حرفه ای بود.
توی بچگی هر روزِ خدا یک جور آزمایش ازش می گرفتند، آزمایش پوست، 
آزمایـش اسـتخوان، آزمایش چشـم، آزمایش شـنوایی، آزمایـش دی اِن اِی، 
تست آی کیو )می گفتند توانایِی زیادی خودش یک جور ناتوانی است.( تست 
رورشـاخ	، ارزیابـی روان شـناختی، ارزیابـی عصبـی، آزمایش قلـب و عروق، 
عکس بـرداری و سی تی اسـکن، دکترهـا همـه ی واکنش هـای او را ارزیابـی 
می کردند و برای هر جور مرض و عارضه ای که فکرش را بکنید ازش آزمایش 

1. PICU: Pediatric Intensive Care Unit
	. نوعی آزمون روانی که در آن فرد برداشت خودش را از لکه های عجیب و غریب جوهر می گوید و روان شناس 

بر اساس آن، عملکرد حسی یا اختالالت ذهنی فرد را تشخیص می دهد. م.



		

می گرفتنـد. موقـع غذا خوردن حسـابی نگاهش می کردنـد و موقع خواب به 
صداهایـی کـه می داد گـوش می کردنـد. مهارت هایش را انـدازه می گرفتند و 
خالقیتش را می سنجیدند. آزمایش خون و ادرار ازش می گرفتند؛ حتی ِکشت 

مدفوع هم داده بود. )البته دلش می خواهد این یکی را فراموش کند.(	
مکس ـ ارنسـت یک درد و مرضی داشـت؛ این را همه می دانسـتند، اما 
هیچ کس نمی دانست چه درد و مرضی. تنها چیزی که متخصصان درموردش 
هم عقیده بودند این بود که عالمت اصلی مرضش وراجِی بی وقفه است. البته 

این را همه می فهمیدند، دیگر متخصص الزم نداشت.
امـا همیـن چنـد وقت پیـش اتفاق مسـخره ای افتاد. منظورم مسـخره ی 

عجیب و غریب است، نه مسخره ی خنده دار.	 
مکسـ  ارنسـِت وراج سـاکت شده بود. البته کامالً نه. تقریبًا ساکت شده 
بود. بیشتر کلمه هایی که می گفت کوتاه بودند، مثل بله و نه و همان ها را هم 

مثل ناله می گفت و نمی شد اسمش را زبان آدمیزاد گذاشت.
البتـه نـه که فکـر کنی قدرت تکلمش را از دسـت داده بـود. کلی کلمه توی 
سرش بود و می توانست هوای ریه هایش را خالی کند و لب ها و زبانش را تکان 
بدهد. مشـکلش این بود که حرف زدن خیلی برایش سـخت شـده بود، حتی 
سـخت تر از آن وقت ها که سـعی می کرد حرف نزند. قبالً کلمه  ها عین سـیالبی 
شدید از دهنش می زد بیرون و وقتی می خواست جلوی این سیل را بگیرد مثل 
این بود که بخواهد روی رودخانه سـد بسـازد. ولی حاال یکهو جهت جریان این 
رودخانه عوض شده بود و وقتی می خواست حرف بزند مثل این بود که بخواهد 

خالف جهت رودخانه شنا کند، اما درنهایت فقط می توانست درجا شنا کند.
این عارضه ی جدید، یعنی همین سـکوت غیرارادی، ده روز پیش سـراغش 

	. اگر نمی دانی ِکشت مدفوع چیست، لطفًا از یک نفر دیگر بپرس. ترجیح می دهم من برایت توضیح 
ندهم... زیادی حال به هم زن است. ن.

	. این هم یکی دیگر از چیزهایی که مکسـ  ارنست فرقشان را خیلی خیلی خوب می دانست، چون همیشه 
دلش می خواست مسخره ی خنده دار باشد، ولی معموالً مسخره ی عجیب و غریب بود. ن.



		

آمد. همان روزی که کاس رفت بیمارستان. همان روزی که کاس رفت توی کما.
دکتـر وقتـی دید مادر کاس از شـنیدن این خبر خـودش هم دارد از ترس 
مـی رود تـوی کمـا، گفـت: »منظـورم از کمـا اون کمایـی نیسـت که شـما فکر 
می کنین. از اون کماهایی نیسـت که توی فیلم ها می بینین. مغز کاس کامالً 
فعاله. انگار هر از گاهی یه چرخه ی حرکت سریع چشم	 هم داره. اون در واقع... 

خوابه. به احتمال بسیار زیاد، خیلی زود بیدار می شه.«
با این حال مکس ـ ارنست می دانست کما هرجور هم که باشد باز کماست؛ 
حتی اگر کمای واقعی نباشد؛ حتی اگر اسمش را بگذارند خواب. به هر حال، 
خواب معنی اش این نبود که کما نیست. مکسـ  ارنست توی واژه نامه معنی 

کما را نگاه کرده بود: توی زبان یونانی، کما یعنی خواب عمیق.
سـکوت مکـس ـ ارنسـت بـرای اطرافیانـش خیلـی ناراحت کننـده بـود. 
مخصوصًا برای مادر کاس و دکترها و پرستارهایی که سعی می کردند بفهمند 
چـه بالیـی سـر کاس آمده. مکسـ  ارنسـت گفته بود وقتـی آن اتفاق افتاد 
پیش کاس بوده، اما هروقت کسـی ازش می پرسـید آن اتفاق چی هسـت، 

شانه باال می انداخت یا به یک نقطه زل می زد.
مادر کاس رک وراست به روی مکسـ  ارنست نمی آورد، اما معلوم بود فکر 
می کنـد او چیـزی را از بقیـه مخفی می کند. یک  بـار گفت: »چرا کاس پیش 
توئه هروقت که...« اما سـؤالش را نصفه گذاشـت. یک  بار دیگر هم پرسـید: 

»مطمئنی که تو خودت...« اما این سؤالش را هم نصفه گذاشت.
نمی خواسـت بگذارد مکس ـ ارنسـت را به اتاق کاس توی بیمارسـتان راه 
بدهنـد، امـا پدربزرگ هـای کاس پادرمیانـی کردند و به او یـادآوری کردند که 

مکس ـ ارنست صمیمی ترین دوست کاس است.
بابابـزرگ َلـری گفتـه بود: »خـودت هم می دونی کـه کاس دلش می خواد 

	. )REM )Rapid Eye Movement؛ یکی از مراحل خواب است که بدن در خواب عمیق به سر می برد، 
اما مغز بیدار است. م.



		

مکس ـ ارنسـت اینجا باشـه. تازه، طفلکی این پسر خودش به اندازه ی کافی 
ناراحته... نگاهش کن.«

بابابزرگ وین گفته بود: »تازه، شاید کاس با شنیدن صداش بیدار بشه.«
مکسـ  ارنسـت با خودش گفت کاش به همین سـادگی بود. آن وقت به زور 
هم که شـده دهن باز می کرد، هر قدر هم سـخت بود باز این کار را می کرد. اگر 
فکـر می کـرد حرف زدنش دردی را دوا می کنـد، اصالً دیگر یک بند حرف می زد. 
نه می خورد و نه می خوابید. حتی نفس هم نمی کشید. اگر حرف زدنش کاس 
را درمان می کرد حاضر بود ده برابر شـدیدتر به عارضه ی قدیمی اش دچار شـود. 
بدجور دلش می خواست دوستش بیدار شود، تا حاال هیچ چیزی را این قدر از 

ته دل نخواسته بود. 
امشـب مـادر کاس زود می رفت. همه توی بیمارسـتان بهـش گفته بودند 

دیگر باید برود خانه و کمی بخوابد.
وقتـی تـوی راهـرو از کنـار مکـسـ  ارنسـت رد شـد، آسـتینش را گرفت. 

چشم هایش از خستگی قرمز شده بودند.
»مکس ـ ارنست، خواهش می کنم، ِکی می خوای...«

بعد آسـتینش را ول کرد، انگار نا نداشـت باقی سـؤال را بپرسـد. سر تکان 
داد و رفت.

مکـسـ  ارنسـت یـک لحظه دهنش را باز کرد کـه چیزی بگوید، اما هیچ 
حرفی نزد.

حـق بـا مـادر کاس بود، او واقعًا چیزی را از همه مخفی کرده بود. اما حتی 
اگر اجازه ی صحبت داشت، حتی اگر سوگند مقدس رازداری نخورده بود، حتی 
اگر خطراتش را به جان می خرید و ماجرا را تعریف می کرد، هیچ کس حرفش 
را بـاور نمی کـرد. حقیقـت به قدری باورنکردنی، عجیـب و غیرواقعی بود که یا 
می گفتند دروغ گوسـت یا در بهترین حالت می گفتند توهم زده. پس گفتنش 

چه فایده ای داشت؟


