
 کسوف مغزی
ی روی میله. ایستادرتب ، جلوی قفس با ریش بلند و موهای نام مرد. زدمینور زرد مالیمی بیرون کرکره چوبی،  از الی

-توی قفس صحبت میهای رو به پرنده ، مرد. کز کرده بودقفس  کبوتری در گوشه ای از .زدچرت می ، جغدیوسط قفس

سفت روی پیراهن آستین کوتاهش را  کروات قرمز. سخنرانی کندسن سالن کنفرانس ایستاده باشد و  ار که رویانگ. کرد

 :گفت رسمیکرد و با صدای 

بزرگ و . گذرد این نقطه سیاه، بزرگ می شودهر چه می! نقطه ریز ریز از یک. شودلکه سیاه از یک نقطه شروع می»

 «.آنقدر بزرگ که کل دنیایت را بگیرد. بزرگتر

 :به زحمت ادامه داد. آمدنفسش باال نمی. زدآنقدر که به سیاهی می. صورتش سرخ شد. نوک زبانش چسبید. مکث کرد

 .«گیزمان را پاره کرد و جلویم ریختانتنها عکس خاطره .داشتری که نرگس با من رفتامثل  »

آمد که انگشتانش یادش می. آن عکسحس غریب . دواندش ریشه میدر عمق وجود. بود س پر حسی برای نرگسعکاوایل 

ش عکس نامزداز رهگذری خواست که از او و  بعد. پلک نزندنور ضعیف غروب آفتاب زیر را روی پیشانی چتر کرد، تا 

احسان  ،جلوی مرد غریبه. همچنان که کنار احسان ایستاده بود ، نتوانست خودش را کنترل کند. دوربین را به او داد. بگیرد

 :نرگس زل زده به احسان پرسید. لحظه ای دوربین را نگه داشت جوانمرد . و از او لب گرفت را بغل کرد

 ؟«موهای افشون منو نخواستی»-

 .تر کردیش را شلو روسری

 ؟«تو چی؟ صورت صاف منو نخواستی! چرا گلم»-

حتی حاال پس . لرزیدمی در هوسش! به اندازه یک تب چهل و دو درجه. شدصورتش سرخ می. گرفتاز این عکس گُر می

گرفت وقتی احسان داشت لب می. از اطرافخبر محو تماشای هم بودند و بی .شددر عمق آن عکس غرق می وقتاز چند 

. ز لب گرفتنشانا. اما دوباره عکس گرفت. ای دوربین را نگه داشتمرد لحظه. ای داردمتوجه شد آن مرد غریبه نگاه خیره

مرد غریبه هم با ابروهای گره خورده . تشکر و خداحافظی کرد .از مرد جوان گرفت را دوربین اخمبا . احسان خجالت کشید

 . برگشت و از صحبت کردن با نرگس پشیمان شد



از الی کرکره به  .لیوان را از روی میز برداشت و سرکشید برگشت و مرد. قرص در گلویش گیر کرد. گلویش خشک شد

 :مردمک چشمش دو دو  زد و باز ادامه داد. دحالش بهتر ش. بیرون نگاه کرد

یک . افتندرهای عمر یک درخت کهنسال دورت میمثل شیا. بعضی اتفاقات هم یک لکه سیاهند توی ذهن !دوستان»

شود که مایع مزت برسند، کمربند آن قدر سفت میوقتی به خطوط قر. اندازند د ذهنی سفت که مغزت را از کار میکمربن

نتوانی انتقام بگیری و عقده ات را خالی . بخصوص که دستت از زمین و زمان کوتاه باشد! زندیت بیرون مینخاعی-مغزی

های تراشه! سوهان روحت شود! دم نزنی صورتت قرمز و مشکی شود و. همه را در خودت بریزی. کنی، بلکه سبک شوی

 .«خواهی سرت را به دیوار بکوبیریزد و میات میجمجمه

. مرد غریبه را شناختزیر چشمی . کردکه تعقیبش می دیدای را ی غریبهبرای خرید به بازار رفت، سایه نرگسروزی که 

، کاریاین مخفیاز . اما احسان از ماجرا خبر داشت. یددیگر آن مرد غریبه را ند. ترسید از آن ماجرا به احسان چیزی بگوید

از . برودداد تنهایی بیرون اجازه نمی. کردموبایلش را چک می. اددآن روز احسان به همه چیز گیر می از. ناراحت شد

. دادهای واهی به نرگس گیر میبه بهانه. کندداد با تاکسی رفت وآمد حتی اجازه نمی. گرفتتماسهای تلفنی پرینت می

زن باید در . گفت آزادی مال کبوتران است و مردهااحسان می. اینقدر سر مسایل کوچک پاپیچش نشودگفت که نرگس می

 . حد خوردن یک لیوان آب یخ آزاد باشد

دوباره با حرارت بیشتری در صدا و چشمان تقریبا از حدقه . مقداری غذا توی قفس ریخت. سیگاری روشن کرد و پکی زد

 :فریاد زد ،بیرون زده

ه بالیی بگویم که چ! لکه ای که قلبم را سیاه چاله کرده. به او نشان دهم بیاید تا من این لکه سیاه را. امشب قرار است بیاید»

کردم ید بیشتر و بهتر با او معاشقه میبا. بودمنباید فقط به فکر خودم می. بودم گویم خودم مقصربا خودم می! به سرم آمده

تمام آن . ری رفیق شددستت گریخت و با دیگنکردی و از ! و هزار بارهزار بار . کردمخوب ارضایش می. ای نشودتا عقده

! ر بغل رقیب ببینییشحاال فقط باید دندان قروچه کنی و د. وفایی شدزد، به عقد نرسیده، بیهایی که از آن دم میوفاداری

آن وقت . شودمیرد و هیوالی مغزی متولد میکودک درون مغزت می. آیدشود و کاری از دستت بر نمیبدنت لمس می

آن لکه سیاه ! یک کسوف ایستای چند هزار ساله! هزار سال! شویای خیره میبه نقطه! شویکه دچار کسوف می است

این چه ! غلیظ غلیظ. ایستدکسوف مغزی در حالت کامل می. گیرده آهسته روی خورشید زندگیت را میبزرگ ، آهست

! دفهمیمی. ی تا خالص شویقط باید خودکشی کنف. شویکنی و ری استارت نمیافتی و هنگ میحالیه؟ به سرفه می

 «!؟دفهمیدی! هاابله !هااحمق! خودکشی

کم با بعد هم همه بلند شدند و کم. زدندسوت ها بعضیحتی . جلوی سن آمدم و برایشان تعظیم کردم. همه برایم دست زدند

ساعت  چند. بیایدقرار بود تا ساعت هشت ! دیر کردهتا آمدم با کسی برقصم یادم آمد که . همدیگر شروع به رقص کردند



تن و از سوخ با غیظ فشار دادم. مآتش سیگار را روی دستم خاموش کرد. جواب نداد. به موبایلش زنگ زدم. انتظار کشیدم

کت آورده کار داشتم و باید پرونده هایی که از شر. نرگس برای خرید به بازار رفتکه  افتادمی شببه یاد همان . دخوشم آم

چند دقیقه بعد یک  .رفتم و دم در توی کوچه پشت یکی از درختها ایستادم. خیلی دیر کرده بود. کردمتکمیل می بودم را

-قلبم روی دو هزار می. ترکیدمداشتم از عصبانیت می. رفتنرگس پیاده شد و آن ماشین . ی بلند ایستادماشین مشکی شاست

 :امانش ندادم و داد کشیدم. دستش را روی گوشش گرفت. توی گوششجلوی نرگس پریدم و محکم زدم . زد

 ؟«این عوضی کی بود»-

 .«دپیاده کرچند تا مسافر دیگم بودن که . بود یه ماشین عبوریبه خدا »-

 ؟«ی بلند شدنشاست ،هااز کی تا حاال تاکسی! خورگه ن»-

 .«تحتی پولم نگرف .سوار کرد ،دید وایستادیم .بود یه بنده خدایی»-

 !«چرت و پرت تف نده»-

 .اما کبوتر سرش را زیر بالش برده بود. مردمک چشمان جغد تکان خورد .مبه سمت قفس رفت

 .«نمولت ک! بیا حیوون»-

ام عرق از سر و کله. مبود تمام شب را حرف زده. صبح شده بود .پرت کردم به سمت آسمانآوردم و از قفس در کبوتر را

 .ای نداشتکردم فایدهریخت و هر چه پاک میمی

 !«گمشو به سالمت»-

موسیقی ساده، . ، صدای آزادی را شنیدماز البالی بال زدنها. دضعیف آفتاب چشمانم را پر کرصدای بال کبوتر و تشعشع 

ریختن آب بر یخ  .مثل صدای ریختن یخ خرد شده در لیوان دهان گشاد! حلزون گوشم را به لرزش درآورد ،انتهاسبک و بی

 های بیشتری زدن بال. نه اینکه هیکلت را بخشکاند و منجمد کند. ات را سیراب خواهد کردوجود تشنه. خرد شدن یخهاو 

. یچیدحس لطیفی مرا در پر قو پ. مادم و دستهایم را باز کردایست بر لبه بالکن. خواند پرواز بهیک دسته کبوتر مرا . شنیدم

چشمم را باز کردم و دیدم در چند متری سقوط به . امواج حلزونی گوشم در مردمکانم پیچید و دیاپازونی گوش خراش شد

-خونم پخش و جذب دانه. شومور میغوطهدر خون . یک لحظه تصویر برخوردم به زمین ، جلوی چشمم آمد. زمین هستم

با خود  .رسمد و به انتهای این زندگی نکبت میپاشغزم از هم میم. روی زمین پر از بلورهای قرمز است. شودهای برف می

یاد اندام لمس . شومافتم و پشیمان میبازیهایم با نرگس مییاد عشق. تر استنم همین زندگی نکبت از مرگ شیرینکفکر می



م شد دوباره هوس .درخشیدفلسهای ماهی میحمام آفتابی که بدنش مثل در  .، افتادمکرختمانو ارضا شده و کرخت 

 . های زیادی با او دارم و باید خلقش کنمهنوز معاشقه. برگردم

پشت درب با . بردند از وجود هم لذت. بدون اطالع خانواده. آن دو سال آخر را با هم یک خانه دانشجویی اجاره کردند

-لبخند زنان حرف می. بغلش کرد. یدچرخدست به کمر زد و مثل مانکنها ! با یک دسته گل رز. یش ایستاده بودلبخند بارانی

ی با نمکش را که در آن کنجکاوی و دلبری مثل همیشه با شیطنت در جنگ بودند به احسان نزدیک در حالیکه چهره. زد

 :کرد و گفت

 ؟«کنمهایی که من فکر میهمون لحظه»-

دو دست شد آن را با ان باریک بود که میآمد و کمرش چنه نظر میدر نور ضعیف تنها المپ اتاق بسیار الغر و متناسب ب

 . گذراندندترین شبهای زندگیشان را میخوش. دادگفت گوش میای که بریده بریده میبه کلمات عاشقانه. پوشاند

 .«وری مشتاق کسی نبودماصال این ج»-

 ؟«کنی؟ واقعا دوسم داریداری لوسم می»-

 !«البته عزیزکم»-

. کشیدانگار شهد شیرین وجودش را سر. یداحسان با لبان درشتش آنرا مک. بیرون ایستاد لبانش جمع شد و مثل یک غنچه

چشمانی که بر اثر . دادمی تر نشانه ابریشمی که چشمان شوخش را تیرههای برگشتآراسته ، با ابروهای هاللی، مژه یچهره

 . با ناخنهای بلندش را در پنجه گرفت و کمرش را بیشتر به خود فشرد ستهاید. نمودمی تردرشتآرایش، 

-با خانوادهرسما روزی که . باز خودش را توی کت و شلوار دید که با یک دسته گل ایستاده. دوباره آن لبان را تا ته خورد

این  .ها به توافق نرسیدندنوادهخا. این قدر عاشق که دلش از جا کنده شد. نرگس غش کرد .ی آمده بوداش به خواستگار

د و از آنها جدا نمواجاره سوئیتی را علیرغم میل پدرش  د کاری در یک شرکت دست و پا کرد وباعث شد نرگس برای خو

 . دوباره زندگی مخفیانه زیر یک سقف را از نو شروع کردند و احسان، نرگس، چند وقت بعد . شد

در اصطکاک شدید هوای در یم را بین هوا و زمین گوشی. گ نرگس استصدای زن. در دستم، زنگ خورد ناگهان موبایل

ه های آخر از تدر آن هزارم ثانیه. فرصتی نبود. را بزنم و به گوشم برسانماما نتوانستم دگمه سبزش . آوردم ، باالحال سقوط

خدایا قول . ز دلم پی نرگس استمن هنو. کنم که اشتباه کردمبرای خدا استدالل می. خواهم که زنده بمانمدل از خدا می

به دنبال دلیلی بودم که یکهو یادم آمد که مردن در . کنددیدم خدا هم باور نمی. آدم شوم. دهم، همه چیز را از نو بسازممی

 اما توی. ترکاندرا میبرای خدا استدالل کردم که توی زمستان، سرما و برف استخوانهایم . تابستان بهتر از زمستان است



ام به من فرصت هایی که کردهحداقل به خاطر آن اندک خوبی! ایاخد. شودام اذیت نمیبستان در خنکای زیر خاک جنازهتا

پرواز  ، بالم باز شد ودیدم به جای دستتوی همین فکرها یکهو . راضی شوم خودم هم نتوانستم. ایچه استدالل مسخره. بده

چند بار بال زدم . دیدمیک جغد خاکستری توی شیشه . ه یک پنجره نشستمجلوی شیشه رفلکس یک ساختمان روی لب. کردم

را نسیم مالیمی که در پرواز زیر پرهایم حس آزادی و . از آن زندگی سگی خسته شده بودم. و خودم را ورانداز کردم

ام یا دانستم زندهنمی. زدقلبم داشت تند تند می  .یکهو از آن هزارم ثانیه ها درآمدم. بهتر نمود، حالم را کردمی نوازش

پیش از این که . درب را باز کردم. اختیار به سمت درب رفتمبی. شدمداشتم دیوانه می. وی اتاقم یافتمخودم را ت! مرده

احساس ! ناسمثل یک آدم ناش. کرد  سپربتوانم چیزی بگویم یا به سویش بروم و گونه اش را ببوسم با اکراه دستش را 

. تفاوتی وارد خانه شدبا بی . چنان نگاهم کرد که گویی هرگز مرا ندیده. کشد و گلویم خشک شدهیر میکردم ناخنهایم ت

لبها را با . آمدتقریبا داشت از جا درمی .اختیار قلبم بیشتر به تپش افتادکردم بیبهای زیبا و هوسبازش را تماشا میدر حالیکه ل

برای . ام که این جور گیج شدمشاید چیزی زده. تمرکز کردم. داددارم حرکت می تری از آنچه به خاطردلربایی ظریف

 :اینکه از آن حس سقوط درآیم روی کاناپه تکانی خوردم و گفتم

 .«به خاطرت اشیاپرست شدم! دارمشون هنوز. هنوز برخی وسایلت اینجاس» -

 . یش درخشش طنزآلودی بوددر چشمان عسلی. نخندید

 «!االنم نیومدم که اینجا قربونم بری! زنیچی حرف میدونم از نمی»-

 :ادامه داد. توانستم حرف بزنمنمی. یخ زدم. ردی به هیکلم ریختآب س

 .«پیش پدرم سرشکسته کردی هات منو تو با بدبینی»-

 :یکهو به خودم جرات دادم و گفتم. امشرکت کردهتپید که انگار در مسابقه دوی ماراتن چنان قلبم می

 .«هنوز عاشقتم من !غلط کردم»-

 .«مزخرف تحویلم نده»-

 .«خواستگارت جواب دادی تو هم به»-

 .«و دیگه نامزد دارم !آره»- 

 !؟«پس اون همه عاشقی»-

 !«به جهنممیره »-



 .نرگس عکس را بوسید و پاره کرد. آوردمداشتم باال می. جلویم ایستاد

گریه کرد و برای احسان قسم خورد که . شدنرگس باورش نمی. رها کرداو را ، به بهانه آن مرد غریبه یادش آمد آخر سر

ش به دروغ گفت قبال هم چیزهای زیادی دیده و شنیده که قضیه برای. اما احسان قبول نکرد. این قضیه به او هیچ ربطی ندارد

د و به خانه آمش بدین وضعیت لبریز شد از ا نرگس که کاسه صبرش. ها رابطه داریتو با غریبه. مثل روز روشن است

 .پدرش برگشت

آن  را البالی کتاب . توانست از آن بگذردنمی. وز آن عکس را نگه داشته بودعلیرغم نفرتی که از احسان داشت، هنحاال 

دلش نرگس ته بعد از مدتی  .کردرفتار می درست مثل یک کتاب دعا با احترامی خاص ، با آن. اش گذاشتمورد عالقه

. اصالح نرسد ترسید کارش با احسان به .دو دل بود! و خاطراتآن عکس . هنوز هم عاشق احسان بود. شدخالی 

دانست می. عنوان کندجرات نداشت مسئله را . گلویش پیش احسان گیر بودظر کامل بود، اما هنوز امیر از هر ن خواستگارش

باز محبتش گل کرد و . تصمیم گرفت آن عکس را پاره کند و دیگر جواب تلفنهای احسان را ندهد. همه به شدت مخالفند

نرگس  .پدرش راضی شود محال بوداما . خواست قضیه را به پدرش بگوید و از او بخواهد تا احسان را ببخشد. پشیمان شد

احسان را ول کرد و به . تصمیمش را گرفت .ادبه گریه افت. از کجا معلوم دوباره ولش نکند. شددلش به احسان قرص نمی

 .التماسهایش گوش نداد

 :مردی به پسرش گفت. وحشت زده نگاه کردم. مثل یک سنگ به بدنم خورد چیزی

  .«پلکیدیکی از اینا دور و بر خونمون می شبی که بابام ،خدا بیامرز، مرد ، از سر شب! جغد نحسه»-

مجتمع آپارتمانی  رفتم توی حیاط .چرتم گرفت ،دش صبح. پرواز کردمچند ساعتی را  .آمدخوابم نمی. پریدم و دور شدم

حیاط مجتمعمان پر از آدمهای سیاه پوش بود و  .کردندگریه می ،و برادرم مادر. دو نفر با برانکارد بیرون آمدند. خودمان

. ال شدمخوشحاول . کردداشت گریه می. را دیدم نرگسوسط جمعیت . مرگ مرا تسلیت گفته بودندها که پارچه نوشته نیز

 . نش عجیب بوداما آمدن و گریه کرد. آورد گریه کردنش مرا به شوق

درخششی منعکس  ،هادر اضالع این دانه. دادنشست، صدای جیری میهای روی زمین میبرف که روی دانه بلورینی هر دانه

کم کم . هل شدم و از ترس پریدم. های برفی قرمز افتادمدانهیاد . فهمیدم که واقعا یک جغدم. همه چیز حقیقی بود. شدمی

ک شدم و با سرعت یک جمبوجت به اندازه یک پروانه سب. ددامیبر باد هایم را پرواز همه غصه. د بودن کنار آمدمبا جغ

نه روز بود . چرخید در زیر نگاهم زمین می. کردباز آن خنکای مالیم، نوازشم می. خوردانگار زمین زیر بالهایم سر می! روانه

د بید مجنون بود یا زیر بار درختی که معلوم نبو. ها پهلو به پهلو نشستهدشت پر برف، تپه! ریک و نه روشن نه تا! نه شب

برق چیزی چشمم . وزن بودها و زمین بیآن تپه ام سبک شد که گویی تمامآنقدر المسه. ای مجنون شده بودهای ستارهدانه

 .شروع کردم به نوک زدنش! شاید موبایل خودم است که لحظه سقوط آنجا افتاده. دیدم موبایلی توی حیاط افتاده. را زد



رفتم توی . هل شد. یش را گرفتمیکهو گوشی ،رفتکه نرگس داشت با موبایلش ورمی یک بار .دگمه سبزش را باید بزنم

 :گفته بود نرگسمردک الابالی به . چت کردهیدم با یک مرد ناشناس د. وایبر

 .«دوستت دارم عاشقتم»-

 :گفته بود نرگسو 

 !«ممنون»-

 ؟«کی ببینمت و کجا»-

نفهمیدم چرا این  .این پیامها را فرستادیکهو اما  ه،کردمیتبلیغ لوازم آرایشی  این یارو نرگس گفت که .گوشی را گرفتم

 . «.... هوهو هوهو هوهو»: شروع کردم به آواز. یرون آمدماز شهر ب. جوری شد

. از همان اوایل دانشجویی با هم دوست بودیم. جنازه نسیم سیاه شده و بوی تعفنش همه جا را پر کرده بود. میدرس به خرابه

از روزی که خواستم آدم شوم و با . دادتن به هر کاری می. هرزه بود. وردخما به درد زندگی نمیا. زیبا بود و خواستنی

آن قدر بد . ام با نرگس هم دست بردار نبودبعد از رابطه. به حرفش گوش نکردم .از نرگس بد گفتنرگس ازدواج کنم، 

.  شناختمیرا خوب بود او  نرگسقبال هم اتاقی دانشگاه داد و چون خط می .را بهم زد مابین  .گفت که ته دلم خالی شد

. آن قدر که عشق نرگس به خودم را زیر پا گذاشتم و رهایش کردم .های تیره را در ذهنم نقاشی کردیک یک آن دایره

پس از . خواستم مدتی با او خوش باشم. آمدافتادم و هوسش زیر زبانم میهایم با نسیم مییاد عیاشی. حواسم پیش نسیم بود

اما مانع . خواستم برگردم. دیدم دوباره عشق نرگس وجودم را گرفته. کم از او متنفر شدمیک دوره زندگی مخفی با او کم 

دیگر مغزم کار نکرد، باید . خواهد ازدواج کنددیدم نرگس می. گیر کردم. گویدسم خورد که همه چیز را به همه میق. شد

 .او را کشتم .شدمخالص می نسیم از شر

مرد غریبه روزهای . دلم تکان خورد. ود و بخواهد خواستگار جدید نرگس را بد دل کندشاید مرد غریبه باز هم سراغش بر

اما . آن روز هم آمده بود تا همه چیز را به نرگس بگوید. آخر گفته بود که نسیم نامزدش بوده و به خاطر من با او بهم زده

. کردام مثل ابر بهار گریه میسر جنازهنرگس یادم آمد که . وقتی عشق نرگس به من را دید، فقط عکسی گرفت و رفت

 .کسوف مغزی مرا بدبین کرده بود. باید بروم و پیدایش کنم. کردمرهایش مینباید . دستپاچه شدم

زد و کبوتر جغد چرت می. دربش باز بود. خوردچوبی دیدم که قفس در باد تکان میاز البالی کرکره . به آپارتمانم رسیدم

 .کشید «هوهو»آواز مرا که دید هیکلش را باال داد و . ای مرده بودگوشه در



مادرم از غم . های نرگس را نداشتمدیگر تحمل دیدن گریه .جمعیت تابوت را آوردند. قبرستان رفتم به سمتپرواز کردم و 

نرگس طبق معمول غش  . دستهایش را محکم گرفته بود تا خودش را نزند. دادیادش رفته بود و او را دلداری میخودش 

روی . ای نداشتزدند و فایده آب به سر و صورتش. زیر دست و پا آمد. آن عکس چسب خورده روی زمین افتاد. دکر

وقتی پدر نرگس او را پسرم ! اما نه برای انتقام. مرد غریبه آنجا بود .زددیگر کسی به من سنگ نمی .درخت باالی قبر نشستم

نیروی عجیبی مرا به درون قبر  .جنازه را توی قبر گذاشتند. پرهایم سیخ ایستاد. دهنم چسبید خطاب کرد ، زبانم به سقف

. وار مرا به حبس کشیدنقاط سیاه حاال مکعب. دسنگها یکی پس از دیگری گذاشته ش. نداشتمتا ته قبر چشم از او بر .کشاند

  .همه جا تاریک شد. نفسم بند آمد ،نگ که گذاشته شدآخرین س. کردماز ترس داشتم سکته می. بر من پیچید و مرا بلعید

دیدم در بغل . سرم را چرخاندم. توی رختخوابم افتاده بود ،نور تند خورشید از پنجره. همه جا روشن شدبعد  ساعتچند 

ش برداشتم و دیدم پر از ز دور کمردستم را ا. جواب نداد. صدایش زدم. باز و ثابت بود و پلک نمی زدچشمانش . نرگسم

 .آویزان شد مثل یک آبشار شرابی از لبه تخت گردن نرگس کج و موهایش .هیکلش را هل دادم و بلند شدم. خون است

موبایلم در کنار . و برگشتم زدم مآبی به سر و صورت. به هر زحمتی بود، خودم را به دستشویی رساندم. روی زمین نشستم

 !«نسیم»: نوشته بود اشصفحهروی  .جنازه، داشت زنگ می خورد

 

 


