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 خفقان

 فاطمه دلفانی 

 

ابتدا یک حسِ جدید، آشفته ات میکند. قاعدتا هر آشفته ای به اطرافش نگاه می کند. نگاه که می کنی   

جز دیوارهای بلند و صاف هیچ نمی بینی. جایی برای چنگ انداختن نیست؛ حتی بیراهه ای برای فرار 

آسمان.رنگ های زیادی در کار  نمی یابی؛ فقط دیوار پشت دیوار و زمین و آن باال باالها ردی از 

نیست.سفید و سیاه! البته که سیاهی بُعد بیشتری را در برگرفته و چند باریکه نور فقط برای این است 

 که به اشتباه خودت را مرده نپنداری و یآس و ناامیدی مغلوبت نکند.

ل است.اینجا یا گرم  هوا برای همه یک جور نیست؛ اما چیزی که همه از آن محرومیم آب و هوای معتد

 و آتشین است یا سرد و یخبندان.

می دانی که تنها نیستی و افراد دیگری هم اینجا هستند. اما زندان نیست که هم سلولی هایت کنارت 

باشند و یا در انتظار مالقاتی باشی و یا امیدی به شورشی باشکوه در مغزت جاری باشد. تو فقط میدانی 

ند که این مکان را درک می کنند.همه افرادی که اینجا هستند بعد از مدتی که افراد دیگری هم هست

می نامند. ما  "خفقان"ناخودآگاه، نامِ این مکانِ هولناک که با دیوارهای بلند و ضخیم محاصره شده را 

اهالی خفقانیم. می دانیم که آن سوی این دیوارها افرادی دیگر زندگی می کنند. از آن سوی دیوار هر  

ز گاهی افرادی به این طرف پرت می شوند. ما پرت شدن آنها را می بینیم. هرچند دیر به دیر اما به  ا

تعدادمان اضافه می شود. از آن گذشته ما صدای ساکنین آن سوی دیوار را می شنویم.آنها می خندند، 

. صدای همه گریه می کنند، بر سر هیچ و پوچ دعوا می کنند و بی جهت شاد و هیجان زده می شوند

 ی اینها به گوش ما می رسد. حتی صحبت های معمولیشان را هم می شنویم.

اما برعکس! صدای بلندترین فریادهای ما از این دیوارها آن طرف تر نمی رود. خفقان تمام صداها و 

فریادها را در بطن خود خفه می کند. دیوارهای خفقان به سان مرداب هایی هستند که به جای دست  

پاها، صداها را در خود می بلعند. ما توانایی اتحاد و نای یکدل شدن نداریم اما در تمام این سال ها   و

دیده ام که همه مان تک به تک فریاد کشیده ایم و هرگز نتوانسته ایم صدایمان را به گوش آن طرف  

اگر کسی هم به این   دیوار برسانیم. برای همین شک ندارم که آن طرف دیوار از وجود ما خبر ندارند.

 طرف پرتاب شود با مردگان اشتباه گرفته و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود.
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این دیوارهای مرموز چرا چنین خاصیتی داشتند؟ برای اینکه به جواب این سوال می رسیدم قاعدتا 

تی با دیوارهای معمولی  باید به دیوارها نزدیک می شدم. باید آنها را لمس می کردم. ظاهرشان هیچ تفاو

نداشت. چرا صدای آن طرفی ها را به ما می رساند اما صدای ما را در خود خفه می کرد؟ این سوال  

 سال های اول برایم مهم ترین دغدغه بود. 

یک روز دیوانه وار تبری به دست گرفتم و سراغ یکی از آنها رفتم. تصمیم گرفته بودم با آن دیوار بلند 

ان دارم بجنگم و آن را تکه تکه کنم. اطرافیان که مرا تبر به دست دیدند حیرت زده و ضخیم تا ج

بودند. اینجا صدای کسی به کسی نمی رسید اما نگاه هایشان از ترس و حیرت دریده بود. شاید قبل از 

م  من این کار را به سرشان زده بود و برای همین می خواستند مرا هم پشیمان کنند اما من در تصمیم

جدی بودم. آنها نگاه های هولناک را به من دوخته بودند. من جوان بودم و در مغرورترین روزهای عمرم. 

سنگینی نگاه های اهالی خفقان را حس می کردم اما با خودم گفتم:))اگر حرفی داریم و صدایی برای  

ل هاست گوش های ما گفتن آن، چرا نباید به گوش آن طرفی ها برسانیم.چرا آنها با چرندیات خود سا

را چرکین کرده اند و ما حتی فریادمان در آنها اثری ندارد((. تبر به دست و خشمگین به اولین دیوار 

رسیدم. رگ های دستم بیرون زده بود و شک نداشتم از شدت  اشتیاق و خشم چهره ام سرخ و آتشین 

ها را خراب کنم.باید سراغ آخرین است. یک لحظه مکث کردم و با خودم گفتم:))نیازی نیست همه دیوار 

دیوار بروم.اگر مستقیم بروم راهم را گم نمی کنم و به آخرین نقطه شهرِخفقان می رسم.بعد از فروریختن 

آخرین دیوار فریادم را به گوش آن طرفی ها می رسانم((. با تبر اسمم را روی اولین دیواری که نزدیکیم  

 نوشتم تا برای آیندگان به یادگار بماند.بود حک کردم و تاریخ آن روز را رویش 

.با همه وجود می دویدم. تنها چیزی که مرا به آخرین دیوار می رساند همین شروع به دویدن کردم 

دویدن بود. برای همین به بهترین شکل می دویدم. اگر مکثی بود فقط برای خواب و خوراکی کوتاه 

می رسیدم دیواری آن طرف تر خودش را به من نشان می بود. روز های زیادی گذشت، به هر دیوار که  

داد. کم کم از رسیدن به آخرین دیوار ناامید شده بودم. هر روز که می گذشت رنگ تیره خفقان بیشتر 

و باریکه های نور کمتر می شدند. تقریبا چند ماهی بود که فقط رو به جلو حرکت کرده بودم. روزهای 

مرنگ بود که فقط با لمس کردن دیوارها را پیدا می کردم. آخرین دقایق  آخر باریکه های نور آنقدر ک

خاطرم  هست. نا امید و ضعیف و درمانده دستم را به آخرین دیواری که به آن رسیدم کشیدم. برجستگی 

های روی دیوار توجهم را جلب کرد. چون دیوارهای خفقان همگی صاف و بدون خراش بودند. نور بسیار 

کم آمد. خوب خیره شدم. آنچه می دیدم را باور نمی کردم. ماه ها دویده بودم تا به  ضعیفی به کم

دیواری برسم که خودم روی آن به عنوان اولین دیوار یادگاری حک کرده بووم. نای تعجب نداشتم 



3 
 

همان لحظه بیهوش شدم. بیدار که شدم باریکه های نور بیشتر شده بودند. توانستم اهالی خفقان را 

ره ببینم. نگاه های حیران و پر حسرتشان به من دوخته شده بود. آنها می دانستند. خفقان یک دوبا

 است. ما از این هزارتو هرگز نجات پیدا نمی کنیم و آنها این را می دانستند. "هزارتو"

نه خواستم گریه کنم اما یادم افتاد این حرکات احمقانه مخصوص آن طرفی هاست. ما نه می خندیم و  

. ما واقعیت اتفاقات روزمره را درک می کنیم و به آنها عکس العملی فاقد احساسات  گریه می کنیم

 داریم. از تمام احساساتمان یکی مانده و آن هم خفگی است.

خستگی ماه ها دویدن با چند روز استراحت از تنم رفت. البته بیدار که شدم هنوز جوان بودم. مگر می  

چ تالشی عمرم را ال به الی دیوارهای خفقان تباه کنم. باید حرکتی می کردم. حاال توانستم بدون هی

که حرف زدن با آن طرفی ها محال بود و به آخرین دیوار نمی رسیدیم چرا دیوارهای بین خودمان را 

نابود نمی کردیم. حداقل اهالی خفقان می توانستند اینگونه با هم حرف بزنند.شاید با حرف زدن می  

د راهی برای رهایی یافت و یا ال اقل با هم صحبتی یکدیگر سال های باقی مانده را قابل تحمل تر ش

 می کردیم. 

تبر رو به روی چشمانم برق میزد. نگاهم به اولین دیوار نزدیکم افتاد. بدون معطلی تبر را برداشتم با 

به سمت دیوار رفتم. باورم نمی  همه شور و هیجانی که  به خاطر این فکر در وجودم رخنه کرده بود

شد دیواری با آن عظمت و ارتفاع تنها با چند ضربه تبر فروریخت. خاک شد و اثری از آن نماند. یکی  

از اهالی خفقان که پشت دیوار بود با  فروریختنِ دیوار، رو به رویم ظاهر شده بود. قطعا حاال باید صدایم 

شوم و به او بگویم چقدر ساده می توانیم از حصار این  دیوارها را می شنید. می خواستم با او هم کالم 

نجات پیدا کنیم.شخصی که رو به رویم بود هیچ تعجبی در چهره اش نبود و به آرامی تماشایم می کرد.  

فقط دیدم چند قطره اشک از چشمانش سرازیر شد.تا خواستم به صدا در آیم احساس خفگی کردم.چند 

هر چقدر به حنجره ام فشار می آوردم فایده ای نداشت.خفقان تیره و تار بار نفس عمیقی کشیدم.

 شد.نمی توانستم حرف بزنم.من الل شده بودم.

 


