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 سرکوب 

 فاطمه دلفانی

 

 
 

خواب، وجود مردانهام را به لرزه درآورده! از   کی د ترس از  شویبود. باورم نم  ی چه کابوس وحشتناک گرید  ن یمن ا ی خدا   

بود که به آن    ی پنجرها  ای و    ی نقاش   ی حداقل گلدان، تابلو  نجای دارم. کاش ا  ی بی ام سردرد عجدا ر شده  ی صبح که از خواب ب

تا    شوندی م  ک ی آنقدر به هم نزد  وارهاید   نیا  کنم ی! احساس م ی تخت فلز  ک ی و    دیسف  یوارهای جز د  ستی ن  یزیشوم. چ  رهیخ

است که هر روز    یتابوت  کنم یکرده اما حس م   ام یبستر  شگاهی آسا  ن یاتاق ا  ن یام کنند. هرچند که سپهر در بهترباالخره خفه

 .   شودی تر متنگ 

  رون یکه ب  دادندیگرم و منظم م   یسه وعده غذا  یرو ز  نجای داشتم. حداقل ا  یآمدم حال بهتر  نجایکه به ا  یاول  یروزها   

داشت.     ی آرامش گرم   ش،یدرختها  یالبهال  دنی و نفس کش  شگاه یآسا  اط ی هرگز تجربه نکرد هبودم. قدم زدن در ح  نجایاز ا

 :انداختیمادرم م  یجمله  اد یمرا به  

 .  استیدن  زیچ  نیپسرم، آرامش بهتر_

. حرف که  زدیآمده بود فقط با من حرف م  ی شد. از وقت  دایپ   رمرد یآن  پ  یعادت کرده بودم که سر وکله  نجا ی به ا  بای تقر  

دادم    حی . ترجکردیو فرار م  زد یم ی کار ش یو آخر سر هم ن د یخزیدر مغزم م ی مثل مار گفتیکه م  یی زهای! چ ان ینه، هذ

که در اتاقم دلم    ی چند روز  ن یهمکالم شوم. ا   ی با آن لعنت   نکهیشوم تا ا  رم خودم را در اطاق حبس کنم و با نوشتن سرگ
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از آنجا شروع   زی. همه چیلعنت  یآن کوچه، آه بله! همان کوچه   یخانه، برا  یاداره، برا  یتنگ شده. برا    نجایاز ا  رونیب  یبرا

 شد .  

هم    تری راهم را طوالن  ینبود، حت   انبر یک  م  ی  ه یوجه شب  چ ی من از اداره به خانه بود. به ه  ی شگ یهم  ر یکوچه مس  ن یا  

 : د یچ یپیمادرم در گوشم م  یصدا رفتم یبخش! هربار که به آنجا مو آرام نیبود. دلنش  ی بی عج  ی. اما کوچهکردیم

 . استیدن ز یچ نیپسرم آرامش بهتر_

  یب یکه وارد کوچه شدم. به محض ورود اضطراب عج  رفتمیبعد از اداره به سمت خانه م  شهیزمستان گذشته مثل هم   لیاوا  

آسمان را    انهیکه وحش   دمیدیم   ییمارها  هیلختِ درختها را شب   ی هانبود. شاخه  یشگی از آن آرامش هم  یحس کردم. خبر

بتوانم به    کردم ی بود که گمان نمو ناتوان شده  ن یچنان سنگ  م ی. پاهاشدیم   فتریبدنم ضع   رفتم ی. هرچه جلوتر م زدندیم  شین

بلند قامت با    ی افتاد. زن  ی مشک  یبا باران   ی و اضطراب بودم که ناگهان چشمم به زن  یکوچه برسم. غرق در کرخت  یانتها

نگران  ی چشمان آن  اگر  نگران. حتم داشتم  اما  از آن چشم  یدرشت  مرا  بودند. زن  جهان    نچشما   نیباتریز   گرفتندیها 

را از خودش بپرسم    نها یا  یبود؟ خواستم همه  ده یترس  یزی از چه چ  خواست؟ یبود .از من چه مشده  رهیملتمسانه به من خ 

 _:دی چیمادرم در گوشم پ  ی که ناگهان صدا

 است. زی چ نیبهتر ای آرامش در دن پسرم

و به    دهیپوش  یمشک  یکه باران  دمی کوچه دو مرد را د  یخفه کردم و به راهم ادامه دادم. انتها  درنگیم ب  یکالم را در گلو 

  یبه نشانه  یگریداد و د  لمیتحو  ی لبخند گرم   د یمن را د  نکهیاز آنها به محض ا  ی ک یبودند.  داده  ه یتک  ی می شولت قد  کی

  ی شناختم. حدس زدم مرا با کس یرا نم  چکدامیه کوچه گذر کرده بودم و ن یا زا  یادیز  یتشکر سرش را تکان داد. سالها 

سقف    یرو  یداریاند. فورا کوچه را ترک کردم و به خانه برگشتم. آن شب مدام چشمان زن در خواب و  باشتباه گرفته

 .   شدیم ان ینما

مردد به    ینگفتم. بعد از ساعات ادار   ی   زی. چ  دی را پرس  لشی چندبار دل   اوشی. سدادمیصبح روز بعد در اداره دل به کار نم   

. جلوتر که رفتم  زدیم  شیوجودم را ن  یدر تنم شا خوبرگ گرفت. آشوب  ی روزیسمت کوچه رفتم. دوباره همان اضطراب د

. اگر    خواستیم  ی زیبه من. انگار که از من چ  ره ینگاه نگران! ملتمسانه خ  همان و    ی مشک  یافتاد با همان باران  یچشمم به زن

  ن یا   یذره. من ذرهشدیسبز رنگ افتاد. باورم نم  یاطرافم را نگاه کردم که چشمم به در  زد؟یچرا حرف نم  خواستیم  یزیچ

. همچنان در سکوت. با خودم  برگرداندمبودم. سرم را به طرف زن    دهیخانه را ند  ن یسال ا  نهمهی. چطور اشناختمیکوچه را م

پوش    یکوچه دوباره آن دو مرد باران  ی. زن را پشت سر گذاشتم و در انتها زدیبود خودش حرف م  یمهم   زیگفتم اگرواقعا چ

تشکر سرش را    ی به نشانه  یگریاز آنها لبخند زد و د  ی ک یمن    دن یداده و به محض د  ه یتک  ی م یشولت قد  کی . به  دمی را د

دو مرد    نیلحظه با خودم فکر کردم نکند ا  ک ی   شناختند؟ی. مرا از کجا م   دمیفهمیکارشان را نم  نیا  یمعناتکان داد.  

مرا ترساند. فورا کوچه را ترک کردم و به سمت خانه رفتم.    ی بیفکر به طرز عج   نیچرا ا  دانمیبا آن زن دارند. نم  ی ارتباط

م  بخواب  نکهینداشته باشم. قبل از ا  الیلحظه فکر و خ  کیمجال    بش  مهی خواب خوردم  تا ن نیانداختم. دو قرص سنگ  دیکل

 آن کوچه را بزنم .   دیق ستی در کار باشد. کاف   یندارد روز سوم یبه خودم گفتم لزوم 



3 
 

بار کار    ریخوب خسته شوم . ز  خواستمی نهار هم نرفتم. م  یبرا   یصبح روز بعد در محل کار تا توانستم کار کردم. حت   

.  دمی کوچه د  یخانه شدم. خودم را در ابتدا  یو راه   افتی  انیپا  یرا از خودم دور کردم. ساعات ادار   بیعج   ی کردن فکرها

به کوچه انداختم. خودش بود. همان جا.    یاراده در من مرده بود. نگاه  یرویآنجا بودم. ن  ار ی اختینبود. ب  ی زیانگار راه گر

  اد ی. هراسان فردمیکش ی نفس م یبه سمتش رفتم. به سخت تی بان. با عصیمشک یسبز رنگ. با همان باران  یخانه یروروبه

 زدم: 

 ؟ یخواهیبا آن نگاه نگران از جان من چه م ؟یخواهیچه م_

فقط سکوت. چنان خشمگ  نگاه.  را در ح   یام وحشتناک شده. صدابودم که حتم داشتم چهره  نیفقط    ادیفر  نیخودم 

کوچه رفتم. باز همان دو مرد    یشدم به انتها  دیبودم؟ از زن که ناام  دهیکش   ادیفر  نی. مگر چند بار قبل از ا  شناختمینم

 :  دم یآور. پرسبا آن شولت و لبخند تشکر چندش یلعنت 

 د؟ یشناس یمرا م   د؟یخواهیچه م  یلعنت   یکوچه  نی. سه روز است از جان استیلبخندها چ   نی ا  ی. معنا انیآقا  دیخواهیچه م_

  ی شد و من کرخت  ختهیزمستان با احساس غربت در آن کوچه درهم آم  ین. سرمانگفتند. فقط سکوت. درست مثل ز  چیه 

  نجا ی. فردا هم اخواستندیآنجا چه م  بیعج   یهابود. آن آدم بستهخی . تا مغز استخوانم  کردمی وجودم حس م  یذرهرا در ذره

 انه رساندم .  به خ ی و خودم را به طرز جانکاه  فتمدربست گر  ی تاکس کیهم هست؟  یهستند؟ روز چهارم 

. بعد از مرگ مادرم به خاطر  کندی م  اموانهیو سکوت خانه د  ییآمد تنها  ادمی  یگرفتم به اداره نروم. ول میصبح که شد تصم   

  ی ظاهر وحشتناک  شک یب  دمی باشد. به اداره که رسگذاشته  ر یگو دل  کیتار   یخانه  نیرا به ا  شیپا  اوشیجز س   یندارم کس

   کی   میبه سمتم آمد و مرا به اتاق خود برد. برا  یحالِ خرابم شد. با نگران  وجهمت  درنگ یب  دی که مرا د  اوشی داشتم چون س

با سرما  وانیل افراد مضطرب آب خنک تعارف    شهی نداشت. چرا هم  یهمخوان   لرزاندیکه مرا م   ییآب خنک آورد که  به 

  چکدام ی. گمانم آنها هاندازدیمردم را به اشتباه م   د یآیم  اشیشانیز پکه ا   یطپش قلبِ فرد مضطرب و عرق  دی شا  کنند؟ یم

 در درون دارد .    یخبندانیفردمضطرب چه   کنندیدرک نم

 افتاده؟  یر مضطرب کرده؟ اتفاق  نقدیتو را ا یزیچه چ_

مرد بودن    نیا   ام؟دهیزن نگران و دو مرد لبخندزنان ترس  کی از    نکهیا  گفتم؟یچه م  دیمرا به خود آورد. با  اوشی س  یصدا

 !   یریوگرنه در آماج تحق  یداشته باش  یخوب ل یدل  دنیترس ی برا دی است. با یهم چه کابوس

    یو نگرانم که به ترس من بخند   ام دهیمن ترس اوشیس  یدانیم_

 . حرف بزن مرد.  نداختهی روز ن ن یتو را به ا ی خنده دار زیشک ندارم چ _

 . همان که.... گذرمیهمان که بعد از محل کارم از آنجا م ؟یآن کوچه را به خاطر دار اوشیس_

 بخش! آرام یآه بله بله. همان کوچه_



4 
 

  ی زن شوم ی. سه روز است هر بار که وارد کوچه م اوشیاست س ب یعج ی لی. خستیبخش نراستش چند روز است اصال آرام_

آنکه دو    بتریکلمه هم حرف بزند. عج ک ی   ستیو حاضر ن  شودیم  رهینگران ملتمسانه به من خ  یبا چشمان  بایبلند قامت و  ز

  است.   اب ی کم  ی ل یدوره زمانه خ  ن یشولت در ا  ست؟ ین  ب یدادهاند. اصال به نظرت عج  ه یشولت تک   کی هم به    پوشیمرد باران

 .  ستی ها هم نقراضهه  هیشب

 گفت  ی دو دستش گرفت. بعد از مکث طوالن  انی . سرش را مدی کش ی ق ی آه عم اوشیس

 خانه سبز رنگ است؟  کی ی . حتم دارم آن زن هم روبه روکنندیو تشکر م  زنندیالبد آن دو مرد به تو لبخند م  _

 .  دمیدیرا مات م  اوشی س یبرگشت. چهره یرفت. دوباره آن حس کرخت  جی گ سرم

 . آن کوچه چه خبر است؟   یشناس ی آنها را م ؟یدان یرا از کجا م  زهایچ نیتو ا_

 به خود گرفت  یلحن  جد  کهوی

. حالت که بهتر شد  رسانمیاست. من تو را به خانهات م   لی. امروز کار تعط یشنوینم یزیاز من چ یکه دا ر یحال  نیبا ا _

 . دهمیم  حی را توض زیهمه چ

ها،  : کوچه، زن، چشمدیجوی. در راه چند کلمه مغزم را م می خانه شد  ی. راهرفتمیرا داده. پذ  شنهاد یپ   ن یکردم بهتر  حس

 مرد، لبخند،...  

اما    ست یچ  ه یبدانم قض  خواستیبود را به من داد. دلم م   دهیقرص خواب که در راه خر  ک ی   اوش یس  م یدی به خانه که رس  

  نیماش   کی سوار    کشان سیرا گ   ی زن  دم ی . خواب ددمی د  ی بیعج  یدادم. آن روز هم کابوس ها حی ترج  یخواب را به کنجکاو

 زد یم  رف. با تلفن حدمیاز خواب پر اوشیس  یکه با صدا کنند یم

ا دوباره فراموش کرده و آنها  ر زیهستند.همان زن و همان دومرد. بله همه چ ی . انگار که واقعندیبیبله دکتر...بله.. آنها را م_

 ... بله دکتر.... شناسدیرا نم

نبود که به من قرص    لیدل ی. البد بزدیجز من حرف م  یبا کس  دیآن کوچه با  یماجرا  یبودم. چرا درباره  رهیبه او خ  ج یگ

. هراسان به سمتش رفتم. متوجه حضورم شد و تلفن را فورا قطع  دانستیآن کوچه را از کجا م  یخواب داد. اصال ماجرا

 د .  کر

 دستپاچه و هراسان بود    ؟یزدیحرف م یبا ک _

 ..  یمالقات با او داشته باش کیبد نباشد به خاطر اضطرابت  دی..شادی .. برادر خانمم روانپزشک است. گفتم شایدانیم_

ضع  ی کلمه روح  صاعقه  مثل  خسته  ی روانپزشک  و  مف  فک   چرا  کرد.  دگرگون  را  به    مارم؟ یب  کردیام  را  ماجرا  چرا 

که دم    ی گلدان  ار یاخت یبا من دارد. ب  ی ب یعج  ی شدم حس کردم دشمن  رهیبرادرخانمش گفته بود. چند لحظه که به او خ

بود و  شده  یرنگ خون گرفت. دستش بدجور زخم   اشنهمردا  دیسف  رهنیلحظه پ   ک ی دستم بود را به طرفش پرت کردم.  

 .  دیتلفن رساند. فورا آن را برداشت و محکم بر سرم کوب ی خود را به گوش ی به سخت
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  کی و    ردیگیحقوق م   یپرستار را تحمل کنم که بابت مهربان  کی   یلبخند مصنوع   دیبودم. هر روز با  نجایکه شدم ا  داریب

. به نظرم بعد از    زندیاحمقانه م  یها. حرف  اوشی. خودش است برادر خانم سدیآیم  نجایبه ا  کباری  یاروانپزشک هفته

فرار نکن،    اور، ی:به خاطر بکندیاست. مدام تکرار م  ار یتمام ع   یوانهید   کی    ش حاال خود  ها یسال سروکله زدن با روان   نهمه یا

 ... .  یتو مقصر نبود اور،ی ب ادیبه 

  ز یهمه چ  یلعنت   رمردیهمان پ  ی عنیبه بخش،    د یجد  مار یب  رش یداشت که با پذ  یخوبآرامش    جانیا  اط یاول ح   یروزها

. حرف که نه! مرا بازخواست  زد یآدم فقط با من حرف م   نهمهیا  نیآنجا بود. از ب  رفتم یم  یکرد. هربار که به هواخور  رییتغ

مثال    ا ی..و  می کن  ی طوفان با ز  یکم   ای . بستی: آرامشکاف  گفتی و م   رساند یمبه سرعت خودش را به من    د یدی. تا مرا مکردیم

 احمق جان!   ی ر آرامش را دوس دا ر نقدی:تو چرا اگفتیم

کلمه    کی تا به حال    رمردیبود پ به دکتر گفته  ی آن وقت آن پرستار لعنت  رد یگیمن را م  یقهی  رمرد یکه پ  دند یدیهمه م  

  شب یدارم. د  ی ام حال بدچند روز که خودم را در اتاق حبس کرده  نیدم. ارا  ز  یهواخور  دی هم با من حرف نزده. من هم ق

 دور!    یهمان کوچه در سالها خواب. یخواب طوالن  ک ی .  دمید  یب یهم کابوس عج

ها آنقدر بزرگ هستند  خانه  ن ی. ابای و  ز  یانی اع  ی هابعد از اداره وارد کوچه شدم. خانه  شه یجوان بودم مثل هم  یل یانگار خ   

 نواز.  باشکوه و چشم یها ی. معماردیچی پیخانه در کوچه نم  ی از اهال یی صدا چی که ه

دوان و هراسان  که دوان  دمیرا د   ی. ناگهان زن کردمیدوست داشتن را در خواب حس م  نیآنجا را دوست داشتم و ا   سکوتِ

به من انداخت و بعد فورا وارد آن خانه شد.    یا. زن نگاه ملتمسانهمیدی در سبز رنگ به هم رس یوارد کوچه شد. هر دو جلو

که    کردند یو هراسان کوچه را نگاه م  ی شدند. عصب  اده یاز آن پ  پوشیبارانشولت وارد کوچه شد. دو مرد    کیبعد از او  

کوچه شد.    نیکه وارد  ا  دمی را گرفت:((خودم آن زن را د  امقهیاز آنها سراغ من آمد و محکم    یک یچشمشان به من افتاد.   

.  کردیم    دی و تهد  زدیحرف م  ه یحاش  ی ب  ، یجد  ی)). مرد مثل خالفکارهایریم یاو تو م   ی بگو وارد کدام خانه شد وگرنه به جا

.  خواستیزن با نگاه ملتمسانه از من چه م   دمیفهمیحاال م   خواست؟ یاست. از آن زن چه م  ی نبود که آدم خطرناک  ی شک

را رها کرد و    امقهیام در سبزرنگ را نشانه گرفته. مرد  انگشت سبابه  دمی نه اما به خودم که آمدم د  ای   میمردد بودم که بگو

 شاهد منظره بودم . ج یجا گ تشکر سرش را تکان داد. همان یهم به نشانه ی کی . آن زد یلبخند

 ندارد . تیبه واقع  یکابوس ربط   نی. ادمیکه از خواب پر  بردندیبه سمت شولت م ان کشسیزن را گ  دم ید

 ! نه
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