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 Maleficent|   سال بعدده ته نوزدلنوش

  :مقدمه

 .هایمچهکنددانستبانفسکردونمیفرشتهباسردرگمیپروازمی

 تصمیمتروگرفتی؟چهدعاییمیکنی؟ -

....نوزدهسالبعد -

***

چونموقعترسم،ازپیریمیآمدگفتهبودمکهایکههرغروبمیهزارانباربهفرشته

توانمنفسانگارنمیکند،شوم؛وقتییکیازاعضایبدنمدردمیبیماریخیلیافسردهمی

 .بکشم

بعدشودنوزدهسالهشدم!نوزدهسالبعدچهرمچهشکلیاست؟نوزدهسالباورمنمی

هشتوچندسالم؟سیوهشتسال...درنوجوانییکبارعاشقیکنفرشدمکهسی

اورایکپسرایکهتااالنسالشبود.وقتیبهچهلسالگیرسیددیگرجواننبود؛چهره

ت!داد،داشتدادمیزدکهاودیگرجواننیسجواننشانمی

***

کردممثلمیهمیشهسعیآمد؛اماازخامینه!منهمیشهازشادابیوجوانیخوشممی

کنمابرازمیکردمهرحسیکهتجربهواحساسباشمزیرافکرمیهایپیر،بیآدم

 .احمقانهاست

نبود!البتهطوربینیدرحالیکهاینکردممرامیآنروزازتوخیلیدوربودم؛فکرمی

توانمجلویابرازترسیدمنمیکنمکهخودمنخواستمبهتونزدیکشوم،چوناعترافمی

هایتاریکسالنتئاترروییکیازصندلی .احساساتمرابگیرموتوفکرکنیاحمقهستم

م.دیدموباخیالراحتگریهکردنشستم،باخیالراحتنمایشتورا
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 Maleficent|   سال بعدده ته نوزدلنوش

***

سال!کنمبیستسالبرایزندگیکردنوقتدارم؛شایدهمنوزدهامروزاحساسمی

 !گذاشتمیرابیشترازبیستدوستداشتم،البتهاگرمامانچونهمیشهنمرهنوزده

هابهاینوقتازخودممتنفرمچونمنتظرمبمیرمتابقیهمنرادوستداشتهباشند.بعضی

برایتومهمهستم؟ابتدادهی؟آیامنکنمکهبعدازمرگمچهواکنشینشانمیفکرمی

ی!خواریهستغمشدتآدمهادیدمتوبهجوابمنهبود؛امابعد

***

 .دیروزازفرشتهخواستمتادرطولزندگیکردنمان،هرگزشاهداتفاقترسناکینباشیم

رسناکیشود؟زندگیپرازاتفاقاتترسناکاست؛وقتیهیچاتفاقتگفتیمگرمی

 !افتد،بازهمترسناکاستنمی

شایدباورنکنی؛امامنعاشقاتفاقاتترسناکزندگیهستم!برایلجبازیبااینحسماز

 .فرشتهچنینچیزیراخواستم

 !بماندکهبعدازآنشاهدیکاتفاقترسناکدیگربودم

 ***

 !ایبگذارازنوزدهسالیکهسپریکردمبگویم!قولبدهنگوییچهمشکلپیشپاافتاده

منششسالدرمدرسهتیزهوشاندرسخواندم.ششسالمهمانینرفتم،خریدنرفتم،

بخوانم.زندگیدادمراانجامندادمتادرسبایدانجاممیبازینکردموخیلیکارهاییکه

 !زمانپرازپوچیهاییمثلمنپرازافتخاراست؛همآدم

کنمکهششسالبهدرودیوارهایتکراریزلزدمودرسنخواندم؛فقطدراعترافمی

!رویازندگیکردم
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***

تصادفدرسیلشناکردم،دررهایمغزم،ازآتشسوزیفرارکردم؛ششسالبینشیا

 !کشتمهارابهبدترینشکلممکنرباهادرگیرشدموآنزندهماندم،باآدم

زایخانه،عاشقاتفاقاتترسناکشدمچونازتکراربهترمنبینششسالسکوتتوهم

 .بود

تمامگذرد؛آنششسالایکهنوربرایاولینباردرچشممافتادمینوزدهسالازلحظه

!شد؛امارویاپردازیهنوزهست

***

 .هاخیالپردازیکنممانمبرایهمینمجبورمجلویچشمآدمدیگردرخانهتنهانمی

دوستشدهد،سپسمعلمیشدمکهشاگردانشابتدادکتریبودمکهمردمرانجاتمی

تصورکردمکهدارند،سپسآشپزوخیاطونقاشو...تازمانیکهخستهشدم.یکآدمرا

کردم،توراتصورکردم؛گذاردتنهاباشم،یکدوست؛امافایدهنداشت.عشقراتصورنمی

 !اماترسیدمبرویومنبمانموتوهم

!قدرنیامدیکهمرگراتصورکردمآن

***

امونوزدهسالبرایزندگیفرصتدارم؛شایدبپرسیچرا؟چوناگرحاالنوزدهساله

 !میرمنوزدهسالبعدنمیرم،االنمی

ازتارموهایموقعچندتاشوی؛آننوزدهسالبعدتوپنجاهوسهیاپنجاهوچهارسالهمی

توانیکنمتومیفکرمیتوانیباپیرشدنکناربیایی؟منشود؟تومیهتسفیدمیسیا
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 :گفتیشدی؛میدلخورمیکردموتوهایپیرفکرمیچونمنهمیشهبهمرگآدم

!هاستونخانهوخانوادههستندبسکن!این -

***

شود؟باهمدریکخانهزندگینوزدهسالبعد،خانهتومثلاالندوراستیانزدیکمی

 کنیم؟می

اگرنوزدهمیرمیانه؛امادانماگرجوابسوالآخربلهاست،مننوزدهسالبعدمینمی

دهیناراحتقولمیکنی؟اتازبینبرود،چهکارمیههایخانسالبعدیکیازستون

 ؟نشوی

ببخشید!ازمانم؟پرسیچراگفتمفقطنوزدهسالزندهمیباناراحتیوکمیدلخوریمی

!میرمکنمدارممینمیوقتیبهخودمگفتمنوزدهسالوقتدارم،دیگرهرلحظهتصور

***

 .هایمرابستمچشم

 .حاالمرابهآسمانببرتوانمنوزدهسالصبرکنم!همینتصمیمآخرراگرفتم؛نمی -

 .فرشتهخندید

نوزدهکنی،حتیشود؟اگرچنینفکریمیهمهچیزتماممیکنیدرآسمانچرافکرمی -

 .داریآیمچونمرگرابهخاطرفرارازسختیدوستسالبعدهمسراغتونمی

کردم؛اماحقبااوبود!بارهاخیالکردماگرهمهچیزراتغییربدهمازمشکالتمفرار

!طوربود؟آمد!مرگهماینمشکالتجدیدیبهسراغممی

***



 

 

 
5 

 Maleficent|   سال بعدده ته نوزدلنوش

 .سرمرارویمیزگذاشتم.فرشتهمرادرآغوشگرفت

 !کنی؟کهجوانیفرارنمیکنند؛اماتوچرابااینهاازمرگفرارمیهمهآدم -

 .چونخستم -

 کنی؟ازچهچیزی؟اصالًچهاتفاقیافتادکههرغروبمنراصدامی -

ود،دعایمرگکردمواشتباهکردم.یکروزبراییکآدمکهزندگیشخیلیسختب -

محکمروزشایدیکنفرینیایکحسجازدنورهاکردن،منرافردایشمرد!ازآن

کردم،بهگرفتوفکرمرگرادرسرمانداخت.بهنظرتآدمیکهبرایشآرزویمرگ

 !کند؟مناوراازیکجهنمنجاتدادمبخشیدنمنفکرمی

 !بردهباشیولیممکناستاورابهجهنمبعدی -

 .بلندشدموبهمیزوصندلیووسایلاتاقملگدزدم

هاچهموقعیقراراستراحتبشویم؟پسماآدم -

***

 .فرشتهازمندورشد

 !نرو -

توانملحظهبهتریهایخوبیکهداشتیراانکارکردی!مناگربمانمهمنمیتماملحظه -

 .ایترقمبزنمبر

منکردم،یکدفعهدیدمعکسیکبرگنارنجیپاییزرابراییکروزداشتمگریهمی

دشمنهایزردونارنجیکنمرنگفرستادی.خیلیزیبابود!راستی،مناحساسمی

دلمدهد،مردگیهستند؛برایهمینوقتیغروبرنگنارنجیشراازدستمیدل

 .کنمیگیردوفرشتهراصداممی

هایخوببرایمنخیلیسختاست؛شایدبرگرد!حقباتواست!بهیادآوردنلحظه -

 .نقطهضعفمنهمیناست
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 .فرشتهنزدیکشد

 !هایخوبتبگوبگو!ازلحظه -

 .روزیکهبهتئاتررفتمخیلیگریهکردم؛اماقبلازگریهخیلیخندیدم -

 !بازهمبگو -

جابودمخیلیآنهاییکهمکهچرااوراازدوردیدم؛امالحظهتماماینمدتگریهکرد -

ایبهمنصدمثانیهایکهیکنگاهکوتاهچندخوشحالبودمکهکنارشهستم.لحظه

!انداخت،حسکردمتماممشکالتمراازیادبردم

***

 .برایچندلحظههممنساکتبودم،همفرشته

هاییکهمرگگذارم.مثلهمهآدمرعهدهتومیتوفرشتهخوبیهستی؛تصمیمراب -

 .کند،یکروزمنراهمغافلگیرکنغافلگیرشانمی

 .دستیبهموهایمکشید

 خوابیدنوخوابدیدنرادوستداری؟ -

 .کنمهاخوباستفادهمیساعتهاییرانباشیم؛منازاینبله.خدابهمااجازهدادهساعت -

بعد،دردیدمنوزدهسال؛نفهمیدمچطورخوابمبرد.خوابمیسرمرارویمیزگذاشتم

حملهکرد،فرارام.یکدشمنبهمنیکهوایتاریکشبانهجلویدرهمانتئاترایستاده

ذهنمآمدکهغافلگیرشدموکردم؛اماپاهایمرمقنداشتبدوم.یکلحظهاینجملهدر

 !هیچراهفرارینیست.ایستادم،مردم

خیلیتارودانستمتوهمآنجاهستییانهچونبقیهادورجسدمجمعشدند؛نمیهآدم

دوستدارند!فقطدلمرنگبودند.شایددیگربرایممهمنبودکهبعدازمرگممنراکم

 .هاراغمگینببینمخواستآننمی

 !ها!گریهنکنید؛منزندم.هنوزهستمبچه -
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رفتهبود.هاوجودداشتم.بیدارشدم؛فرشتهبرایهمیشهمنمردهبودم؛امامثلزنده

رابازکردمونوشتمکهام«درمغزمماندهبود.دفترمهاگریهنکنید؛منزندهعبارت»بچه

هایخوبیکهداشتم،زندهیادآوریلحظهام.بانوزدهسالبعدحتیاگربمیرمهمباززنده

.بودنشیریناست

 

 



 

 

 Maleficent| دلنوشته نوزده سال بعد  

 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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