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 مقدمه:

 طلوع خورشید...

 همان خورشیدی که بی صبرانه منتظر طلوعش بودم.

 طلوع...

 همان طلوعی که چشم بر هم نمی گذاشتم که نکند تماشایش را از دست
 بدهم.

 من فرق کرده ام؛ ولی طلوع خورشید نه! طلوع خورشید همان طلوع
 خورشیدی است که از کودکی ام مشتاقانه نگاهش می کردم.

 من عاشق طلوع هستم.

  ولی...

 این طلوعی که همین حاال پیش روی من است، چرا اینقدر غمگینم
 می کند؟

 چه بر سرم آمد بعد از رفتن تو؟



 نبودی؛ ولی من می گویم طلوع بعد از تو خیلی بال ها بر سرم آورد.
 



 اسمیت نگاهی به آسمان تیره رنگ که عجیب دلگیر تر از هر روز
 دیگری شده بود کرد.

 امروز از روز های قبل خاطرات، بیشتر به سمت ذهنش هجوم
 می آوردند؛ به یاد آن روزها قطره  اشکی از گوشه ی چشمش راه باز

 کرد. او فرق کرده بود، حاال بلد بود که راحت اشک بریزد.

 به نقطه ای زل زد و فکر کرد؛ به آن روزهایی که  پدر و مادرش را
 از دست داد. از آن روزهایی که با بدبختی دنبال یک تکه نان خشک

 می گشت. از آن روزهایی که...

 اسمیت هرچه فکر کرد آن خاطرات کهنه دیگر یادش نیامد. انگار فقط
 ذهنش می خواست او را ببرد به گوشه ای از خاطراتش که اصال

 نمی خواست از آنجا عبور کند.

 قلبش درد می گرفت وقتی به آنها فکر می کرد. بین ذهن و قلبش
 درگیری بدی راه افتاد و آن که قوی تر بود، برنده شد. پس به حرف
 ذهنش گوش داد و به آن خاطرات سفر کرد. روزی که از رستوران

 اخراج شد.

*** 

 #فلش_بک_به_دوازده_سال_پیش

 #هند_دهلی

 #اخراج_اسمیت



 

 اسمیت شب پیش دیر خوابیده بود و داشت به مشکالتی که در آینده
 برایش اتفاق خواهد افتاد، فکر می کرد. با خودش می گفت که دیگر پدر

 و مادری ندارد که نگذارند آب تو دلش تکان بخورد، االن فقط مرد
 خانه ی خودش است!

 اسمیت چهارده ساله، شب پیش با اینکه افکار خیلی بدی در ذهنش باال
 و پایین می شد، خوابی خوبی دید، او دید که پدر و مادرش در یک باغ

 پر از سیب که میوه ی مورد عالقه ی او بود، هستند و دارند با خنده
 چیزی را برای هم تعریف می کنند، آنقدر خواب خوب بود که اسمیت

 دوست نداشت بیدار شود و این اتفاق هم افتاد که این باعث شد، اسمیت
 دیر به رستوران برسد.

 پسرک با عجله درحالی که لباس مشکیش را می پوشید، به این فکر
 می کرد که چقدر لباس هایش کهنه شده است.

  او از اتوبوس جا مانده بود و این باعث شد که یک ساعت دیرتر به
 محل کارش برسد.

*** 

  #یک_ساعت_بعد

 او بی تفاوت به آقای خان به سمت خانه اش رفت، حوصله ی دعوا
 کردن با آقای خان را نداشت؛ اسمیت کوچولو با خودش فکر کرد، که
 اگر هم حوصله دعوا کردن داشت، فکر نکند مردی به سن آقای خان

 فکر دعوا کردن با او را در سر داشته باشد!



 اسمیت صدای فریاد آقای خان را شنید:

 - آقای جوکراد... شما اخراجید و دیگه هیچ وقت به اینجا برنگردید!

 اسمیت با خودش گفت؛ که همچین فکری هم ندارد. او دیگر حوصله ی
 سر و کله زدن با مردی که چهل سالش است را ندارد.

 آقای خان مرد قد کوتاهی بود که وقتی اسمیت او را برای اولین بار
 دید، یاد پاندا افتاد. چرا که مانند پاندا تنبل و چاق بود، البته اسمیت بعدًا

 از فکرش شرمنده شد، پانداهای بامزه کجا و آقای خان کجا!

 آقای خان زیادی عصبی و مرتب بود و این عصبی بودنش باعث شد با
 داشتن چهار فرزند از همسرش جدا شود؛ البته وقتی همسرش به

 رستوران آمد و فریاد می زد این را فهمید!

 برای مرتب و منظم بودنش اگر کسی ده دقیقه دیر می آمد به شدت تنبیه
 می شد؛ حاال اسمیت یک ساعت دیر کرده بود پس دلیل منطقی برای

 اخراج پسرک بود.

  اسمیت بیشتر به آقای خان فکر کرد، او مردی مسلمان، مانند خودش
 بود؛ ولی این دلیلی بر مهربانی اش نمی شد!

 کسی اسم آقای خان رو نمی دانست، همه جا او را آقای خان صدا
 می کنند؛ البته که، آقای خان هم تالشی برای اینکه به مردم بگوید «منم

 اسم دارم» نمی کرد.



 از آن طرف، آقای خان با خودش فکر می کرد اگر اسمیت التماسش
 کند، شاید تصمیمش عوض شود؛ ولی اسمیت این کار رو نکرد و

 اخراج شد.

 اسمیت با اینکه چهارده سال داشت؛ ولی بی تفاوت ترین فرد در جهان
 بود.

 او اصًال هیچ چیز برایش مهم نبود؛ حتی مرگ پدر و مادرش که خیلی
 دوستشان داشت. اسمیت همیشه با یک جمله که همه در آخر می میرند،

 خودش را قانع می کرد.

 نه این که برای مرگشان غصه نخوردِه باشد، البته شاید دو روز به
 خاطرشان غصه خورد؛ ولی دیگر آن ها رفته بودند و غصه خوردن

 فایده ای نداشت.

 اسمیت یک سالی هست که آنها را از دست داده بود.

 به روزی فکر کرد که تازه پدرش از کشور و از پیش آن ها رفته بود.

*** 

 #فلش_بک_به_یک_سال_قبل

 

 اسمیت صدای در خانه شان را شنید؛ پس به سمت در رفت و در را باز
 کرد. آشیکا با خرید وارد خانه شد و جواب سالم پسرش را داد.



 اسمیت به سمت اتاقش رفت. در آبی رنگش را باز کرد و وارد اتاق پر
 از آرامشش شد، تنها مکانی که اسمیت به هر مکان دیگری ترجیحش
 می داد، جلوی میز مطالعه  ی سفید ش ایستاد و جلوی کتاب هایش روی

 صندلی پشت میز نشست و شروع به فکر کردن کرد.

 آنها با اینکه می شد گفت پولدار بودند در خانه ی متوسطی در وسط
 شهر زندگی می کردند. پدر اسمیت به شهر ترانسیلوانیا رفته بود. جایی

 که اعتقاد داشت خون آشام های زیادی در آنجا زندگی می کنند. به
 گفته ی امان، همه جای جهان خوناشام ها زندگی می کنند و جای

 مخصوصی ندارند؛ ولی ترانسیلوانیا فرق داشت. آنجا قلعه ی دراکوال
 بود و هیچ خون آشامی از قلعه ی اولین پسر شیطان نمی گذشت.

 امان همیشه دوست داشت به پاسخ سوال های در ذهنش دست یابد.

 «اینکه چطور خون آشام ها جاودانه هستند؟

 چرا خون انسان می خورند؟

 مگر خون انسان خوشمزه است؟

 تنها خون انسان را می خورند؟

 چگونه باخوردن خون انسان زیبا هستند؟

 راست می گویند که آن ها با طلسم در آفتاب هم می توانند زنده بمانند؟»



 پدر اسمیت هیچوقت به گفته های گوگل اهمیتی نمی داد؛ به گفته ی امان
 او فهمید که شاید گوگل بعضی از حرفهایش دروغ و از ذهنیت مردم

 باشد.

 همیشه این سوال ها را به همسرش آشیکا می گفت. آشیکا هم مثل
 شوهرش به خوناشام ها عالقه ی زیادی داشت؛ ولی به نظر او خوناشام

 ها زیبا نبودند، چرا که خون می خوردند.

:ˢᵉᵗᵃʸᵉˢʰ 

 اسمیت همیشه دوست داشت این حرف را به پدر و مادرش بزند؛ که به
 زندگی خون آشام ها چه کار دارید؟! ولشان کنین! دیگر به خون
 خوردن آن ها چیکار دارید! چیکار به جوان بودنشان دارید، شما

 مواظب خودتان باشید که سوال هایتان سرتان را به باد ندهد!

 ولی هیچوقت اسمیت این حرف رو به پدرش نزد و این باعث شد
 پدرش به دست کسی تکه تکه شود!

 آشیکا متعقد بود که خون آشام ها باعث این اتفاق شده اند، او فکر
 می کرد به خاطر این سوال ها خون آشام ها عصبی شدند که یک انسان

 در زندگیشان دخالت کرده است!

 اسمیت کاری به این ها نداشت مهم این بود که به خاطر سوال های
 بیخود، پدرش را از دست داد.



 بعد چند ماه، روزی اسمیت مادرش را در خیابان چاقو خورده پیدا کرد
 و اسمیت او را هم از دست داد؛ بعضی از مردم می گویند گانگستر به
 او چاقو زده، بعضی های دیگر می گفتند دزد ولی باز هم برای اسمیت

 این مهم نبود!

* 

 صدای تق تق چیزی به پنجره او را  گذشته بیرون آورد.

 باران، آسمان تیره و تاریک را می شکافت و به پنجره ضربه می زد؛
 صدای زار زدن آسمان سکوت خانه را درهم می شکست.

 دوباره به گذشته سفر کرد.

*** 

 یکسال از اخراج شدن اسمیت از رستوران گذشته بود، او در
 ساندویچی ای کار می کرد.

 در این یک سال اخیر زلزله ای آمد و باعث خراب شدن خیلی از خانه
 ها شده بود، در این زلزله خانه ی کوچک اسمیت هم از بین رفت.

 اسمیت در چادر زندگی می کرد، باز هم برایش مهم نبود اگر گرسنش
 هم نمی شد کار هم براش مهم نبود!



 مگر می شود یک انسان آن هم آنقدر کوچک انقدر به زندگی بیتفاوت
 باشد؟!واقعا متفاوت ترین پسر در این دنیا او بود، اویی که با مرگ پدر

 و مادرش کنار امد و از پا نیوفتاد کار کرد، شبانه روز کار می کرد،
 هرجا که کار گیر می آمد او با محل کارش کنار می آمد؛ مهم نبود محل

 کار کجا بود و کارش چیست او فقط کار می کرد، حتی حاال که خانه اش
 را هم از دست داده بود.

  اسمیت همیشه تالش می کرد تا مرگ راحتی داشته باشد درحالی که تو
 چادر تو هوای گرم با شکم پر از خوراکی به زندگی اش پایان می داد.

 یک روز گروهی برای فیلم ساختن به ساندویچی آمدند.

  پسری خوش قیافه که رنگ چشمانش عجیب خوش رنگ بود، بازیگر
 آن فیلم بود وقتی می خواستن اسمیت را مرخص کنند، آن پسر خوش

 قیافه که راج نام داشت اسمیت را به گوشه ای کشید و حاال دلیل اینکار
 چه بود؟

  از اسمیت نام و نام خانوادگی اش را پرسید، چندسالش است، مادر و
 پدرش کجا هستند، خانه اشان کجا بود؟ با این حرف های ساده زندگی

 اسمیت تغییر کرد!

*** 

 اسمیت به آن روز ها فکر کرد که راج، آن بازیگر خوش قیافه او را
 به خانه ی خودش برد و او را به آنجا عادت داد، در جواب سوال های
 اسمیت که چرا به او کمک می کرد می گفت که برادرش را پیدا کرده

 است.



  اسمیت نمی دانست چند روز یا چند ماه طول کشید راج سرپرستی اش
 را به عهده گرفت؛ ولی فقط آن روز را یادش آمد که راج خندان به

 خانه آمد و به اسمیت گفت:

 - هرچی دوست داری منو صدا کن ما پانزده سال باهم تفاوت سنی
 داریم، میتونی پدر، برادر یا راج صدام بزنی ولی از این به بعد تو

 داداش کوچولو ِی من هستی.

 و اسمیت بدون توجه به حرف او گفت:

 - چشمات!

 - چشمام؟!

 - اره رنگشون چیه؟

 راج خندید و دستی به موهای طالیی رنگش کشید.

 - خوب راستش یک جورایی هم سبز هم آبی.

 اسمیت لبخندی زد که باعث شد چین هایی کنار چشم هایش بی افتد.

 - قشنگن.

 راج کمی به چشمای مشکی پسرک که خیلی جالب گیرا بودند نگاه
 کرد.

 - ولی مال تو بیشتر.



 اسمیت هیچوقت آن روز ها و حتی آن جمله رو فراموش نمی کرد.

 در چند روز اسمیت فهمید راج نِهرو مثل خودش مسلمان است، راج
 یک رفیق دارد که نامش اکاش بود او یک خواهر داشت که نامش آنجل

 بود.

 اسمیت در آن چند روز که با راج زندگی می  کرد، فهمید که راج
 دیوونه وار عاشق آنجل است و آنجل هم مثل او.

 اسمیت نمی دانست با عشقی که آنها داشتند چرا باهم دوست نمی شن یا
 ازدواج نمی کنند!

 در یکی از آن روزها که اسمیت داشت درسش را می خواند راج به
 خانه آمد و او را باخود برد.

 وقتی که راج قیم اسمیت شد او را در مدرسه ثبت نام کرد و اسمیت که
 فقط یکسال نیم از مدرسه عقب مانده بود با جهشی خواندن به هم سن

 سال هایش رسید.

 به نظر راج اسمیت یک پسر باهوش و سر سختی بود، چرا که با این
 همه درد و رنج دست از تالش بر نداشت.

 اسمیت هم این را قبول داشت چرا که خودش می دانست مثل او در این
 دنیا کم است.

 در آن روز، راج اسمیت را به جشن هولی برد، جشنی پر از رنگ و
 عشق!



 راج رنگ ها را به صورت اسمیت زد که دستی بر پشت راج نشست.

 اسمیت از اول دیده بود که یک دختر با آنجل و آکاش به سمت آن ها
 می آمدند ولی چیزی نگفت و حاال رو به رو هم وایستاده بودند.

 آن دختر که کنار آنجل بود بسیار زیبا بود،  چشمان شکل آهویش وقتی
 که راج را دید برق زد و لب هایش چون غنچه ای سرخ به لبخند باز

 شد، اسمیت مشکوک چشمش را به او دوخت که صدای راج باعث شد
 چشم  از دختر زیباِی رو به رو یش بردارد.

 - خوب اسمیت این خانم زیبا آنوجا هست

 

 آنوجا دستان ظریفش را در دستان کوچک اما مردانه ی اسمیت گذاشت
 و لبخندی به شیرینی عسل زد و با صدای نازکش خوشبختمی گفت و

 اسمیت هم جواب او را داد.

 راج دستانش را به هم زد و گفت:

 - خوب دوستان، حاال که مراسم آشنا شدن تموم شد، بریم تو دل
 رنگ ها!



 و بازی از این جا شروع می شود، همه دنبال هم می افتند و به سمت هم
 رنگ  های مختلف پرت می کنند. اسمیت دنبال آنوجا که بازیگوشانه

 مانند آهوی گریز پا در حال فرار بود، می افتد. در یک لحظه، آنوجای
 زیبا می ایستد و روی دو زانویش خم می شود و با درد دستش را روی

 قلبش می گذارد و فشار می دهد. راج و بچه ها که با این صحنه آشنا
 بودند، فریاد زنان به سمت آنوجا می روند. اسمیت وسط راه خشکش
 زده بود؛ وقتی دید که راج او را بلند می کند و از بین جمعیت بیرون

 می برد، حرکت کرد.

 روی سکویی نشسته بودند، راج داشت درباره ی قلبش از او سوال
 می پرسید، اسمیت حدس هایی زده بود؛ ولی باز هم از آنجل پرسید و

 آنجل با غصه گفت:

 - آنوجا سال هاست که قلبش مشکل داره و هر استرس و هیجانی به او
 صدمه ی زیادی میزنه. مانند شیشه ای که اگر از دستت بیوفته دیگه

 هیچوقت بهم وصل نمی شه!

 اسمیت فهمید که آنوجای زیبا قلب شیشه ای در آن اندام تراشیده اش
 داشت.

 او در فکری فرو رفت که یک لحظه نگاه آنوجا جلویش آمد. وقتی که
 به راج نگاه می کرد، در عمق چشمانش حرف هایی وجود داشت، نگاه
 شیفته اش وقتی که در چشمان راج زل می زد، ترس های راج و آنجل

 از عشقشان!



 اسمیت حدس هایی درباره آنها زد هر کس دیگری هم بود، این حدس را
 می زد؛ ولی باز هم سوالش را حتما می پرسید. شاید بعد از اینجا که در

 راه خانه بودند یا شاید هم فردا.

 بعد ابراز نگرانی، اکاش رفت تا انوجا را به خانه برساند و در راه
 خواهرش آنجل را به خانه ی خاله اش رساند.

 در آن طرف دیگر اسمیت و راج در راه خانه بودند که اسمیت سوالش
 را از راج پرسید و درباره ی عشق رانی به او گفت.

 راج حرف های اسمیت را تایید کرد و با افسوس گفت:

 - وقتی با آنوجا آشنا شدم، فقط پنج سالم بود و اون دوسالش، پدرم اون
 رو از خیابون آورده بود و به فرزند خوندگی قبولش کرد. پدرم انسان
 خیر خواهی بود و به همه کمک می کرد. او با من قراری گذاشت که
 وقتی بزرگ شدم به همه کمک کنم و یک نفر رو به فرزند خوندگی

 قبول کنم. من هم قبول کردم، حاال بزرگ شدم؛ تا اونجایی که می تونم
 به همه کمک می کردم که یک روز تو رو دیدم و به فرزند خوندگی

 قبولت کردم، مهرت بدجور به دلم افتاده بود و من دوست دارم تو هم
 در آینده همینطورشی!

 اسمیت حرف راج را قبول کرد و منتظر چشمش را به او دوخت که
 یعنی ادامه ی حرفت را بگو تا قضیه ی تو و آنوجا را بفهمم!

 راج نگاهی به او کرد و گفت:



 - من آنوجا رو مثل یک خواهر و دوست قبول داشتم، خیلی دوسش
 داشتم و همیشه اون رو حمایت می کردم، آنوجا خیلی به پدرم عالقه

 داشت و بعد مرگش آسیب جدی به قلبش خورد و دکترها گفتند که فقط
 یک اتفاق دیگه باعث از کار افتادن قلب اون می شه، باور اینکه قلب

 آنوجا مثل شیشه باشه، سخت بود و بسیار غمگینم کرد، از اون به بعد
 نذاشتم سختی و مشکلی به قلب او وارد شه.

 راج چند دقیقه ای مکث کرد و نفسش را محکم به بیرون داد و گفت:

 - نگاه های شیفته ی آنوجا رو، روی خودم حس می کردم؛ ولی به خودم
 می گفتم که اشتباه می کنم!

 ولی بعد چند سال عاشق شدم. اونم خواهر بهترین دوستم که تازه به
 هندوستان برگشته بود، اونجا من بیست و پنج سالم بود و آنجل بیست و

 چهار.

 آنجل هم به من عالقمند شده بود، وقتی این رو به آکاش گفتیم به
 وضوح آکاش کالفه شد. هی می گفت که این درست نیست تا چندماه

 اینجوری بود که یک روز به کناری کشیدمش و مشکل اون رو
 پرسیدم.

 

 راج دوباره نگاهی به اسمیت کرد و گفت:

 - می دونی دلیلش چی بود؟



 اسمیت دلیلش را پنجاه درصد می دانست؛ ولی باز هم شک داشت، پس
 جواب منفی داد!

 - دلیلش این بود که معنی نگاه های آنوجا درست بود. اون عاشق من
 بود و هست. وقتی این رو فهمیدم دنیا رو سرم خراب شد، به وضوح

 مرگ آرزوهام و عشقم رو دیدم؛ ولی باز هم دم نزدم. آنجل هم خانمی
 کرد و چیزی نگفت. نمی دونستیم چیکار کنیم. این مشکل بزرگی بود

 اینکه برم به آنوجا بگم عاشق تو نیستم؛ باعث شکستن قلب اون می شد.

  نمی تونستم اینکارو باهاش بکنم و بهش بگم. اگر هم نمی گفتم باعث
 شکستن قلب آنجل هم می شد. تو این پنج سال هی می خواستم بهش بگم،

 ولی باز هم نتونستم! چطور ممکن بود به آنوجا بگم؟

 راج چطور را چندبار تکرار کرد، بعد چند دقیقه، راج دوباره شروع
 به حرف زدن کرد:

 - اصال اگر هم شجاعت به خرج می دادم و قضییه رو می گفتم، اگر اون
 قلب ظریفش دیگه کار نکرد، چکار می کردم؟ اینجوری از غصه

 می مردم!

 اسمیت سکوت خودش را شکست.

 - راج تو بهش لطف نمی کنی، بلکه داری بهش ظلم می کنی، اگر
 نمی خوای حالش بدتر از این بشه، بهتره بهش بگی.

 راج با نگاه غصه داری به او نگاه کرد، بعد از چند ثانیه گفت:

 - اسمیت اگر بهش نگم، می تونم جونشو نجات بدم.



 اسمیت از حرف راج عصبی شد، او خیلی ساده بود و خودش باید
 می فهمید که این کار جان، رانی رو نجات نمی دهد.

 - می فهمی چی میگی راج؟ خودت عاشقی و می فهمی چه دردیه! اون
 داره بیشتر عاشقت می شه؛ اینجوری تو قضیه رو نگی، عشق تو، جون

 آنوجارو می گیره!

 راج در برابر حرف های اسمیت سکوت کرد.

 - راج خودت می دونی که من صالح تو رو می خوام، من نمی خوام چند
 روز دیگه غصه ی آنجل رو بخوری که داره ذره ذره آب میشه با

 خودت بگی. ای کاش به آنوجا راستشو می گفتم، راج با نگفتن تو دو
 نفر این وسط از بین می رن و این فقط برای عشق تو هست!

 ولی چگونه ممکن بود راج به آنوجای دوست داشتنیش پشت کند و
 حقیقت را بگوید؟ چگونه ممکن بود، خودش خوشبخت بشود؛ ولی

 آنوجا یش نه!

 ترسی که داشت را دوباره به اسمیت گفت. اینکه چطور ممکن است
 خودش خوشبخت بشود و آنوجا را بدبخت کند.

 اسمیت از درماندگی قهرمانش ناراحت شد. خود اسمیت هم نمی دانست
 که چطور به آنوجا این حرف را بگوید تا نابود نشود.

 همانطور که داشت فکر می کرد، حرف راج باعث شد کمی حداقل از
 نگرانی هایش کم شود.



 - ولی دیگه بسه می رم، بهش می گم که من عاشق شدم و دوست دارم
 اون هم عشقم رو ببینه و طوری رفتار می کنم که انگار نمی دونم که بهم

 عالقمنده.

 اسمیت چیزی نگفت و فقط با خودش فکر کرد که بعد این حرف، آنوجا
 چه کاری انجام می دهد!

 مثل همه ی روز ها اسمیت ساعت چهار و سی دقیقه ی شب از خواب
 بیدار شد، راج را بیدار کرد و منتظر اذان شدند؛ نمازشان را خواندند و
 شروع به بستن دوتا ساندویچ و درست کردن قهوه شدند. همه را روی

 میز که در بالکن بود گذاشتند و کنار هم روی صندلی نشستند؛ فقط یک
 دقیقه مانده بود که خورشید طلوع کند. اسمیت و راج همیشه برای

 طلوع خورشید زود بیدار می شدند تا طلوع را تماشا کنند.

  اینک ساعت پنج و پنجاه و نه صبح  خورشید از خوابش بیدار شد و
 آمدن زیبایش را به نمایش گذاشت.

*** 

 

 راج صبح زود به خانه ی رانی رفت تا مسئله  را به او بگوید. امروز
 روز استقالل و تعطیلی بود.



 اسمیت نمی دانست در خانه چه کار کند. بعد از چند ساعت درس
 خواندن، حاال ساعت بیکاری شروع شده بود؛ پس تصمیم گرفت به
 بیرون برود، از پله ها باال رفت و در سفید رنگ اتاقش را باز کرد،

 وارد شد، در کمد آبی رنگش را باز کرد و یک پیراهن سفید و شلوار
 مشکی از آن بیرون کشید و پوشید. نگاهی به تخت و پرده های سفید

 کرد، چقدر آبی و سفید به او آرامش می دادند. از پله های قهوه ای رنگ
 که پایین آمد، راج را دید که روی مبل دونفره ی سفید رنگ که انتخاب
 اسمیت بود، دراز کشیده و آرنجش را روی چشمانش گذاشته؛ اسمیت

 که صدای در را نشنیده بود با تعجب به سمت راج رفت و جلویش
 نشست، راج از صدای قدم های اسمیت فهمید که دارد به سمتش می آید

 پس از جایش برخاست و روی مبل نشست.

 اسمیت نگاهی به صورت داغون راج کرد؛ قبل اینکه به خانه آنوجا
 برود حالش خوب بود و کنار هم خوشحال طلوع خورشید را تماشا

 کردند؛ پس فهمید که مشکلش شاید آنوجا باشد؛ ولی اسمیت حرفی نزد
 تا خود راج حرفش را بگوید.

 راج سکوتش را شکست و گفت:

 - اسمیت بدبخت شدم!

 انقدر این جمله رو با غصه و کالفگی گفت که اسمیت هیچ چیز
 نتوانست بگوید.

 بعد چند دقیقه اسمیت پرسید:

 - چی شده راج؟! اتفاقی افتاده؟



 راج، به سختی جلوی گریه اش را گرفته بود؛ بعد از چند دقیقه شروع
 به حرف زدن درباره ی اتفاقی که افتاده بود، شد. صدایش می لرزید و

 بغض از کلماتش بیرون پرتاب می شد:

 - امروز رفته بودم خونه ی آنوجا. بهش گفتم که کارش دارم؛ ولی اون
 وسط حرفم پرید و گفت که خودش اول می خواد یک حقیقت رو بهم

 بگه و به من گفت که عاشقمه! یعنی از اول بوده و خیلی دوستم داره.
 من...م..ن واقعا...ن..م ... می...

  نتوانست ادامه بدهد؛ پس نفس عمیقی کشید. بعد از چند دقیقه بر خود
 مسلط شد و ادامه داد:

 - من واقعا نمی دونم چی بگم، وقتی بهم این حرف رو زد، فقط تونستم
 بهش لبخند بزنم و بگم که بهم کمی وقت بده. می دونم رفتارم احمقانه

 بود؛ ولی واقعا نفهمیدم چی شد، بعد به موهاش چنگ زد.

 اسمیت هیچ چیز نگفت. چه می توانست بگوید. اوضاع از قبل بدتر شده
 بود.

 چشمان راج به دیوار رو به رویش بود و چشمان اسمیت به او!

 بعد از چند دقیقه اسمیت به حرف آمد.

 - می خوای خودم بگم؟

 راج تکانی زیر نگاه مشکی  اسمیت به خودش داد و گفت:

 - فکر نکنم بشه، اگر حالش بد شد چی؟



 - خودم یک جوری بهش می گم که حالش بد نشه.

  این حرف اسمیت برای راج احمقانه بود،  البته اسمیت خودش فهمید
 که این حرفش احمقانه و غیر ممکن است؛ ولی می خواست کاری برای
 راج انجام بدهد و به قول خودش یکم به درد بخورد؛ شاید چند دقیقه یا
 چند ساعت طول کشید که اسمیت راج را راضی کند و حاال همه دور

 هم جمع بودند. آنجل، اکاش، راج و اسمیت.

 راج حرفی که اسمیت گفته بود را به آنها انتقال داد؛ اول قبول نکردند،
 مخصوصا آنجل؛ ولی طولی نکشید که اسمیت با حرف هایش آنها را

 راضی کرد.

 آنجل با استرس پرسید:

 - ما چی کار می تونیم بکنیم؛ اگر حالش بد شد چی؟! اگر قلبش طاقت
 نیاورد؟

 راج کنار آنجل نشست و گفت:

 - آروم باش فرشته ی من. هیچی نمیشه.

 ولی آیا خود راج به حرف خودش اعتقاد داشت؟ کسی باید خود راج را
 دلداری بدهد. چه برسد به این که به فرشته اش این حرف را بگوید!

*** 



 روز استقالل هند تاریخی است که در آن قانون اساسی هند به اجرا در
 آمد و جایگزین قانون دولت هند در «هزار و نهصد و پنجاه و سه» به

 عنوان سند حاکم هند در «بیست و شش» ژانویه ی سال «هزار و
 نهصد و پنجاه» شد. «بیست و ششم» ژانویه به افتخار اعالم استقالل
 سال «هزار و نهصد و سی» انتخاب شد. این یکی از سه روز تعطیل
 ملی در هند است. در حالی که قبل از رئیس جمهور رژه ی اصلی در
 پایتخت ملی، در راجپاته دهلی نو، انجام می شود. سالگرد با درجات

 مختلف تشریفات در پایتخت های دولت و مراکز دیگر نیز جشن گرفته
 می شود.

 

*** 

 فردای آن روز اسمیت خودش را آماده ی یک گفت و گو ی پر از
 استرس با آنوجا کرد و حاال جلوی هم نشسته بودند. آنوجا واقعا زیبا

 شده بود، موهای چون پر کالغیش، تضاد خیلی خاصی با لباس و
 ساری سفید  رنگش ایجاد کرده و او را مانند فرشته ای کرده بود که هر

 کسی را وادار به پرستیدنش می کرد.

 اسمیت با ناراحتی چشم از چشمان آهو ییش که پر از ستاره های براق
 بود، گرفت. پسرک برای بار اول هول شده و نمی دانست چه بگوید.

 بعد از چند دقیقه شروع به صحبت کرد.



 همه چیز را تعریف کرد؛ اینکه راج و آنجل عاشق هم و اینکه راج او
 را فقط خواهر خودش می داند؛ اسمیت آنقدر استرس داشت که وقتی
 همه چیز را تعریف می کرد، اصال به آنوجا و حالش نگاه نمی کرد و

 دستی که روی قلبش بوده را هم نمی دید، فقط تند تند حرفش را می زد.
 در این بین قلب کوچک رانی تحمل حرف های اسمیت را نداشت و از

 کار افتاد.

 اسمیت با صدای افتادن چیزی روی زمین، حرفش را قطع کرد. چشم
 از پاهایش گرفت و به آنوجا نگاه کرد.

 با دیدن آنوجا که از روی مبل به روی زمین پرت شده بود، اسمیت
 فریاد بلندی کشید و به سمت او رفت.

 - آنوجا؟ آنوجا؟

 فریاد های بلند اسمیت که فقط اسم آنوجا را فریاد می زد، خدمه را
 ترساند و سمت آن ها کشاند. با دیدن آنوجا ترسیده به آمبوالنس زنگ

 زدند.

  ثانیه ها دیر می گذشت و آمبوالنس همچنان نرسیده بود.

 در این چند دقیقه، اسمیت در کنار آنوجا مانده بود و به او التماس
 می کرد که چشمانش را باز کند.



 چشمان آنوجا باز و صدای اطراف را می شنید و می دید؛ ولی
 نمی دانست اسمیت چه می گوید. حرف های او برای رانی گنگ بود.
 آنوجا لحظات آخر عمرش را به راج فکر می کرد، به خنده هایش به

 آنوجا گفتن های قشنگش و بعدش خاموشی بود که در سراسر بدن
 ظریفش جریان یافت.

 در همان لحظه آمبوالنس رسید و آنوجا را از جایش بلند کردند و به
 بیمارستان بردند.

 اسمیت ترسیده تاکسی گرفت و به راننده گفت که پشت سر آمبوالنس
 حرکت کند.

 گوشیش را از داخل جیبش بیرون آورد و سریع به راج زنگ زد.

 صدای پر استرس راج در گوش اسمیت پیچید:

 - الو اسمیت؟

 - راج... راج... فقط سریع بیا. من همه چی رو برای آنوجا تعریف
 کردم و حالش بده، االن دارن میبرنش بیمارستان، سریع بیا.

 صدای فریاد بلند راج بلند شد:

 - یاخدا کدوم بیمارستان؟

 اسمیت اسم بیمارستان را گفت و راج با گفتن «تا چند دقیقه دیگه میام»
 قطع کرد.



 راج و آکاش وقتی وارد بیمارستان شدند، با دیدن اسمیت به سمت او
 رفتند.

 - اسمیت بگو که حالش خوبه.

 اسمیت با بغض سری تکان داد.

 - نمی دونم... نمی دونم.

 از طرف دیگر دکتر سعی می کرد آنوجا را نجات دهد؛ ولی...

 صدای فریاد پرستار در اتاق عمل پیچید:

 - دکتر برگشت، بیمار برگشت؛ و این آغاز دوباره ای برای زندگی
 آنوجا بود.

*** 

 صدای بلندگو باعث شد حواس اسمیت از حرف دکتر پرت شود.

 - دکتر عرفان به بخش آی سی یو...

  دکتر عرفان به بخش آی سی یو...

 صدای هیجان زده ی راج که داشت از دکتر تشکر می کرد، باعث شد
 اسمیت حواسش را جمع کند و فقط سرش را به دیوار تکیه بدهد. به

 حرف دکتر فکر می کرد که وقتی از اتاقک بیرون امد، با لبخند گفت:

 - عمل موفقیت آمیز بود.



 اسمیت نمی دانست اگر برای آنوجا اتفاقی می افتاد چه کار می کرد.

*** 

 

 اسمیت کالفه از خاطرات خوش که بعدش تلخی هم وحود داره از
 جایش بلند می شود و در خانه راه می رود؛ سال ها از آن روز می گذرد

 و هیچوقت او نمی توانست آن گذشته را فراموش کند؛ به روزی سفر
 کرد که آنوجا دیگر برای همیشه از کشور آن ها رفت.

*** 

 آنوجا لبخندی به دوستانش زد لبخندی که تضاد مزخرفی با چشمان
 غمگینش داشت.

 آنجل با عجز از او پرسید:

 - حتما باید بری؟

 آنوجا با مهربانی ذاتی اش که او را بیشتر به یک فرشته تبدیل می کرد،
 گفت:

 - آره من خیلی وقته دلم می خواست دنیارو بگردم و حاال دوستم تو
 آمریکا منتظره تا آرزوم رو بر آورده کنه.

 آنجل بغضش ترکید؛ خودش را در آغوش آنوجا انداخت.

 بعد از چند دقیقه آکاش، آنجل لرزان را از آنوجا جدا کرد.



 او از همه ی دوستانش خداحافظی کرد و به سمت هواپیما رفت.

 اسمیت از پشت شیشه به آنوجا نگاه می کرد.

 آنوجا ایستاد، برگشت و به اسمیت چشم دوخت؛ دست لرزانش را باال
 آورد و برای او تکان داد.

 اسمیت به آهویی های دخترک که دیگر آن ستاره های براق برای
 همیشه در چشمانش خاموش شده بود، نگاه سرسری انداخت، دستش را

 تکان داد و آنوجا برای همیشه از هندوستان دور شد.

*** 

 #چند_سال_بعد

 - فکرشم نمی کردم که آخر به اینجا برسیم.

 راج خنده ی تلخی کرد و برای روحیه دادن به آنجل گفت:

 - دیوونه تو خوب می شی و با هم دخترمون رو بزرگ می کنیم. اون
 هنوز خیلی کوچیکه تا مارو از دست بده. تو خوب می شی و دوباره

 همه با هم جمع می شیم و طلوع خورشید رو تماشا می کنیم.

 آنجل خندید و به سر بدون مویش که در اثر شیمی درمانی اینطور شده
 بود، نگاه کرد.



 خودش می دانست، که دیگر زنده نمی ماند. بیماری اش خیلی پیشرفت
 کرده بود، راج هم می دانست؛ حتی آکاش و اسمیت هم می دانستند که

 آنجل از پیش آن ها خواهد رفت. انگار خداوند دارد فرشته اش را پس
 می گیرد.

 راج با بغض پیشانی عشق دوست داشتنی اش را بوسید و چشمانش را
 بست. در آن لحظه قطره اشکی از گوشه ی چشم آنجل و راج بیرون

 می آید و راهش را از گونه تا گردن آن ها می گیرد.

 

*** 

 - همسر شما زیر شیمی درمانی دوم نیاورد و در اثر سرطان خون
 فوت شد.

 راج تنها چیزی که بین حرف های طوالنی مرد شنیده بود، این جمله ی
 تلخ بود.

 راج با ضعف روی زمین افتاد و مانند بچه های کوچک که انگار فرد
 مورد عالقه اش را به زور از او جدا کرده اند، شروع کرد به گریه

 کرد.

 اسمیت با صدای گریه های راج از خواب پرید و سریع از تخت خوابش
 پایین آمد و پا برهنه به سوی راج رفت.

 - چی شده راج؟ چی شده؟



 - آنجل.

 اسمیت حدس زد که چه شده و تا خواست راج را در بغلش بگیرد،
 دست راج روی قبلش نشست و فشارش داد.

 اسمیت ترسیده با فریاد اسم راج را صدا زد.

 - راج؟ راج خوبی؟

 ولی راج چیزی به جز فشردن چشم هایش نکرد.

 اسمیت هول کرده به آکاش زنگ زد.

 آکاش با صدای گرفته ای که بخاطر گریه  بود، جواب اسمیت را داد.

 - جان اسمیت؟

 - آکاش... آکاش؛ راج حالش خوب نیست.

 صدای ترسیده ی آکاش در گوش اسمیت پیچید.

 - االن دارم میام و قطع کرد.

 اسمیت به راج که هنوز دستش را روی قلبش بود نگاه کرد و او هم
 شروع کرد به گریه کردن.

 آکاش رسید و راج را داخل ماشین گذاشت.



 اسمیت که جلو نشسته بود، دلواپس به سمت راج برگشته بود و صدایش
 می کرد.

 راج کمی چشمش را باز کرد و به صورت گریان اسمیت نگاه کرد و
 آرام زمزمه کرد:

 - من حالم خوبه اسمیت، آروم باش.

 اسمیت با شنیدن صدای راج با خوشحالی سرش به تکیه گاه ماشین
 کوبید.

*** 

 - خوشبختانه االن حال راج خوبه و فقط یک سکته ی خفیف بود؛ ولی
 سعی کنین هیجانات و استرس رو از راج دور کنین. چون ممکنه

 سکته ی بعدی همچین خفیفم نباشه.

 حال راج خوب شد و عزا داری آنجل رو شروع کردند. عزاداری آنجل
 خیلی شلوغ نبود، فقط چندتا از دوستانش بودند و خود اسمیت، برادرش

 آکاش و همسرش راج، جای یک دوست دیگر خالی بود؛ دوستی که
 اصال خبر نداشت که فرشته اش را از دست داده! آنوجا نمی دانست که

 یک عزیز دیگر را هم از دست داده.

*** 

 بعد از چند روز، راج تصمیم گرفت اسم دخترشان را که تازه به دنیا
 آمده بود را طلوع بگذارد و به قول خودش؛ دخترش مانند طلوع

 خورشید دوباره به زندگی اش نور ببخشد، مانند مادرش آنجل.



 و بعد از چند ماه، قلب راج، دوری از عشقش را تحمل نکرد و برای
 همیشه از کار افتاد. راج هم از میان آن جمع رفت و اینجای داستان

 طلوع کوچک ما یتیم شد.

 وقتی که مثل همیشه اسمیت برای اذان بیدار می شد و به اتاق راج رفت
 تا او را بیدار کند که متوجه  غیر عادی بودن راج می شود، چرا که به

 صدا کردن اسمیت هیچ عکس العملی نشان نداده بود؛ پس اسمیت
 نزدیک شد تا با دستش او را بیدار کند و متوجه  سرد بودن راج

 می شود.

 وقتی که او را به بیمارستان می برند، خبر فوتش را درحالی به اسمیت
 می دادند که او خیره به طلوع خورشید بود.

*** 

 

 با صدای کسی که اسمش را صدا می زد از فکر بیرون آمد.

 - داداش اسمیت، ما اومدیما.

 اسمیت لبخندی به طلوع دوازده ساله زد و او را بوسید.

 - خیلیم خوش اومدین عزیزدل داداش.

 طلوع با ناز مخصوص خودش گفت:

 - داداش میشه امشب جایی نری تا با هم طلوع خورشید رو تماشا کنیم؟



 اسمیت لبخند زد و روی صورت طلوع خم شد و به چشمان عسلی اش
 که خیلی شبیه چشمان مادرش بود، چشم دوخت و زمزمه کرد:

 - مگه میشه کسی رو حرف ملکه حرف بزنه؟

 طلوع خنده  ی دلنشینی کرد و به سمت اتاقش رفت و در آن حال به
 اسمیت می گوید:

 - داداش من برم لباسایی که خریدمو بپوشم، ببین خوشگله یا نه.

 اسمیت سری تکان داد و به آنوجا چشم دوخت.

 - ب َه! خوشگل ترین دختر دنیا چطوره؟

 آنوجا مانند آن روزهایش دلبرانه خندید.

 - خجالت بکش اسمیت! بعد نگاهی به آینه که جلویش ایستاده بود کرد.

 - خیلی پیر شدم و دستی به موهای سفید رنگش کشید به اتاقش رفت.

 اسمیت همانطور که به رفتن آنوجا نگاه می کرد با خودش گفت
 «آری... رانی زیبا پیر شده ای؛ ولی نمی دانی که این پیر شدن تو،

 خیلی زیباتر از قبلت کرده است.

*** 

 - داداش؟

 - جان داداش؟



 طلوع یک تار مو مشکی سرکشش رو پشت گوش هدایت کرد.

 - منم مثل طلوع خورشید تماشایی هستم؟

 اسمیت لبخند زد و چشمان مشکی اش را به چال گونه طلوع که وقتی
 حرف می زد مثل یک چاله فرو می رفت دوخت.

 - البته! تو از خورشیدم تماشایی تری.

 و بعد از حرفش به طلوع خورشید خیره شد. طلوعی که همیشه اسمیت
 و راج و آنجل کنار هم تماشا می کردند، طلوع همان است؛ ولی اسمیت

 آن اسمیت قبلی نیست؛ چه بسا خیلی وقت است بزرگ شده بود.

 پایان.


