داستانهاي پليسي معمايي
رعنا کامپيوترش را روشن کرد .دل توي دلش نبود.
زير لب گفت :׳׳خدايا منو بفرست تهران!׳׳ ويندوز
هنوز باال نيامده بود .عالمت ساعت شني ميگفت
صبر کن .رعنا کامپيوتر را ناز کرد و گفت ׳׳عزيز
دلم من صبر و قرار ندارم .لطفًا امروز رو سريع باش
تا ببينم مجاز شدم يا نه!׳׳ خواهرش هليا هم آمد و
گفت :׳׳برو کنار ميخوام نتيجه کنکورو ببينم.׳׳ رعنا
با کمي لکنت گفت :׳׳منم دارم همين کارو ميکنم.׳׳
هليا او را کنار زد و گفت :׳׳رفتارت مثل حرف زدنت
ُکنده .بذار خودم ببينم.׳׳ رعنا عقب کشيد .هليا که
دختري نازدار بود ،روي صندلي دستمال کشيد و
نشست .چند دقيقه بعد نتايج را ديدند .هر دو مجاز
شده بودند اما رتبه رعنا خيلي بهتر بود و ميتوانست
تهران را بزند. ساعتي بعد در خانواده بحث شد و
برادر بزرگتر تصويب کرد که رعنا هم بايد مثل هليا
دانشگاه شهر خودشان را انتخاب کند .هليا به همه
گفته بود رتبهاش باالست و ميتواند تهران را بزند
ولي براي صرفهجويي و نزديک بودن به خانواده،
ترجيح ميدهد در شهر خودشان به دانشگاه برود.
برادرش هم گفته بود کاش رعنا از خواهرش کمي
شعور ياد ميگرفت .واکنش رعنا مثل هميشه بود:
به اتاق خودش رفت و گريه کرد .او بيشتر وقتها
لکنت داشت و هرگز نميتوانست مثل هليا براي
خانوادهاش شيرين زباني کند .رعنا نه زبانش را
داشت که حقيقت رتبه هليا را به برادرش بگويد
نه آنقدر بدجنس بود که خواهرش را ضايع کند.
دختري بيسر و زبان بود که از بس همه چيز را قورت
داده بود ،راه حلقش بسته شده بود.
او دو سال از هليا کوچکتر بود .از همان وقتي که
رعنا متولد شد ،هليا مشغول چزاندنش شد .هرچه
رعنا بزرگتر ميشد ،خانوادهاش ميديدند زيبايي و
لطافت هليا را ندارد .هليا قامتي دخترانه و ظريف و
صورتي زيبا داشت .رعنا کمي يوغور بود ،دماغش
هم به صورتش نميآمد .از همه بدتر لکنتش بود
که اعتماد بهنفسش را گرفته و روابط عمومياش را
خراب کرده بود .او غير از اينکه در بيرون از خانه
منزوي و خجالتي بود ،داخل خانه هم گوشهگيري
ميکرد .يکي از اتاقهاي خانه را براي خودش
برداشته بود و همانجا زندگي و کار ميکرد .رعنا
مدتها بود که هزينههاي شخصي خودش را با کار
کردن تأمين ميکرد و حتي براي خريدن پوشاک
يا ويزيت دکتر هم از برادرش پولي نميگرفت.
خياط ماهري بود و آنقدر در ميآورد که محتاج
کسي نباشد .هليا برعکس او بود :دختري زيبا و
خوش برخورد که هميشه لبخند ميزد و توانسته
بود حمايت خانواده را جلب کند .همين يک ماه پيش
بود که رعنا گوشي جديدي براي خودش خريد و
فردايش برادر بزرگش گوشي بهتري به هليا هديه
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داد .حاال هم داشت ميشنيد که برادرش به هليا
ميگفت :׳׳برو هرچي براي دانشگاهت ميخواي،
بخر .نگران شهريه هم نباش خودم همه رو ميدم.׳׳
رعنا غصه ميخورد و در خودش ميپيچيد و بيش از
پيش در خودش فرو ميرفت .او با چشمهايي خيس
به خواب رفت.
قبل از سپيدهدم با سردرد و پلکي ورمکرده بيدار
شد .چند بار به صورتش آب زد و مشغول وضو شد.
هليا هم که براي نماز بيدار شده بود ،گفت :׳׳خيلي
آب مصرف ميکني .به نظر من چون اسراف کردي،
وضوت باطله!׳׳ رعنا گفت :׳׳باباباطل نيس!׳׳ و تند به
اتاقش رفت و با بغض به نماز ايستاد .درست وقتي
که سالم نمازش را گفت ،يادش آمد ديشب خوابي
ديده .در خواب ميخواست دانشگاه انتخاب کند.
ميخواست شهر خودشان را بزند ولي دستش سمت
دانشگاه تهران کشيده شد و آنجا را زد .بعد صدايي
که بسي گوشنواز بود ،به او گفته بود برو تهران تا
مستقل شي .اونجا با خياطي کردن خرجتو در مياري.
برو تا از اينجا خالص شي!׳׳ قلبش مثل قابلمهاي که
به جوش آمده ،قلقل کرد و تند تپيد .به سجده رفت
و هايهاي گريه کرد.
رعنا تصميم گرفت بيآنکه به خانوادهاش خبر
بدهد ،دانشگاه تهران را انتخاب کند .او ضمنًا با يکي
از بوتيکيهايي که برايش لباس ميدوخت ،مشورت
کردتابداندآيادرتهرانکاربرايشهست؟منصوره
خانم ،صاحب بوتيک قول داد با همکارهايش در
تهرانحرفبزندوکاريبرايشجورکند.حاالديگر
خيال رعنا راحت بود که ميتواند به تهران برود و از
نيش و کنايههاي خانوادهاش در امان باشد.
عصر هليا به اتاق او آمد و گفت :׳׳تازگيها خيلي
خوشحالي .تو که دوست نداشتي اينجا بري دانشگاه
پس چرا چشمات برق ميزنه؟ نکنه کلکي تو
کارته؟׳׳ رعنا با لکنت گفت کلکي ندارد .هليا گفت:
׳׳خر خودتي! من شنيدم که با منصوره خانم حرف
ميزدي.گفتيتهرون...حاالخودتحقيقتروبگو!׳׳
لکنت رعنا باال گرفت و چيزهاي نامفهومي با گريه
گفت .هليا تحقيري کرد و رفت و به برادرش گفت
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انگار رعنا ميخواهد بياجازه تهران را بزند و از اينجا
برود .برادرش گفت :׳׳خالي ميبنده! مگه همينجور
الکي ميشه رفت تهرون زندگي کرد؟ پولش کجا
بود؟ اگرم بره ،اسمشو خط ميزنيم و انگار نه انگار که
رعنايي داشتيم.׳׳ هليا سعي کرد برادرش را عصبي
کند تا برود و رعنا را سرکوب کند ولي او کار داشت
و رفت.
هليا نميتوانست تحمل کند که رعنا به دانشگاه
تهران برود .از حسادت ،ذرتي بود در ديگ آتش.
ورم ميکرد و به در و ديوار ديگ ميخورد .آتش
خشم و حسادت و کينه در هم گره خوردند و او را
واداشت هر طور شده ،در چرخ رعنا چوب بگذارد و
او را حسابي زير نظر گرفت.
غروب روز بعد ،پس از اينکه رعنا به مسجد رفت
و نمازش را خواند ،به بوتيک منصوره خانم رفت و با
خبرشديکيازتوليديهايتهرانگفتههروقترعنا
به تهران بيايد ،با او قرارداد کاري خواهد بست .رعنا
بسي خوشحال شد و او را درآغوش کشيد و خواست
چيزي بگويد ولي زبانش از هيجان بند آمده بود.
روي کاغذ نوشت :׳׳از بس هيجان دارم ،نميتونم بند
بشم .ميرم شيريني ميخرم و برميگردم.׳׳ منصوره
روي همان کاغذ نوشت :׳׳شيريني فروشي خيلي
دوره .يهطرفه هم هست و تاکسي خور نيست.׳׳
رعنا روي کاغذ نوشت :׳׳من خيلي تند راه ميرم .نيم
ساعت ديگه برميگردم.׳׳ و شتابان بيرون دويد و
هليا را نديد که کمين کرده بود.
اين منصوره خانم سنگ صبور رعنا بود و از تمام
زندگي رعنا خبر داشت .از تبعيضي که در خانه
بين او و هليا ميگذاشتند ،از خشونتهاي بردارش،
از اينکه دائم لکنت و يوغور بودنش را به رخش
ميکشيدند ...و از رازي مخصوص هم خبر داشت.
سه ماه بود که رعنا با مردي به نام امجد چت ميکرد.
علت اينکه رعنا اين رازش را به منصوره گفته بود،
اين بود که امجد اصرار داشت که با ُويس(تلفن) هم
حرف بزنند .رعنا به دليل لکنتش بهانه ميآورد اما
آخرش مجبور شد داستان را به منصوره بگويد و
از او خواهش کند يک بار به جاي او با امجد حرف

