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فردريش نيچه

بزند .منصوره پذيرفت و با امجد حرف زد ولي به او و آنها را به اتاق پذيرايي برد و مدتي طول کشيد تا از کيفش سرنگ و آمپول برداشت و سمت او رفت.
گفت چون برادران غيوري دارد ،ديگر تلفني حرف هليا و رعنا آمدند .نوبخت به غفور گفت بيرون باشد رعنا محکم زير دست او زد و به هليا حمله کرد.
نزنند و به همان چت بسنده کنند .امجد خودش را و از خواهرها پرسيد :׳׳بعد از غروب کجا بودين؟׳׳ نوبخت جلوش ايستاد و گفت :׳׳خوب گوش کن ببين
صاحب رستوران بزرگي معرفي کرده بود .او پس هليا با لبخند گفت :׳׳رفته بودم واسه دانشگاهم خريد چي ميگم! من دليلي دارم که ثابت ميکنه خواهرت
از ديدن عکسهايي از رعنا ،به او گفته بود عاشقش کنم .آخه من مجاز شدم و بااينکه ميتونم تهرون رو دروغ ميگه .من ميدونم تو بعد از قتل وارد فروشگاه
شده و قصدش ازدواج است .رعنا غير از لکنتش انتخاب کنم ،شهر خودمون رو ميزنم.׳׳ نوبخت به شدي .هليا هم قبل از تو اونجا بوده.׳׳ رعنا ماتش برد.
همه زندگيش را براي امجد تعريف کرده بود .رعنا گفت :׳׳و شما؟׳׳ رعنا سعي کرد حرف بزند اما خندهاي هيستريک کرد و آهي از خرسندي کشيد
امجد ساکن قزوين بود و هنوز خبر نداشت که رعنا نتوانست .هليا با پوزخند گفت :׳׳لکنت داره .حاالم و آرام گوشهاي نشست .دکتر رعنايي به او آمپول
ميخواهد در تهران درس بخواند .و واي به روزش چون ترسيده ،لکنتش بيشتر شده و ديگه ِ
الل الله!׳׳ زد و به نوبخت گفت:
اگر برادر بو ميبرد که رعنا با مردي چت ميکند. دکتررعناييپرسيد:׳׳چراترسيده؟׳׳هلياگفت:׳׳من
׳׳آفرين به هوشت .من اون دليل رو ميدونم:
رعنا درحالي که در دلش ترانه ميخواند ،رفت و چه بدونم!׳׳ چشم رعنا پر از اشک شد و با انگشت ׳׳منصوره قبل از مرگش به رعنا زنگ زده بوده.
رفت تا به شيريني فروشي رسيد .نيم کيلو رولت روي ميز نوشت کاغذ قلم .نوبخت به او کاغذ و اينو توي گوشيش ديدم.׳׳ نوبخت گفت :׳׳درسته
خريد و راهي را که رفته بود ،برگشت .وقتي به خودکار داد .رعنا نوشت :׳׳رفته بودم ديدن دوستم ولي دليل من براي اينکه ثابت کنم هليا دروغ ميگه
بوتيک رسيد ،ديد کرکره نيمه بسته است .المپها منصوره .بعد رفتم شيريني بخرم .وقتي برگشتم يه چيز ديگهس.׳׳ و از کيف داروهاي دکتر رعنايي
هم خاموش بودند .با خودش فکر کرد شايد دوست ديدم کرکره پايينه و چراغا خاموشن .رفتم تو .هليا از دستبند را در آورد و سمت هليا رفت .هليا گفت:
پسرمنصورهآمده.رعنابااوتعارفنداشت.دوالشد اتاق پرو اومد بيرون .منو هل داد و فرار کرد .چراغا رو ׳׳صبر کنين! شما درست گفتين .من قبل از مرگ
و از کرکره گذشت و داخل شد .وقتي که کمرش را روشن کردم و ديدم منصوره خانم مرده .منم از ترس منصوره وارد فروشگاه شدم .رعنا هم وقتي که
راست کرد ،کسي را نديد .صدا زد :׳׳منصوره خانم؟ فرار کردم.׳׳ نوبخت به هليا گفت :׳׳رعنا ميگه شما تو اومد ،منصوره کشته شده بود .من روي لجاجت و
نيستي؟׳׳چندقدمجلورفت.يکهويکنفرازاتاقپرو اتاق پرو قايم شده بودي .کاسبها هم داخل شدن و حساسيتي که به رعنا دارم ،بهش تهمت قتل زدم
بيرون آمد و رعنا را هل داد و سمت در فرار کرد.رعنا بيرون رفتن شما رو ديدن .چرا دروغ گفتين و چرا تو ولي قصد داشتم وقتي که بازداشت شد ،حقيقت رو به
او را شناخت و با لکنت صدا کرد :׳׳هليا تويي؟׳׳ هليا اتاق پرو قايم شده بودين؟׳׳ هليا گفت:
پليسبگم.׳׳نوبختگفت:׳׳حاالحقيقتروبگو!׳׳هليا
جواب نداد و دوال شد و از زير در گذشت و گريخت .׳׳منبهرعنامشکوکشدهبودم.ميخواستمازکارش گفت :׳׳شما اول بگين از کجا فهميدين من دروغ گفتم
رعنا که به پيشخان خورده بود ،تعادلش را به دست سر دربيارم .فکر کنم با کمک منصوره با يه پسري تا منم حقيقت رو بگم!׳׳ دکتر رعنايي گفت :׳׳شما در
آورد و به پشت پيشخان نگاه کرد .منصوره خانم دوست شده بود .وقتي از خونه رفت ،تعقيبش کردم .موقعيتي نيستي که واسه ما شرط تعيين کني .زود
افتاده بود .کليد برق را زد و در روشنايي المپها سر ديدم رفت پيش منصوره .يه خورده بيرون فروشگاه باش حقيقت رو بگو!׳׳ هليا گفت:
منصوره را ديد که خون خالي بود .دست منصوره را واستادم .بعد ديدم رعنا اومد بيرون .منصوره هم  وقتي که رعنا از فروشگاه رفت و من داخل شدم،
گرفت .سرد بود .توي سر خودش زد و چند دقيقه کرکره رو کشيد پايين و چراغا رو خاموش کرد .ديدم منصوره پشت به در نشسته و تلفني حرف
بيصدا ناله و زاري کرد .بعد از فروشگاه بيرون خزيد مطمئن شدم که دوست پسر رعنا توي فروشگاهه .ميزنه .يواشکي رفتم تو اتاق پرو قايم شدم و گوش
و به خانه رفت.
يواشکي داخل شدم و چون منصوره حواسش نبود ،واستادم .فهميدم داره درباره رعنا با يکي قرار ميذاره
نوبخت و دکتر رعنايي که براي شرکت کردن چراغهام خاموش بودن ،منو نديد .رفتم تو اتاق پرو که خواهرم رو بفرسته تهران .تلفنش که تموم شد،
در مراسم تشييع يکي از دوستانشان به آن شهر قايم شدم ببينم چه خبره .فهميدم منصوره تنهاس .به رعنا زنگ زد و گفت تو تهرون يه جاي بهتر از
آمده بودند ،براي پيگيري اين پرونده پيشقدم بعد از دو سه دقيقه رعنا با يه جعبه شيريني برگشت .کار قبلي پيدا کرده که درآمدش خيلي بيشتره .بعد
شدند و زنگ خانه رعنا و هليا را زدند .غفور ،برادر منصوره بهش گفت کارت تو تهرون درست شده بهش گفت زودتر برگرد تا اصل ماجرا رو برات
بزرگ آنها در را باز کرد و پرسيد :׳׳فرمايش؟׳׳ وليبااينزبونالليکهداريمشکلبتونيگليمترو تعريف کنم .من از اينکه منصوره داشت واسه رعنا
نوبخت پرسيد :׳׳اينجا خونه دو دختر به اسم رعنا از آب بکشي بيرون .رعنا به لکنتش خيلي حساسه .از توي تهرون تسهيالتي ايجاد ميکرد ،حسوديم شد.
و هلياس؟׳׳ غفور گفت :׳׳گيرم باشه به تو چه ربطي اين حرف منصوره قاتي کرد و با چاقو کوبيد فرق سر خواستم از اتاق پرو بيام بيرون و سرش داد و قال
داره؟׳׳ دکتر رعنايي گفت :׳׳عصبي نشو برادر .منصوره و فرار کرد .منم يه خورده بعد فرار کردم تا کنم که به چه حقي تو کارهاي خانوادگي ما دخالت
ِ
ايشون کاراگاه
نوبخت معروف هستن که...׳׳ غفور آش نخورده دهن سوخته نشم.׳׳ نوبخت پرسيد:
ميکني .همون موقع صدايي شنيدم .يه مرد بود که
گفت :׳׳معروفه که معروفه .به خواهرهاي من چه  ׳׳شما باتوجه به حرفاتون دارين خواهرتون رو متهم به منصوره گفت جيک نزنه .بعد صداي کرکره رو
ربطي داره؟׳׳ نوبخت کارتش را نشان داد و گفت :ميکنين که منصوره رو کشته؟׳׳ هليا گفت :׳׳درسته شنيدم .منصوره گفت تا جيغ نکشيدم برو بيرون.
׳׳لطفًا به خواهرهاتون بگين بيان به چند سؤال من که خواهرمه ولي آدم بايد وجدان داشته باشه و اون مرده گفت خفه ...بعدش سر و صداهايي شنيدم
جواب بدن.׳׳ غفور گفت :׳׳خواهرهاي من با غريبهها حقيقت رو به پليس بگه.׳׳ رعنا با شنيدن اين حرف که نفهميدم چي بود .يه خورده بعد اون يارو رفت.
حرف نميزنن .اگه سؤالي هست بگين خودم جواب برافروخته شد و اعتراص کرد و حرفهايي زد که اومدم بيرون ديدم با چاقو فرو کرده تو مغز سرش.
ميدم.׳׳ نوبخت گفت :׳׳اشکال نداره .شما جواب بده! حتي يک کلمهاش مفهوم نبود .او از خود بيخود صندوقشم خالي بود .چراغا رو خاموش کردم که
امروز بعد از غروب خواهرهاي شما کجا بودن؟׳׳ شده بود و تندتند نفس ميکشيد .دکتر رعنايي به وقتي ميرم بيرون کسي منو نشناسه .يهو ديدم رعنا
غفور گفت :׳׳کجا بودن؟ خب تو لباساشون بودن .او گفت :׳׳بهتره به شما آرامشبخش تزريق کنم.׳׳ و داره مياد تو .به اتاق پرو برگشتم .نميدونستم چکار
  پاسخ معماي مهمانان سرزد ه
به تو چه ربط داره که خواهرهام کجا بودن.׳׳ دکتر
کنم .نميخواستم رعنا منو ببينه .با خودم گفتم تو
رعنايي گفت :׳׳مثل اينکه دوست داري بگم مامور دس��ت مينو خوني نبود .روي چاقو آثاري از املت بود پس تاريکي فرار ميکنم .اومدم بيرون .رعنا پشتش
مسلح بياد و تو محل آبروريزي بشه ...برو بگو معلوم ميشود مينو آن را از کابينت در نياورده .در پارگي گلوي به من بود .محکم هلش دادم و فرار کردم ولي
ميترا هم آثاري از املت بود .بين جوابهاي درست قرعهکشي شد و
خواهرات بيان و خالص!׳׳ غفور کمي آنها و دو اسم خانم يا آقاي بايگان با تلفن  0911)000(8896از شهرآمل بيرون رعنا منو شناخته بود چون اسمم رو صدا کرد.
طرف کوچه را نگاه کرد و گفت :׳׳بياين تو!׳׳
آمد .يادگاري کاراگاه نوبخت که نشانه هوش اوست ،مبارکش باشد.
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