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 دزد جواهر! )طنز( 

چند روز، در اوقات مختلف، به یک مارکیت جواهر فروشی می رفتم تا نقشه بکشم و دکان یکی از  
جواهر فروشان را به سرقت ببرم. باالخره پالن کار را سنجیدم و وسایل مورد ضرورت را نیز  

 .آماده ساختم و مناسب ترین وقت روز را برای سرقت انتخاب کردم 
بسازم؛ به دو دلیل. اول این که به توانایی خودم اطمینان داشتم و  نخواستم کسی را در پالنم شریک  

مطمئن بودم به تنهایی از عهدهً این کار برمیایم، و شاید شرکت نفر دومی امکان پیروزی در عملیات  
را کم می ساخت. دوم این که چرا کسی را شریک سازم تا مجبور باشم سهمی هم به او بدهم. البته  

ر هم بود و آن این که از قدیم ها شنیده بودم که دیگ شراکت را باید به زمین  یک دلیل کوچک دیگ
  .زد و شکستاند 

در روز و ساعتی که تصمیم عملی کردن پالنم را داشتم ریش و بروت ساختگی گذاشتم و عینک  
دودی به چشم زدم و یک کاله شپو نیز به سر گذاشتم و باالپوش بارانی دوستم را، که باالی میخ  

یوار اتاقم فراموشش شده بود، به تن کردم. وقتی خودم را در آئینه دیدم یاد فلم های جیمزباند افتادم  د 
و این همان چیزی بود که می خواستم. با این پالن و سنجش دقیق و قیافهً که در آن لحظه به خود  

  !گرفته بودم به هوش و ذکاوت خودم صد بار آفرین گفتم
به اصلی نبود در جیب باالپوش گذاشتم و به طرف مکان مورد نظر حرکت    تفنگچهً را که بی شباهت 

کردم. در راه یاد فلم های هالیوود افتادم که این نوع دزدی ها در آن اتفاق میافتاد. وقتی در نظرم  
مجسم کردم که بعد از خالی کردن دکان به وسیلهً من جواهر فروش بیچاره چه حالتی خواهد داشت،  

بیابد،  دلم برایش سو بیاید و جواهر فروشی را خالی از جواهرات  خت؛ و وقتی پولیس به صحنه 
حتما" به استعداد و پالن دقیق و سنجشی از آن دقیق تر من آفرین خواهد گفت. مخصوصا" این که  
قرار نبود من هیچ گونه سند جرمی جا بگذارم که پولیس بتواند به کمک آن مرا مجرم ثابت نماید.  

هً تغییر قیافه، دستکش های سیاه به دست می کردم تا هیچگونه اثر انگشت من روی  زیرا برعالو
اجناس دکان باقی نماند. خالصه این که همهً چیزها مانند صحنه های فلم حساب شده و دقیق بود و  
چنان در کمترین وقت ممکنه اتفاق می افتاد که همه انگشت تعجب و حیرت بر دهان می گذاشتند.  

به    از جانبی، پولیس را  توانایی  گفتند دستگیر نشدنم  اندازه که مردم از زرنگی من می  به همان 
 .صورت جدی زیر سوال می بُرد 

فکر این را نیز کرده بودم که چه گونه و در کجا جواهرات را به فروش برسانم. پول حاصل از آن  
رشاری را نصیبم می کرد.  را نیز در یک تجارت پُر سود سرمایه گذاری می کردم که ساالنه عاید س

خالصه، هیچ دلیلی وجود نداشت که مانع پیروزی من درین عملیات شود و یا بعدا" سبب دستگیری  
 .من گردد 

تا این جا همه چیز مطابق پالن پیش رفته بود. لحظاتی بعد نزدیک جواهر فروشی رسیدم. هنوز  
دیگر باالیم ریختند. هر کسی به نوبهً    اقدامی نکرده بودم که از هر طرفی افراد پولیس و دکانداران
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خودش مشت و لگدی حوالهً من می کرد و هر کسی ادعا داشت که اولین کسی بوده که مرا شناخته  
  .است 

راستش به استعداد و توانایی پولیس و آن دکانداران آفرین گفتم که قبل ازین که اتفاقی بیافتد، ذهن  
بعدا" معلومم شد کهمجرم را خوانده و از ارتکاب جرم جلوگی اما  قبل از من کس    ری کرده اند. 

دیگری همه دار و ندار آن جا را دزدیده بود و مرا به جای او گرفته بودند. اتفاقا" که دزد اصلی نیز  
مانند من ریش و بروت ساختگی و عینک دودی و کاله شپو و باالپوش بارانی داشته است؛ و این  

برعلیه من شهادت دهند. از بخت بد من که آن دزد لعنتی نیز هنگام    سبب شد تا همه دکانداران آن جا
  .سرقت دستکش پوشیده بود و هیچ گونه نشان انگشتی روی اجناس دکان باقی نمانده بود 

همهً آن وسایلی که من برای مخفی کردن خودم در نظر گرفته بودم اسنادی شدند که علیه من استفاده  
 !ختند شدند و مرا مجرم ثابت می سا
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