داستانهاي پليسي معمايي
شبي از ش��بهاي دراز زمستان بود .کمال در دفتر
آژانس امالک تو فکر يک سقفم در تاريکي نشسته
ب��ود و بيرون را نگاه ميکرد .نرمه باراني ميباريد.
کمال مثل هرشب با خودش فکر کرد که حاال همه
ب��ه خانههاي خود رفتهاند و تنها منم که تک و تنها
ماندهام .و با صدايي که به فرياد ش��باهت داشت،
ترانه خواند :׳׳م��ن ماندهام تنهاي تنها عزيزم .من
مان��دهام تنهاي تنها عزي��زم...׳׳ و به گريه افتاد .با
چش��م گريان از آژانس امالک بيرون آمد .در را
قفل کرد و پياده راه افتاد و پشت سر هم آن مصرع
از ترانه را مدام تکرار کرد و اشک ريخت .وقتي که
خوب غصه و حرص خورد ،با موبايلش ش��مارهاي
گرف��ت و به آن طرف خط گف��ت :׳׳آقا طاهر من
دارم ميرم اونجا .ده دقيقه ديگه ميبينمت.׳׳
کم��ال قبل��ًا زن و زندگي و کار و کاس��بي خوبي
داش��ت .هميش��ه دلش ميخواس��ت کاري کند
کارس��تان و اقتصادش را حسابي باال ببرد .با يکي
از رفقاي کاري ش��ريک ش��د و ب��ه ترکيه رفتند.
قرار بود واس��طه آنها در ترکيه دو چمدان گوشي
سامس��ونگ به آنها تحويل بدهد .پول را گرفت و
اگر بعد ش��ما توانستيد واس��طه را ببينيد ،کمال و
رفيقش هم توانستند .آنها وقتي به ايران برگشتند،
سرنوشتش��ان مثل روز روشن بود و کساني که به
آنه��ا پول ق��رض داده بودند ،ه��ر دو را انداختند
زندان .کمال خانه و ماش��ين و مغازهاي داشت .به
اموال��ش چوب حراج زدن��د و بدهيهايش صاف
ش��د و بعد از شش ماه از زندان بيرون آمد .حاال او
کمالي بود که هيچ کمالي نداش��ت .نه جايي سقفي
ن��ه دکاني و ن��ه پسان��دازي .زن جوانش هم در
مدتي که حبس ميکش��يد ،تقاض��اي طالق داد و
البت��ه لطف کرده و مهرش را بخش��يده بود .کمال
به طالق رضاي��ت داد و در زندان به کمال پاکباز
معروف شد.
نيمهش��بي که کمال آزاد شد ،هيچي پول نداشت
و نميتوانس��ت با ماشينهاي خطي به تهران برود.
پيش رانندهه��ا رو انداخت که او را محض رضاي
خدا به تهران ببرند ولي س��ر رانندهها ش��لوغ بود
و جاي خالي نداش��تند .ناچار به زندان برگشت و
مشکلش را گفت .او را به زندان برگرداندند تا فردا
صبح با ماش��يني که زندانيها را به دادگاه ميبرد،
به تهران برود.
کمال چند روز در خانه يکي از دوس��تانش زندگي
کرد .دوس��تش ب��راي اينک��ه او را زودتر رد کند،
در آژان��س امالک يک��ي از فاميلهاي��ش براي او
کاري جفتوج��ور کرد و قرار ش��د کمال بش��ود
پادو آژانس .و اجازه دادند ش��بها همانجا بخوابد.
او توانس��ت خودي نشان بدهد و دوسه ماه بعد از
مشاوران امالک ش��د و چون زبان رديفي داشت،
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معمولًا معاملهها را جوش ميداد و پورس��انتهاي
خوبي گيرش ميآمد اما هميشه در دلش حسرت
زندگي گذش��تهاش را ميخورد .او هر وقت براي
دي��دن خانهاي مش��تري ميبرد ،ي��اد خانه و زن
جوانش ميافتاد و سبيل ميجويد و دندان غروچه
ميکرد .در ذهنش با روزگار بحث ميکرد که چرا
با من چنين کردي.
شبي که با روزگار دست بهيقه بود و رفته بود پنير
بخرد ،طاهر را دي��د .در زندان با هم بودند .طاهر
از س��ارقان خانهرو بود و همينکه فهميد کمال در
آژان��س امالک کار ميکند ،او را بوس��يد و گفت:
׳׳ايول به ش��غلت!׳׳ و آهس��ته ادامه داد :׳׳نونمون
ت��و کرهمرباس! اگ��ه پايهاي ،بقيهش��و بگم.׳׳ او به
کمال ي��اد داد که ׳׳وقتي کليده��اي خانهاي را از
مش��تري ميگيري ،يدکش را براي خودت بساز.
بعد که مس��تأجر جديد آمد ،در فرصتي مناسب
ب��ه خان��ه او ميرويم و ماهيگي��ري ميکنيم.׳׳ و با
هم پيمان شراکت بستند .طاهر دزدي سابقهدار و
حرفهاي بود .خانه مورد نظر را زير نظر ميگرفت
و س��اعت مناسب س��رقت را تخمين ميزد .آنها
کليد ميانداختند و وارد خانه ميشدند .طاهر مثل
کسي که چشم گنجياب دارد ،با يک نظر جاي پول
و طال را تشخيص ميداد .کمال هم در خانه دنبال
چيزهايي مثل موبايل و دوربين و تبلت ميگشت.
کار آنه��ا ب��ه ده دقيقه هم نميکش��يد و س��ريع
ميآمدند و س��ريع ميرفتند .از دستکش و نقاب
اس��تفاده ميکردند تا هيچ ردي نداشته باشند .ماه
به ماه اندوخته کمال بيش��تر ميشد .ميخواست
وقت��ي که توانس��ت زندگي س��ابقش را احيا کند،
دنبال عش��قش برود و او را برگرداند .يک بار هم
توانس��ته بود براي او پيامي بفرس��تد و قصدش را
بگويد .زنش جواب داده بود حاال ببينيم.
کمال به کوچهاي رس��يد .طاهر از تاريکي بيرون
آمد .س��اک کوچکي دس��تش بود .خالي بود .قرار
بود به خانهاي بروند و س��اک را پرکنند .بيحرف
راه افتادند .کاله بافتني به س��ر کشيدند .دستکش
نازکي هم به دس��ت کردند .کليد انداختند و وارد
ساختمان مجللي ش��دند .و راحت و بيزحمت به
يک��ي از واحده��ا رفتند .چند دقيقه بعد با س��اکي
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پ��ر و قيمت��ي قصد خ��روج کردند .طاه��ر گفت:
׳׳بخش��کي ش��انس! يه نفر داره مياد ب��اال.׳׳ قبل از
اينکه باال بروند و خود را جايي پنهان کنند ،س��ر و
کله س��رايدار پيدا شد که چماقي هم دستش بود.
طاهر چاقو کش��يد و گفت :׳׳از جونت سير شدي؟
مال تو رو که نبرديم .مال اين مفتخورها رو برديم.
برو رد کارت.׳׳ سرايدار گفت :׳׳من سگ گلهم .به
حالل حروم بودن گوس��فند کار ن��دارم .به پليس
زن��گ زدم .فکري به س��رتون نزن��ه.׳׳ طاهر جلو
رفت و س��اک را سمت او گرفت و گفت :׳׳نصفش
مال تو.׳׳ و س��اک را محک��م به چانه او کوفت .يک
لحظه بع��د چاقو گلوي س��رايدار را دريد و طاهر
و کمال گريختند .و درس��ت وقتي که داش��تند از
کوچه بيرون ميرفتند ،دو موتور گشتي وارد کوچه
ش��دند .قدم تند کردند و از کوچه پسکوچهها به
خياباني ديگر رفتند.
پرونده قتل س��رايدار را به کاراگاه نوبخت دادند.
او ب��ا گروهش ب��ه محل جنايت رف��ت ولي ردي
از آنها به دس��ت نياورد .تنه��ا چيزي که نقطهاي
ميش��د براي آغاز تحقيق اين بود ک��ه آنها کليد
داش��تهاند .جاي پاها هم نش��ان ميداد دو نفرند.
فيلم دوربينهاي ساختمان هم اين را تأييد ميکرد.
نوبخت ضمن اينکه پروندههاي مش��ابه را مطالعه
ميکرد ،اين حدس را هم در نظر داش��ت که شايد
آن دو نفر آشنا بودهاند که کليد داشتهاند.
آن ش��ب کمال به خان��ه طاهر رفت .کمال نگران
بود .اما طاهر ککش هم نميگزيد و ميگفت اگر در
کاري که به او ربط نداشت دخالت نميکرد ،کشته
نميشد .کمال پرسيد :׳׳قبلًا هم آدم کشتي؟׳׳ طاهر
خنديد و پلک بس��ت و گف��ت :׳׳بگير بخواب بچه.
امشب ماهي گندهاي به تور زديم .طالهاش پونصد
ميليون ميارزه .دالرا رو بگو! پس��ر امشب پولدار
ش��ديم.׳׳ کمال گف��ت :׳׳اميدوارم اونقدر داش��ته
باش��ه که بتونم زندگي س��ابقم رو درس��ت کنم.׳׳
طاهر خنديد :׳׳خيلي بيش��تر از اين حرفاست .بگير
بخ��واب .صبح زود بايد برگردي آژانس تا کس��ي
نفهم��ه بيرون بودي.׳׳ کمال گفت :׳׳راس ميگي.׳׳ و
کمي بعد بلند ش��د و گفت :׳׳بهتره همين حاال برم.׳׳
طاهر گفت :׳׳آره بهتره .اونجا ميتوني تا هش��ت نه

