دختر همسايه
مریم زارع

طرح کسب و کار

گويم نکند اآلن مراقب فکر
خارانم ،ولي توي ذهنم مي
شوم .چرا که مثال دارم آرنجم را مي
مي
کند روي دس���تم تقلب نوشته ام؟ بالفاصله به مراقب نگاه ميکنم تا متوجه موقعيت شوم و
درست در همين لحظه مراقب مثل پلنگ به من خيره شده و از تمام تفکراتم ،آن کلمه تقلب
کند.
را به وضوح بو ميکشد و با آشي نخورده دهانم را ميسوزاند و از جلسه بيرونم مي
 اصال بگذاريد به فارس���ي س���خت توضيح بدهم ،من هماني ام که توي بازي مافيا ،هميشه
شهروند عادي ام ولي وقت فکر کردن به مافيا بودن آنقدر قيافه ام مشکوک است که هميشه
کنند.
با راي مردمي از وسط به بيرون پرتابم مي


بحثي کامال منطقي

تو فکر يه کسب و کار خونگي ام .چطور؟!
هايي از سمت
اينکه بروم و توي کوچه مان شايعه پراکني کنم که درست دم در خانه ما اشعه
فضا ساطع ميش���ود که باعث شده است تا يک کور شفا پيدا کند .با المپ خانه مانورهايي
دهم،آن هم با اين
دهم و با پخش اين مطلب محبوبي���ت منطقه را افزايش مي
در فض���ا مي
ها ،در منطقه دم در خانه درب سبز.
تيتر که " مشاهده نور عجيب منسوب به بشقاب پرنده
با درب س���بز عباس آقا اشتباه نگيريد .پالک بيست منظورمان است" در اين راستا چند تن
از دوس���تانم را هم اجير ميکنم تا يکهو دم در خانه مان داد بزنند واي ديسک کمرم خوب
ش���د ،واي بواسيرم معالجه شد و واي ازين صحبتا .کم کم اين شايعه دهان به دهان بگردد
کند و دختر ش���هال خانوم خودش به چشم ديده کسي
که اين منطقه حتي گره بخت باز مي
که مادرزاد دس���ت نداشته است همانجا آرنجش شروع کرده است به جوانه زدن .همزمان با
گذارم براي روشن کردن شمع و از
شکل گيري اين عقيده من هم يك قاب فلزي دم در مي
فردايش هم خودم همانجا مشغول به کار شوم و شمع بفروشم.
کنيم مبني بر اينکه
براي اين ايده ،طرح توس���عه هم دارم .بعد از چندي جوي درست مي
آب اين منطقه داراي ترکيبات س���ولفاتي خاصي اس���ت که باعث شفا دادن انواع امراض
ش���ود .درمان کليه درد را به صورت تضميني انجام ميدهد و در جهت تقويت پيازچه مو
مي
دهم .اوايل فقط ليوان
کند .بعد انش���عابي از شير آب حياطمان به بيرون راه مي
هم عمل مي
کنم و تحت عناوين مورد نياز به
فروشم .تقاضا که زياد ش���د آب را هم بسته بندي مي
مي
فروش ميرسانم.
آب براي درمان بي خوابي ،آب در جهت درآوردن چش���م جاري ،آب مخصوص افزايش مهر
شوهر و ...آب در جهت رفع تشنگي نداريم ،لطفا سوال نفرماييد.

مشکوکم ،مشکوکم به خودم

ترين مسايل هميشه بحث و جدل داريم .امروز آمدم طي جلسهاي حضوري
با مادرم سر ريز
با او صحبت کردم که «مادر من،کمي تفکرت رو آپديت کن».
حاال شما را با نتيجه اين بحث منطقي تنها ميگذارم بدين صورت که:
مامان :آپديت خانوم زير گاز رو کم کن
من :چشم خانوم عصر حجر
مامان :آپديت سفره رو گذاشتي؟
من :نخير عصر حجر جان ،بابا نيومده.
مامان :آپديتتتتت
من :عصر حجررررر
مامان :آآآآپددددددددديتتتتت...

دل خاله چگونه رفت؟

داشتيم پانتوميم بازي ميکرديم .شوهر خاله ام
بايد کلمه احمق رو اجرا ميکرد.
با نهايت مش���نگي و بي خيالي راه ميرفت و هر
کس يک کلمه " مست ،خنگ و شعبون بي مخ"
حدس ميزد که خاله م کمي آن ورتر با جديّت
گفت " :دلبر؟؟"
يک ضربه روي پيش���اني ام زدم و گفتم " :خاله
همين شکلي ازت دلبري کرد زنش شدي؟!"

خصلت درون خود را پيدا کنيد

من برخالف خيلي از اطرافيانم پيش���رفت را مس���اوي با تعداد مقاله و چاپ تحقيق و فالن
دانم .پيشرفت هرکسي پيدا کردن آن عنصر ذاتي اش
اي نمي
دانش���گاه و اين عناوين عاريه
اس���ت .البته اين مثالها هم ميتواند مصداق پيش���رفت باشد ولي به خصلت آن فرد مربوط
ميش���ود .يک خروس که نميتواند تالش کند به نحو احسن بع بع کند و اگر بع بع دلنشين
توي طويله را ميش���نود و حسرت ميخورد فقط باعث ميشود اضطراب و عدم رضايت را در
زندگي اش پر رنگ کند.
حاال اين مقدمه را گفتم تا بدانيد که من واقعا آدم کارهاي پژوهشي نيستم و ميخواهم زود
دوره تحصيلي ام تمام شود ،به قوقولي قو قوم برسم.

رد و بدل کردني مشکوک

هاست بيايم و خبر دستگيري
من آدم مش���کوکي ام ،از آن دسته آدمها که به همين زودي
و آزادي بي قيد و ش���رطم را برايتان
خانومه تو تاکسي يه جوري ساکت و زير زيرکي کارت تبليغات فال قهوره را بهم داد که انگار
بنويس���م .جرمم چيست؟ همين
مواد مخدر است ،من هم يک جوري بي سوال کارت را گرفتم و آروم گذاشتم توي کيفم که
مشکوک بودن!
انگار سالهاست معتادم و اين خانم هم ساقي هميشگي ام است.
 بگذاريد ت���ا برايتان مثال بزنم .مثال
روم دم طال فروشي و به انگشترها
مي
طرح
از
کنم
ي
م
هوس
و
کنم
ي
م
نگاه
خوبي تاکس���ي اينترنتي گرفتن توي شهر کوچيک اين است که حاال يک آدرسي ميزنيد،
يکي از انگش���ترها عکس بگيرم .در سوار ماشين ميشويد و ميگوييد " عه سالم آقاي فالني ،منو ببريد خونه مامان بزرگم"
همي���ن حالت چش���مم به صاحب
مغازه ميافتد .پيش خودم ميگويم
"نکنه اآلن فکر کنه من نقشه سرقت
مغازه شو دارم؟" بعد يکهو توي ذهنم
شود ،من کاله مشکي سرم
شب مي
کشيده ام و با يک فقره کلت کمري
آمده ام براي دزدي مغازه .حاال گوشه
کنم تا باگ دسترسي به آن را پيدا کنم و درست لحظه دست بردن
گوش���ه مغازه را نگاه مي
در گاو صندوق صداي آژير بلند ميش���ود .حاال چه اتفاق���ي ميافتد؟ من به واقعيت برمي
گردم و هنوز پشت ويترين جواهرفروش���ي ام و از تصور دستگيري ام رنگم حسابي پريده
و همچنان صاحب مغازه در حال نگاه کردن به من اس���ت .دقيقا همين لحظه است که من
تبديل ميش���وم به يک آدم مشکوک و صاحب مغازه ترجيح ميدهد يک تکاني به خودش
بدهد تا من را از آنجا دور کند .در بيشتر جلسات امتحاني هم به همين منوال از جلسه اخراج

همه آشنا
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