
طنزیمات

 

تمصیم قاطع مدیرییت
روزی مدير يکی از شرکت های بزرگ، در حالی که به سمت دفتر کارش می رفت، چشمش به جوانی 
افتاد که در راهرو ايستاده بود و به اطراف خود نگاه می کرد. جلو رفت و از او پرسيد: »شما ماهانه چقدر 

حقوق دريافت می کنی؟«
جوان با تعجب جواب داد: »ماهی 2000 دالر.« 

مدير با نگاهی آشفته دست به جيب شد و از کيف پول خود ۶000 دالر در آورد، به جوان داد و به او گفت: 
»اين حقوق سه ماه تو. برو و ديگر اينجا پيدايت نشود.« 

ما به کارمندان خود حقوق می دهيم که کار کنند، نه اينکه يک جا بايستند و بيکار به اطراف نگاه کنند.«
جوان با خوشحالی از جا پريد و به سرعت دور شد. مدير از کارمند ديگری که نزديکيش بود پرسيد: »آن 

جوان کارمند کدام قسمت بود؟«
کارمند متعجب از رفتار مدير خود، به او جواب داد: »او پيک پيتزافروشی بود که برای 

کارکنان پيتزا آورده بود.«

مصطفی مشایخی
تصویرگر

سام سلماسی

کشف ارسار
مخم از فسفری کمياب سرشار است

و مدت هاست، کارم کشف اسرار است

نخستين بار من بودم که فهميدم
بشر وقتی تبش باالست، بيمار است

مقاالتی نوشتم تا جهان دريافت
که هر کس کار دستش نيست، بيکار است

پس از يک رشته تحقيقات پی بردم
شتر از بار و مار از پونه بيزار است

گوزنی در علفزاری علف می خورد
همان جا گفتم اين حيوان علف خوار است

به رأی العين ديدم هر زمينی که
سطوحی از نمک دارد نمکزار است

خبر داريد انسان تا زمانی که
تماشا می کند، در حال ديدار است

هزاران بار دقت کرده ام، ديدم
که حتی سوسک، قبل از خواب بيدار است

من از خار سر ديوار دانستم
که بی ترديد خاری روی ديوار است

بشر قبل از مقاالتم نمی دانست
که هر سياره در دنياست، سيار است

برايم در موگاديشو مبرهن شد
که »پيژاما«، نه ژاکت، بلکه شلوار است

از اين کشفيده هايم بيش و کم هر روز
يکی يا چند تا در صدر اخبار است
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چگونه میلیاردر شویم
روزگاری رمز و راز ثروتمند شدن انگيزه، 

پشتکار، سخت کوشی و اين گونه موارد بود. اما انگار 
اين روزها داستان ثروتمند شدن عوض شده است و 

خيلی ها عالقه دارند يکشبه راه صد ساله را بروند. بعضی ها 
هم با توجه به اين تقاضا آگهی می دهند که »چگونه در 

عرض يک ماه ميلياردر شويد يا چگونه در خانه کار کنيد و 
ماهی سی ميليون درآمد داشته باشيد!«

 وقتی زنگ می زنی، می گويند االن پول در کار بادکنک آرايی 
است. شما می توانيد با اين کار ماهی ده ميليون درآمد داشته 

باشيد؛ منوط به اينکه ابتدا با پرداخت سه ميليون تومان 
شهريه، در دوره های مبتدی، پيشرفته و عالی ما شرکت 

کنيد. بعد که شرکت می کنی و دوره ها را با موفقيت پشت سر 
می گذاری، می گويند فعاًل که کروناست و جشن تولدی برپا 

نمی شود. برويد منتظر باشيد. وقتی کرونا رفت، با شما تماس 
می گيريم.

 يکی ديگر از راه های پولدارشدن به اين صورت است که مثاًل شما 
با تبليغ يک شرکت بی نام و نشان، رب گوجه را فله ای و دّله ای 

و جعبه ای می خريد، بعد می بريد به آشناهايتان می فروشيد و 
درصدی سود می کنيد. بعد هر کدام از آشناهای شما که آن رب 

گوجه ها را بفروشد، درصدی سود هم به شما می رسد. پس از 
مدتی متوجه می شويد کابينت های شما و دوستانتان پر از رب 

گوجه شده و در نهايت مدير باالدستی شما يک شاسی بلند 
دارد و شما اندازة چند کيلومتر قوطي رب گوجه، که روی 

دستتان مانده است.

اشتباه موردی
کارمندی به دفتر رئيس خود می رود و می گويد: »معنی اين چيست كه شما 200 

هزار تومان کمتر از چيزی که توافق کرده بوديم به من پرداخت کرديد؟« رئيس 
پاسخ می دهد: »خودم می دانم، اما ماه گذشته که 200 هزار تومان بيشتر پرداخت 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمواًل از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
به شما گزارش کنم.«

دارد و شما اندازة چند کيلومتر قوطي رب گوجه، که روی 
دستتان مانده است.

کارمندی به دفتر رئيس خود می رود و می گويد: »معنی اين چيست كه شما 200
هزار تومان کمتر از چيزی که توافق کرده بوديم به من پرداخت کرديد؟« رئيس 

 هزار تومان بيشتر پرداخت 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمواًل از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم معمواًل از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمواًل از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
کردم، هيچ شکايتی نکردی!« کارمند با حاضر جوابی پاسخ می دهد: »درسته، من 

معمواًل از اشتباه های موردی می گذرم، اما وقتی تکرار می شود، وظيفة خود می دانم 
به شما گزارش کنم.«
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