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  (In the Name of God, The Beneficent, The Merciful)              بسم اهللا الرحمن الرحیم

   Selected Cartoons        کاریکاتورهای منتخب
                            اُمید کوثری نیا احسان کوثری نیا                        زهرا اخوان صفایی

  :References                         : جعامر
1- http://www.glasbergen.com/images 

  
شما را مجبور می کنه صاف بنشینید و لذا باعث آویزان کردن صفحه کلید رایانه از سقف 

  !کاهش خستگی شما می شود
البته این . ا بپذیردمشکل این شرکت اینه که هیچ کس نمی خواهد مسئولیت هیچ چیز ر

  !چیزی را که گفتم به هیچ کس نگو

   
 گیگابایت به 6مگه هرچی می بینی باید دانلود کنی؟ از وقتی که تو با من کار می کنی،   »!ارتقا دادن یا ارتقا ندادن، مساله این است«

  !ررایانه چاق می شومبَدارم به اندازه یک اَ! وزنم اضافه شده

  
ای الهام بخشیدن پیشنهاد شده است، اما اغلب کارکنان آن را به عنوان این شعار بر

  !مجوزی برای چرت زدن تصور می کنند

چیزی که به طور خودکار ادبیات . من می خواهم سامانه تلفنی مان را رایانه ای کنم
کارکنان را اصالح کنه، اسمهایی که به اشتباه تلفظ می شه را درست کنه و هرگونه تفاسیر 

  !نادرست سیاسی را حذف کنه
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  !به جز سیاستمداران... در تلوزیون با کیفیت باال، همه چیز شفافتر و واضحتر دیده می شود   !!!! من را تنها بگذار- من فقط می خواهم چند دقیقه آرامش و سکوت داشته باشم

چیه ولی از تو ما نمی دونیم که . من و مادرت متوجه شدیم که تو وبالگ می نویسی
  !می خواهیم که آن را انجام ندهی

امیدواریم رقبای ما ایده های ما را بدزدند تا مثل . ما نگران امنیت اطالعات نیستیم
  !خودمان ناموفق باشند

    
من یک جایی خوندم که پرسنل قدبلند حقوق بهتری می گیرند و سریعتر پیشرفت 

  !می کنند
ولی هر وقت کار می کنم، . یم ساعت استراحت می کنممن پنج دقیقه کار می کنم و ن

  !خیلی خیلی کار می کنم
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بلکه تصور کن که داری یک نرم افزار ضد . فکر نکن که داری آمپول آنفلوانزا می زنی

  !ویروس توی بدنت نصب می کنی
 برنامه شما می توانید نوزادتان را به گونه ای. این یک فناوری جدید پزشکی است

  ! نوع آهنگ سرگرم کننده بنوازد200ریزی کنید که به جای صدای گریه، 

  

  
ولی یک عالمه ورزش کردم تا اینقدر جوان به ... سال است42من سن واقعی ام 

  !نظر برسم
دکتر به شوهرم گفته که باید فعالیتهای بدنی اش را دوبرابر کند، بنابراین او االن کانالهای 

  !ا دوتا دستش عوض می کندتلوزیون را ب

    
به جای آن لیسیدن یک نرم افزار ضد ویروس را . ما واکسن آنفلوانزایمان تمام شده

  !امتحان کنید
محصول جدید ما نه چربی داره، نه کلسترول، نه کالری، نه قند، نه نمک و نه مواد 

  !ه همه می خواهندمی بینید جعبه اش خالیه، و این دقیقاً همان چیزی است ک. نگهدارنده
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طبق تحقیقات بنده، خندیدن بهترین درمان است، با خنده صحبت کردن برای عفونتهای 
خفیف خوب است، با دهان بسته خندیدن برای زخمها و کوبیدگهای موضعی خوب 

  !است و نیشخند زدن فقط اوضاع را بدتر می کند

 شود و دیگر باعث بسته شدن با این داروی جدید، کلسترول بیرون از بدن تشکیل می
  !رگها نمی شود

تصمیم دارم که یک سینه مرغ پخته بدون پوست سفارش دهم، اما از شما می  چطور می توانی بین دندانهایت نخ دندان بزنی وقتی فقط یک دندان داری؟
 .خواهم که اشتباهاٌ برایم الزانیا و نان سوخاری با طعم سیر بیاورید

 

  
  ؟!نمی تونی هیچ کاری را درست انجام بدهی؟  !ر می گه من باید مغزم را ارتقا بدهم تا با نرم افزار جدیدش سازگار باشهکامپیوت

می دونم که سرد و بی احساسه، اما عوضش، هیچ وقت به من ! این همسر جدید منه
شرایط درست انتقاد نمی کنه، به خاطر رابطه ام با دوستانم به من غُر نمی زنه، و اگر 

  !از آب در نیامد خودش در بهار ناپدید می شه

تفاوت حقوق . من سالی چهار میلیون دالر حقوق می گیرم و شما سالی چهل هزار دالر
پس مشکل . ما فقط چند تا صفر است و همه می دونند که صفر برابر است با هیچی

  !شما چیه؟
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  مگه تا حاال مقاله ای درباره فواید شیر مادر نخوانده ای؟! باز هم کِرم؟  !من یکبار هویج خوردم و هیچ اتفاقی نیافتاد. به من نگو که تغذیه ام را بهتر کنم

    
بنابراین اگر سیگار نکشم ریه هایم اصالً . من برای دویدن یا وزنه برداری وقت ندارم

  !ورزش نمی کنند
لکه دندانهای عقل من به اندازه مال ب. تقصیر من نیست که یادم میره نخ دندان بزنم

  !تو باهوش نیستند
 
 

  

وقتی که مدت زیادیه که ازدواج کردی می دونی که طرف   !نه نمی دونی
  مقابلت چی فکر می کنه

هرچی که من می گم تو انجام می دهی و هرچی تو انجام : این طوری با هم توافق کنیم
  !می دهی من می گم
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 کنی که من نمی دونم چطوری احساساتم را نشان بدهم، من هم تو همیشه گله می
  !این عالمتها را درست کردم

سقف این خونه چکه می کنه، مشعلش هم کار نمی کنه، لوله کشی اش هم نیاز به تعمیر 
  !ولی عوضش روی بهترین سیاره جهان قرار داره... داره

مواظبم که روی این مبل گرد و خاک نگیره و چک ! من هم در کارهای خونه کمک می کنم  !یمافزایش داده های بیس: آخرین بحران زیست محیطی
  !می کنم که کنترل تلوزیون درست کار می کنه

 

    
چرا که پس از اینکه حجم زیادی از غالت و سبزیجات به گاو و . من عمالً یک سبزیخوارم

  .گوسفند و مرغ تبدیل شد آنها را می خورم
. مینی مثل چربی حالت الستیک مانند و پف کرده نداره بلکه مثل کاهو ترد استچیپس سیب ز

  !این ثابت می کند که چیپس یک غذای رژیمی است
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عوارض جانبی آن هم اضطراب، بیقراری، تحریک پذیری و . این یک داروی مسکن است
  !بیخوابی است

دارد یا ) جرم دندان(ماری پالک این مریض بی. دکتر، من نمی توانم دستخط شما را بخوانم
  !؟)طاعون(پالگ 

 

به محض اینکه کارهایم مرتب شد، قول می دهم که یک فرصت خالی در برنامه کاری 
 .هفته آینده ام برای حضور در سمینار مدیریت زمان ایجاد کنم

  

 

 
ردم اما پیدا ک» داروی جایگزین برای رژیم الغری« سایت اینترنتی درباره 1837من 

 .هیچکدام از آنها برای کم کردن کلسترول، پیتزا یا شکالت را پیشنهاد نکرده اند
 پس -خیلی از دایناسورها سبزیخوار بودند و هیچوقت هم سیگار نمی کشیدند

 !اآلن کجایند؟
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 40من به مدت ده سال از یه رژیم غذایی کم چرب پیروی می کردم و دست آخر 

بنابراین می خوام از جانب همه رژیمی ها از . به وزنم اضافه شد)  کیلوگرم18(پوند 
 !پیتزا عذرخواهی کنم

سفید برفی با خوردن سیب مسموم شد، جک در ساقه لوبیایش یه غول پیدا 
کرد، و ببین آلیس موقعی که قارچ خورد چه بالیی سرش اومد، پس آیا هنوز 

 ! تعجب می کنی که چرا من میوه و سبزی نمی خورم؟

    
هر وقت از کنار میزت رد شدم بدون اینکه بایستم و از کارِت انتقاد کنم، آن را به 

  !عنوان یک تعریف از خودت تلقی کن
  !خوبه... صحبت کردن با مغز پُر !   بَده... صحبت کردن با دهان پُر 

    
ر بی عُرضگی تو باعث شده هرکس باهات کا. دان، تو باارزشترین کارمند من هستی

  !کنه اعتماد به نفسش باال بره
راگِر آدم خوش مشرب، جذاب، خوش تیپ، بامالحظه، باهوش، مودب و 

ولی ما تصمیم . موفقی است و کامل ترین مردی است که تابحال دیده ام
 چون او طرفدار سیستم عامل ویندوز بود و -گرفتیم ازدواجمان را به هم بزنیم

  !من طرفدار سیستم مک اینتاش
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من همه کلمات رَمزَم را الی انگشتهای . به خاطر بوی بد پاهایم عذرخواهی می کنم

  !پاهایم خالکوبی کرده ام
 انجام می دهم تا پیش از رفتن 5:00این کاری است که من هر روز ساعت 

  !به خونه از اضطرابهای کار خالی شوم

  

  
بنابراین من و . ه استمنضبط بودن و رفتار خوب، کلید هماهنگی و تعادل خانواد

  !شوهرم هرچی بچه هایمان بگویند انجام می دهیم
  !ولی چرا من را اینقدر چاق کشیدی؟. خیلی خوبه عزیزم

  

  
م پیدا کنم که بتونه به مغز شوهر) هَکِر(دارم سعی می کنم یک نفر رمزشکن   »!و به همین دلیل شما نیاز دارید که پول توجیبی من را زیاد کنید... « 

  !نفوذ کنه و به من بگه که توی ذهنش چی می گذره
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هیچ وقت تا حاال توسط جنگجویان اسکاندیناوی . اینجا محله خیلی امنی است  !] دالر6480می شود ماهی ! [ سنت است15فقط دقیقه ای ] قسطش[گرونه؟ 

غارت نشده، مورد حمله گودزیال قرار نگرفته و ردپای غول یا بشقاب پرنده 
  !جا مشاهده نشدهاین

  
خبر خوب اینه که . ی شما دو هفته است که به اغماء رفته)عمو(خبر بد اینه که دایی 

   روزه که دیگه سیگار نکشیده14
پول نمی تونه خوشبختی را بخره، ولی اگه یه خونه بزرگ، یه ماشین شیک و یه 

  !تلوزیون پالسمای بزرگ داشتیم، فکر نمی کنم بدبخت بودیم

  
 –! چگونه یک نفر را سر کار بگذاریم:  درس اول–آموزش خدمات رسانی به مشتریان 

  !درس دومی هم وجود ندارد
پس نمی تونه در مورد 
هیچ چیز با هیچ کس 

  !توافق کنه

  !من یک متفکر مستقلم

    
او مربی اسبهای مسابقه . مامان من خونسردترین و بی دغدغه ترین شغل دنیا رو دارهچطور می تونم گوشهایم را به یک بانک اعضای بدن هدیه کنم؟ من یه همکار دارم که 
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  !ای است  !ساکت نمی شهاصالً 

  

خونتان را به جای عسل اشتباه ] به خاطر قند باال[شما به گردش رفتید و یک خرس،   !وقتی که قیمتت خیلی باال باشه، مردم فکر می کنند که کاالیت باید خیلی خوب باشه
  !آیا من می تونم یک آزمایش دیابت برای شما بنویسم؟! رفتگ

  
اگر رابین هود از ثروتمندان می گرفته و به فقرا می داده، که عاقبت همه فقیر می 

  !به من دوباره توضیح بده  که چرا این مساله باعث قهرمان شدن او شده؟. شدند
هفته زودتر از موعد به دنیا شما از سوابق پزشکی بنده مالحظه می کنید که من شش 

من همیشه در اتمام پروژه ها جلوتر از برنامه بوده ] این نشان می دهد که. [آمده ام
  !ام

  
من یک موبایلی می خواهم که موزیک هم بنوازه، صدای موزیکش هم آنقدر بلند باشه 

  !که نتوانم صدای مزاحم تلفنی ام را بشنوم
. ت رمزَم را به خاطر بیاورم چشمهایم را می بندممن هروقت بخواهم یکی از کلما

  !چون من کلمات رمزَم را زیر پلکهایم خالکوبی کرده ام

  
یک نفر . شما می دانید که ما هرگونه عاشقی در محیط اداری را قویاً محکوم می کنیم

  !»دوستِت دارم«: شنیده که شما زیر لب به دستگاه قهوه ساز گفته اید
. یت دو ویژگی یک کارمند است که من ارزش زیادی برای آنها قایلموفاداری و جدّ

  !بنابراین، شما استخدام می شوید
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اگر شب به باال نگاه کنید می توانید تمام دنیا . خیلی هیجان انگیزه] این خونه[چشم انداز 

  !را ببینید
ه ها و اگر رژیم سبزیجات برای کاهش وزن خوب بود، پس چرا برای چاق شدن بر

  !گاوها به آنها غالت می دهند؟

    
این منزل به اندازه مناسبی نزدیک فروشگاه، سینما، تاالر موزیک و آموزشگاه قرار داره 

  !به شرط آنکه کامپیوتر و ارتباط اینترنت داشته باشید... 
بازکردن درب آن نیاز به وارد کردن کلمه عبور، اسکن شبکیه چشم، بررسی اثر انگشت 

  !این بهترین یخچالی است که تا به حال داشته ام.  دارهDNAنمونه برداری از و 

    
اگر پیتزا آنقدر داغه که دهان آدم را می سوزاند، پس چرا آنقدر داغ نیست که چربی 

  !شکم را بسوزاند؟
ببینید آیا سرآشپزتان نرم افزاری داره که . این روزها هر رستورانی یک کامپیوتر داره

  !کنه) فشرده( کالری زیپ 200 کالری را به یک غذای 1000ای یک غذ
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آن را بر روی . من این برچسب را برای کمک به ترک سیگار برای شما تجویز می کنم

  !دهان خودتان بچسبانید
اگر من سیگار .  دالر می دهد150رئیسم به هرکس که تا آخر سال سیگار را ترک کنه 

  !م می تونم به این رقابت بپیوندمکشیدن را از االن شروع کن

    
بهترین چیزی که من را به سیگار کشیدن عالقمند کرده اینه که باعث می شه برای 

  !کشیدن سیگار روزی دو مرتبه بیرون بیایم و هوای تازه تنفس کنم
 و بهترولی من می خواهم . من دارم یاد می گیرم که چطوری به آرامش برسم! دکتر

  !من می خواهم به آخر آرامش برسم. امش برسم به آرسریعتر

  

  
تو نیاز داری که یکسری حرکات کششی را به برنامه سالمتی ات اضافه کنی، برای   !بخرید نسخه شما ارزانتر می شود» خانواده«اگر داروهایتان را به صورت 

  !همین من خوراکیهایت را به سقف چسباندم
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بنابراین اون . ولی به نظر می رسه که از مُد افتاده باشهاست، ] داوود[اسم من دیوید 
  !مختصر کرده ام» دی وی دی«را به 

شما بعد از رفتن به دستشویی . از کامپیوترتان یه تعدادی شکایت دریافت کرده ام
  !دستهایتان را نشُسته اید

  
 اون، مدرسه هم بعد از. من به کامپیوتر مدرسه نفوذ کردم و همه نمراتم را تغییر دادم

  !به کامپیوترم نفوذ کرد و همه بازیهایم را پاک کرد
به پرسنل پژوهش و توسعه بگو که تکثیر و تولید مثل گوسفند را . بودجه ما قطع شده

  !متوقف کرده و تولید مثل پول را شروع کنند

  
دم  به معنی آن است که کامپیوترتان فکر می کنه که شما یه آJ5-400EEکد خطای 

  !کودن هستید و حاضر نیست هیچ کار دیگه ای برایتان انجام بده
فکر می کنی که اشتباهی رخ داده یا اینکه ! این هفته پنجاه میلیون دالر حقوق گرفته ام

  !رئیسم باالخره متوجه شده که من چه آدم ارزشمندی هستم
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باید فقط یک یا دو ساعت من واقعاً هیچ حرفی برای گفتن ندارم، بنابراین سخنرانی ام 

  !طول بکشه
او به یک مکتبی تعلق داره که معتقده محصوالت باید با کیفیت و . چشم از الری بر ندار

  !با قیمت مناسب عرضه بشه

  
بر اساس قوانین ایمنی مصوب دولت، هیچکس نمی تونه بدون پوشیدن طناب مهار و 

  !اال برهکفشهای ضدسُرخوردن مخصوص از نردبان موفقیت ب
شما همان فروشنده ای هستید که محکم دست می . البته که شما را به خاطر می آورم

  !دهید

  
 ساله 16اگه من کنترلی روی زمان داشتم، االن هنوز ! مدیریت زمان یک افسانه است

  !بود)  کیلوگرم40( پوند 90بودم و وزنم 
نتظار داریم که آنقدر مشغول کار باشید از شما ا. بله، ما یه برنامه سالمتی کارکنان داریم

  ! تا در دقیقه برسه140که تعداد ضربان قلبتان به 
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تو هم اگه اینقدر حواست به خودت نبود . من دارم تالش می کنم که کمتر انتقاد کنم

  !متوجه این موضوع می شدی
 به پشت تو را) GPS(اگه توی اداره بیش از حد پرسه بزنی، این دستگاه مکان یاب 

  !میزت هدایت می کنه

  
عکس قبلی ات تصادفاً خوب از آب در . ما مجبوریم دوباره از تو عکس پرسنلی بگیریم
  !آمد

اگه من را وادار کنی که اتاقم را تمیز کنم، آیا با این کار باعث نمی شی که از من 
  .الگویی از یه خانم به عنوان خدمتکار زیردست بسازی

    
میشه در مواقع خوشی و سختی همراهم بوده، حتی موقعی که همه دوستهایم چربی من ه

  !تنهایم گذاشته بودند با من بوده، پس چظور از من می خواهی که رژیم بگیرم؟
من می خورم تا . بعضی هم می خورند تا زندگی کنند. بعضی ها زندگی می کنند تا بخورند

  !زندگی کنم برای اینکه زنده بمونم تا بخورم

  
  

بنابراین، اصوالً من یه عالمه . هر روزه در پوست من میلیونها سلول جدید متولد می شه
  !مرخصی زایمان طلبکارم

من .  سال سابقه کار، چشمهای فیلیپ هنوز از شدت عالقه به کار می درخشه20بعد از 
  !شنیدم که لنزهای درخشنده توی چشمهایش کار گذاشته
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اگه شما می دونی که چطور موانع را به فرصت تبدیل کنی، پس چرا من را مجبور می   !ی ساعت را بگی، ساعت هم حرف زدن با تو را شروع می کنهبه محض اینکه بتون
  !کنی اسباب بازیهایم را از توی راه پله بردارم

    
 من بعدازظهر، نهارم را هضم کردم، چندین لیتر خون به کیلومترها بافتهای بدنم پمپاژ

کردم، مواد سمی را در کبدم تصفیه کردم، و میلیونها سلول پوستم را عوض کردم، دیگه 
  !وقتی برای کار دیگه ای نداشتم

این یه قطب نما است که همیشه . من تو سمینار بهره وری یه جایزه برنده شدم
  !جهت میز کارم را نشان می ده

  
  

تو می تونی امال و دستور زبانم را اصالح کنی ولی اخالقم به تو :] خطاب به کامپیوتر[  !ی ما گرمتر نمی شوند؟اگه گرم شدن جهانی واقعیت داره پس چرا شوهرها
  !ربطی نداره

    
  .عزیزم، من فکر می کنم تو خیلی وقتت رو روی اینترنت می گذرونینه دات کام، اینطور این چطوره؟ . من دارم یه طالع بینی روزانه برای کارکنانمان می نویسم
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امروز شما به فراتر از آرزوهای خود رسیده و رئیستان را خوشبخت ترین «
  !»وی زمین می کنیدفرد ر

دات کام، نیست 
  !دات کام

    
اگر پرنده ها را وادار کنید که اجاره بدهند، هزینه . تو حیاط پشتی چهار تا النه پرنده است

  !خونه تان سریعاً تامین می شه
می تونه حس بویایی رو از کار بیاندازه، بنابراین به عنوان یک پرستار بیمارستان فکر می می گویند سیگار 

  !کنم گزینه خوبی باشه

  
  !سمت دومبلوغ، ق: من ترجیح می دهم به آن بگویم. می ترسندخیلی از خانمها از واژه یائسگی   !اگه صبحانه مهمترین وعده غذاییه، پس چرا با نوشابه و دِسِر همراه نیست؟

  
ماساژ دادن کمر شباهت زیادی با خریدن خونه داره، فقط باید دقت کنی، موقعیت، 

  !موقعیت، موقعیت
آنقدر جذابه که از . شما خیلی خوب خونه من رو توی تبلیغات مشاورین امالک توصیف کرده اید

  !فروشش منصرف شدم
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رفه کردن یک ورزش س. فکر می کنم اگه سیگاری بمونم سالمتر می مونم

  ! ساعته محسوب می شه24ایروبیک 
لطفاً .            من بیش از اندازه تکنیکهای خونسردی و کنترل اضطراب رو یاد گرفته ام

  !کمک کنید

  
تو انتظار داری صحبتهای ! خُب من وعده های عروسیمان را فراموش کرده ام

   سال قبلمان یادم مونده باشه؟؟؟25
  !چون باعث می شه موقع سخنرانیها بیدار بمونم. ردن قهوه را کنار بگذارممن باید خو

  
اگه بتونم تو پنج دقیقه اول سخنرانی ام همه رو خواب کنم بقیه سخنرانیم خیلی 

  !راحت پیش میره
من به یه نفر نیاز داشتم که همیشه عاشقم باشه، همیشه مجذوبم باشه و توی پیری هم هیچ 

  !بنابراین من با خودم ازدواج کردم. ذارهوقت تنهایم نگ
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بقیه شکایت می کنند که تو هیچ چی قهوه برای هیچ کس نمی گذاری باقی 

  !بمونه
  ! دقیقه هم برای بازکردن جعبه اش60 دقیقه برای فیلم و 120...  دقیقه است 180این یکی 

  

  

) ویبره( لرزش اگه زنگش را روی. این یک موبایل، دوربین، و پخش موزیکه
  !تنظیم کنید و توی جورابتان بگذارید، ماساژور پا هم می شه

برخی از دیدگاه های سیاسی ارایه شده در این ] البته. [اخبار امشب با کیفیت باال پخش می شود
  !برنامه ممکنه همچنان گُنگ و مبهم به نظر برسه

  
 بنابراین هرچی تِرم قبل من فراموش کردم که از مغزم نسخه پشتیبان تهیه کنم،
  !یاد گرفته بودم از دست رفت

  !بسیاری از دانش آموزان دربه در به دنبال آزمونهای ریاضی آقای اتوادر می گردند
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چطور می تونم به اطالعات شما اعتماد کنم وقتی که از این فناوری قدیمی 

  !استفاده می کنید
ی چون معموالً چهار روز تاخیر دارم، زودتر از من تکلیفم را دو روز دیرتر انجام دادم ول

  !همیشه انجام داده ام20

  
صدای خُروپُفت بقیه را بیدار نگه می . مشکلی ندارم اگه پشت میزت چُرت بزنی
  !داره

  !من یه بار سرحال بودم ولی هیچ کاربردی برایش پیدا نکردم

  

 شَست اضافی برای نوشتن کودکتان چند تا. نژاد بشر همچنان در حال تکامله
  !پیامک داره

چیزهای جدیدتر رو و چیزهای . دقیقاً می دونم که هرچیزی کجاست. من آدم نامرتبی نیستم
  !قدیمی تر زیراند

  
من ) فرم سوابق کاری(به خاطر امنیت اطالعات، همه چیزهایی که در رزومه 

  !اومده نادرسته
 2 هرکس که پول توجبیبی اش بیشتر از –فزایش بدهند فکر می کنم باید مالیات پولدارها رو ا

  !دالر در هفته است
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این تماس تلفنی ممکنه بر روی سی دی . از تماس شما با دفتر خدمات مشتریان ما متشکریم  !ولی واقعاً درباره تو و رئیسته، مگه نه؟... این داستان ظاهراً درباره جَک و غوله 
  ! ضبط بشه» نده دارترین بداخالقی های آمریکاخ«جدیدمان با عنوان 

 

  

من همیشه دنبال راههایی هستم که قواعد را بشکنم و کارهای متفاوتی انجام 
  !این کلید موفقیت منه. بدهم

روز بعد ... بله، توی برنامه ام یک فرصت خالی برای شرکت در سمینار مدیریت زمان دارم 
  !از بازنشستگی ام

  
سالمتی ام، خانواده ام و روانم ] از دست دادن[ین شغل برای من، هزینه ا

  !می تونم در قبالش رسید بگیرم؟. بوده
می !  ساله شاداب، چاالک و باانگیزه بودی25تو امروز صبح که سر کار رفتی یه جوان ! عزیزم

  !خواهی در موردش صحبت کنی؟
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ولی دیر یا . را سالم نگه داشته ایبله، کار خیلی خوبی کردی که تا حاال کامپیوتر 
  !زود باالخره مجبور می شی کامپیوتر را روشن کنی

در تجارت هم کوچک بودن مزیت . دایناسورها به خاطر اینکه گنده و کُند بودند منقرض شدند
  !بزرگی محسوب می شه

  
االن . سالهاست هِی معلمها به شما می گفتند که تکان نخور و آرام بنشین

  !شه که دیگه به این حرف گوش نکنیدوقت
شاید . می گویند امروزه بچه ها به خاطر اینکه تحرک زیاد کافی ندارند اضافه وزن پیدا کرده اند

  !الزمه که چیپسها را سریعتر گاز بزنیم

  
آیا هضم غذا هم فعالیت و ورزش محسوب . من دارم سعی می کنم که فعالتر باشم

  !می شود؟
ه به رئیسم، به صورتحسابهای فقط مواقعی ک

  !نگاه می کنم... ماهیانه، به قیمت بنزین و 
آیا تا حاال بینایی شما باعث سردردتان هم 

  شده؟
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 سهم میوه و 5 لیوان آب می خورم، 8 دقیقه پیاده روی می کنم، 30هر روز 

  !ولی همچنان دارم پیر می شوم... سبزیجات مصرف می کنم 
ش سالمه، ولی در دیدن ظرفهای توی ظرفشویی، گرد و خاک روی لوازم خونه، اکثر مواقع چشمهای

  !و لباسهایی که باید مرتب شوند مشکل داره

 
صدای زنگش مثل صدای خوردن . این گوشی توی سینما مزاحم هیچ کس نمی شه

  !ذرت بوداده می مونه
اگر آدمهای . دت می آیدلدار بَتو از رئیست، از مدیر عاملت، از سیاستمدارها، و از آدمهای پو

  !موفق اینقدر بَد اند، چرا از من می خواهی که خوب درس بخونم و تو مدرسه موفق باشم؟

  
 سال به پدر و مادرم می گفتم که چه کار 18به مدت . من تجربه مدیریتی زیادی دارم

  !کنند
غین، اغراقها و ادعاهای بی نمایی، افتخارات درو-شما مملو از راست) فرم سوابق کاری(رزومه 

  !من می خواهم شما را برای نوشتن گزارش ساالنه مان استخدام کنم. اساس است
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روشی که شما برای مقابله با وضعیت نابسامان اقتصادی در پیش گرفته اید را 
  !تحسین می کنم

  !این همان کانال آرامش و سکوته. این کانال نه تصویر داره و نه صدا

 

    
 اینچی یه عالمه پول داده ام و تو به جای اون، برنامه ها 60من برای تلوزیون پالسمای 

  !تماشا می کنی؟) iPod( اینچی آی پاد 2را روی صفحه 
بعد، اونقدر خسته . بعد از اون سیندرال برای همیشه خوشبخت زندگی کرد تا وقتی که بچه دار شد

  !بود که نمی دونست خوشبخت هست یا نه

    
چرا من نیاز دارم که دستشویی رفتن رو یاد بگیرم؟ آیا بعداً تو زندگی ام به درد می خوره؟ 

  آیا بهم کمک می کنه که به یه دانشگاه خوب بروم؟
 تا نخودفرنگی 2 تا کشمش و 3امروز .  تا میوه و سبزی بخوریم5معلمم می گه ما باید روزی 

  !خوردم
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اونقدر بزرگ شدیم که دیگه نمی تونیم برای هرچی به  ... ما هم توی عجب سنی هستیم ها

  !پدر و مادرمان غُر بزنیم و اونقدر جوونیم که نمی تونیم برای هرچی به دولت غُر بزنیم
ما همدیگر رو مالقات کردیم، عاشق هم شدیم، نامزد شدیم، یه عروسی و ماه عسل خوب 

خالصه یه . ز هم جدا شدیم و طالق گرفتیمبعد اوضاع عوض شد، رابطه مان تلخ شد، ا. داشتیم
  !آخر هفته خیلی پُرکاری بود

 

    
حلقه الماس خیلی خوشگلیه، ولی من بهت گفته بودم که با مشتری تعامل کنی، نه اینکه 

  !باهاش نامزد کنی
شما نیاز دارید که این قرارداد را . همانند هر بازاریاب خوب، من به نیازهای شما توجه می کنم

  ... !مضا کنید، نیاز دارید که برایم یک چک بنویسید، نیاز دارید که ماه بعد دوباره من را ببینید، ا

    
من به عنوان مشتری نیاز دارم . یه بازاریاب خوب به نیازهای مشتری اش توجه می کنه
  !که شما بروید رَدِ کارتان

 هزار دالری 500زیاده، من یه پاداش و هربار که کسی اَزَم می پرسه که چرا اینقدر حقوقم ... 
  !می خواهم
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 دقیقه، من و کامپیوترم هر دو کار می 8به مدت . امروز سر کار یه اتفاق عجیب رخ داد

  !کردیم
برای راحت بودن فقط کافیه که . فکر می کنم که پول کافی برای یه بازنشستگی راحت را دارم
  !بک داشته باشییه جفت دمپایی نرم و چند تا لباس زیر س

 

    
اگر تا دو روز دیگه برنگشتم، یه . من یکسری کاغذبازی و تشریفات اداری را باید انجام بدهم

  !تیم تجسس و نجات برایم تشکیل دهید
هر وقت که . ما تصمیم گرفته ایم که تا زمانی که بازار مسکن به حالت عادی برگرده صبر کنیم

  ! هزار دالر کاهش داد با ما تماس بگیرید40الر به  هزار د999فروشنده قیمتش را از 

    
ما برای فروش این خونه سه میلیون دالر می خواهیم، ولی اگه سریع فروش نرفت، به 

  !چهل هزار دالر هم راضی می شویم
  !با این وسیله مدیریت اضطراب تو داری خیلی خوب می شوی
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را ) محافظ صفحه نمایش(وقتی که رئیس برای مراقبت این اطراف نیست، این اسکرین سیور   ! آیا عطری دارید که بوی کامپیوتر بده؟.من می خواهم شوهرم بیشتر بهم توجه کنه
  !روی کامپیوتر فعال می کنه

 

    
زمانی که کامپیوترتان خراب می شه، یه . اری استاین آخرین نوآوری در زمینه ایمنی اد  ! درصد کار بیشتر25 درصد حقوق بیشتر و 5 درصد افزایش داده، 30رئیسم به من 

  !فعال می شه تا در اثر ناراحتی سرتان را به مانیتور نکوبید) کیسه هوا(ایربَگ 

    
مجدداً » کارمند نمونه ماه«به دلیل توانایی مداوم ایشان در افزایش بهره وری اداری، جایزه 

  !به آقای قهوه اعطا می شود
 کامپیوتر رو تنبیه کنم با این دکمه به اون یه شوک الکتریکی خفیف اعمال هروقت که الزم باشه

  !می کنم
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زبانم به عنوان یه سالح . من می خواهم یاد بگیرم که چطور کمتر دیگران را نکوهش کنم

  !کشتار جمعی شناخته شده
به . وهش کنندهمیشه دیگران رو نکوهش کن، قبل از اینکه اونها فرصت پیدا کنند که تو رو نک

  !»انتقاد سازنده«این می گویند 
 
 


