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گمشدگان
لیونلمسیدرنمایشگاهکتابتهران!
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

یک ناشــر اهل ترکیه در نمایشگاه کتاب
تهران میگفت :بسیاری از بازدیدکنندگان به
جای اینکه درباره کتاب از ما بپرســند ،نحوه
سفر و قیمتها و موضوع اقامت در ترکیه را از
ما جویا میشــوند و هر چه ما میگوییم به ما
ارتباطینداردبهخرجشاننمیرود.
برای همین گفتیم برویم ســراغ ناشــران
کشورهای دیگر ببینیم مردم از آنها سراغ چه
چیزیرامیگیرند:
ناشر روس :استقبال مردم از غرفه ما خیلی
خوب بــود ،البته ما دو عنوان کتاب بیشــتر
نداشتیم،بااینحالمردمصفمیایستادندکه
مننفهمیدمچرا.بهفارسیکلماتیمیگفتند
کهمننفهمیدم،اماحتمابهحوزهکتابارتباط
داشته .مثال اگر درست تلفظ کنم میگفتند،
ازدواج ،دختر روس ،جامجهانی ،جوووون و...
من از این همه شور و انگیزه خیلی لذت بردم.
ناشر کرهشمالی :مردم از من میخواستند
یک ریلیشنشیپ با مدیرمسئول یک روزنامه
با سابقه در ایران داشته باشــم .خیلی مردم
مهربانی هستند .حاال من باید در مورد ایشان
تحقیقکنم.مثالعکسشانراببینمو...
ناشــر برزیل :مردم خیلی تمایل داشتند
کتابی در مورد یک استخر مختلط در برزیل
و نحوه ابــراز تفاوتهای فرهنگــی بخوانند.
من راستش درست نفهمیدم چه میگویند.
حاال باید با دیپلماتهای خودمــان و کاردار
فرهنگیمــان در ایران صحبــت کنم ،بلکه
بتوانیم در نمایشگاههای بعدی براساس ذائقه
دوستانایرانیعملکنیم.
ناشر گرجستان :من فکر کنم ملت ایران که
قبال شاعر مســلک بودند ،االن خیلی طرفدار
مهندسی ارزش شــدهاند .مدام میپرسیدند
کتابــی در مــورد قیمت ملــک در تفلیس
نداریم؟ یا کتابی با موضوع وام خرید مســکن
میخواستند.
ناشرآلمانی:راستشرابگویممنچیززیادی
سردرنیاوردم .یک عده جمع شده بودند جلوی
غرفه ما و هــی ادا درمیآوردند و میگفتند:
ایختنایشتن.اوشتنمایر.اوهبیبی،ایشپلینزا.
ایــن کلمــات آلمانی نیســت ،امــا این
هنردوستان فکر میکردند واژههای آلمانی به
کار میبرند .چرا میخندید؟ شما میدانید چه
میگفتند؟چرامیروید؟صبرکنید.
ناشــر پرتغالی :ما نفهمیدیم چــرا حدود
10هزار نفر جلوی غرفه ما جمع شده بودند و
فریادمیزدندمسیازرونالدوبهتراست.اینهارا
رد کردیم یک عده دیگر با لباس رونالدو آمدند
با ما عکس سلفی گرفتند .من هنوز گیجم و
البتهبدنمهمدردمیکند
اورهان پاموک :من خیلی عالقه دارم اینبار
که به ایران برگردم بشــود دیداری با شــایان
مصلح داشته باشم .من بهعنوان برنده جایزه
نوبل نشستم توی غرفه و مردم میآمدند از من
میپرسیدندجشنامضایکتابشایانمصلح
درکدامغرفهبرگزارمیشود.حسودیامشد.
ناشــر آرژانتینــی :روزهــای اول خیلی
سوتوکور بود .یک فروشــنده جوان ایرانی
داشــتیم گفت اگر غرفه را شــلوغ کند پول
بیشتریبهشمیدهیم یانه؟گفتممیدهیم.
فرداش با یکی آمد غرفه که خیلی شبیه لیونل
مســی بود .اســمش فکر کنم رضا پرستش
بود .حضــورش غوغا کرد .فــروش هر کتابی
که دستش گرفت چند برابر شــد .مردم از او
میخواستندکتابراامضاکند.
ناشر چینی :من هنوز ملنگ و مات ماندهام.
مــردم میآمدند غرفــه از ما میپرســیدند
کتاب ارزان نداریم؟ پرســیدیم یعنی چی؟
میخندیدند و میگفتند:ای شیطون! دوباره
پرسیدیم منظورتان چیســت؟ جواب دادند
کتاب بنجل چینی که ارزان باشد .ارزانبودن
کتاب حسن است؟ یکیشان پرسید شاهنامه
چینیندارید؟کلیدرچینیچطور؟
ناشر کلمبیایی :در ایران به کتاب میگویند
جنس؟چونمردمیکهبهغرفهماسرمیزدند
میپرسیدند آمیگو جنس خوب چی داری؟
خیلی هم به فضانوردی و به فضا رفتن عالقه
نشان دادند .بعضیها هم سراغ همسر پیکه را
ازمامیگرفتند.
ناشــر اهل جیبوتی :مردم از ما تقاضای
نقشه داشتند و هی میگفتند شما کجای
نقشه جهان هستید؟ خیلی موضوع مهمی
است؟

رئیس اورژانس :دشمن از طریق ارسال لوازم آرایش ارزان قیمت
حوادث بیوتروریستی به وجود میآورد

خوشگال باید بترسن
خوشگال باید بترسن

یکنفرازمشهد:تازهنمیدونیدازطریقلباسزیرارزانقیمتچهکارهاییکهنمیکنن.
ازکنارون:خانمم،یهلحظهتشریفبیار،بازمیخوایانتحاریبزنی؟
دستفروشمترو:خانومها،عزیزهایمن،رژلب 24ساعتهآوردمبراتون،لبتپوستپوست
نمیشه،دارایگارانتیعدممشکلبیوتروریستی،داعشیشدهتومن،جبههالنصرهفقطپنج
سعیدمرتضوی:هیمیگمریملنزنید!
مومیایی:بهحقچیزهاینشنیده
#تانک_ارشاد#خط_چشم_انحرافی#صدف_بیوتروریستی#گروناشو_از_من_بخر
#شهرونگ

فلکه اول
رازهایی برای بقا!(قسمت اول :سوراخهای شــهری!) | شهاب نبوی|

یکی از رازهای زنده ماندن و زندگی کردن در شهری مثل تهران،
یادگرفتن اصول «متروسواری» است .شما بعد از اینکه در یکی
از چهارراههای تهران ،یک ســوراخ بزرگ دیدی ،متوجه میشوی
که آنجا یک ســوراخ طبیعی نیست و راه رسیدن به قطار شــهری است .البته شاید
هم سوراخی باشد که عوامل زحمتکش شهرداری کندهاند و دیگر حالش را نداشتند
که پرش کنند؛ اما اگر در ورودی این ســوراخ دیدید ،عدهای تجمــع کردهاند و دارند
دستفروشیمیکنند،شکتانبرطرفمیشودومیتوانیدباخیالراحت،واردسوراخ
مذکور شوید .این سوراخها معموال تنگ و تاریک است و اگر بار اولتان باشد که داخلش
میشوید ،احتماال آن را با تونل وحشت اشتباه میگیرید .هنگام حرکت در این تونلها
بهتر است چراغقوه به همراه داشته باشید ،چون در جایجای این تونلها مثل همان
جلوی ورودیاش افرادی ایستادهاند و دارند از دم موش تا شیر خر را برای فروش عرضه
میکنند و اگر حواستان نباشد ،میروید روی بند و بساطشان .در همین لحظات است
که احتماال کورسوی امید و روشــنایی را از دور میبینید؛ اینجا قسمت فروش بلیت

ناجیالعلی | کارتونیست |

است .معموال صف آن از صف عابربانک در شبهای واریز یارانه هم شلوغتر است .بعد از
تهیهبلیت،واردیکیازسختترینمراحلاینماراتنمیشوید،بایدحدسبزنیدکهدر
قطار کجا باز میشود و همان دوروبر کمین کنید .با دیدهشدن چراغهای قطار از داخل
تونل ،رقابت هرلحظه فشردهتر میشود .در قطار که باز شد ،کسی مجال پیادهشدن،
پیدا نمیکند .اصال دلیلی ندارد شما رفیق نیمهراه باشی و وسطش پیاده شوی؛ همه
فقط باید سوار شوند .سوار شدن هم به این آسانی نیست .کسانیکه بخت یارشان بوده و
جلویدرایستادهاند،راحتترسوارمیشوند،امااگرازدرفاصلهداشتهباشی،بایدازاهرم
فشار استفاده کنی؛ به این صورت که دو دستت را دو طرف در قرار بدهی و به کمک باال
تنه و پایین تنهات بهطور همزمان ،فشاری وارد کنی که جمعیت جابهجا شود و بتوانی
وارد شوی .دست آخر هم چون در بسته نمیشود ،مامور مترو میآید و نفر آخر را جوری
فشارمیدهدکهستونفقراتششکلفابریکخودراازدستمیدهد.
توصیههای ایمنی :کفش آهنین ،اســپری خوشبو کننده ،دو دستی جیب خود
را پاییدن و حس ششــمی قوی ،برای حدس زدن اینکه کدام صندلی زودتر خالی
میشود،فراموشنشود.

شهر فرنگ

شنود
پشت صحنه شهرونگ به روایت دوربین مداربسته

مومیایی در تحریریه!

دوربین مداربسته
همانطورکهقبالهمگفتم،تحریریهشهرونگاز
آن مکانهایی است که هیچوقت ساکت و بیخبر
نیســت و بنده بهعنوان یک دوربین مداربسته
تعطیالت ندارم و شــب و نصفشب و کله صبح
باید حواســم به رفتوآمد این بیشفعاالن عزیز
باشد .این هفته هم اصال حوصلهشان را نداشتم
و نمیگذاشتند دودقیقه بتوانم خودم را خاموش
کنم و چشمم بهشان نیفتد .از بس هم تکراری
ن هادی حیدری را یکبار ببینید،
هستند .همی 
انگارهمیشهدیدهاید.یکجوریباتعصبهمیشه
لبــاس چهارخانه تنش میکند کــه من گاهی
مجبورم خودم را ویدیوچک بکنم .این االن هفته
پیششاستیاهمیناالنش.ازطرفیسوشیانس
شــجاعیفرد که عین شــبکهای فیلم اســت.
میگویند از بیستسال پیش همین شکلی بوده
وافتادهرودورتکرارووقتیآنصفحههایقدیمی
شهرونگراهممیبنددکهانگارتونلزمانداریمبا
سوشیانس!اصالاینهاهمهشانشبیههمهستند
و من با آن رزولوشــن مزخرفم فقط یکســری
سیبیل میبینم که موهایشان در آستانه ریختن
است،اماازاینهاکهبگذریم،اینهفتهعجیبترین
عروس دنیا در تحریریــه ما بود .معمولیاش این
است که دخترها وقتی بخواهند عروس بشوند،
یکجوری تمام دنیا و کائنات را موظف میدانند

به عروسبودنشــان توجه کنند و کل منظومه
شمسی با تمرکز دور عروســی و حنابندانشان
بگردد که انگار درمان قطعی ســرطان را کشف
کردهاند .اما به شــکل خاصش را ما در تحریریه
داشتیم .هر روز میآمد مینشست پشت میزش
و طبق معمول از سیستمهای مدیریتی و آسیب
محیطزیست و شهرداری تهران حرص میخورد
وبهافسردههای تحریریهروحیه میدادووسایلش
را جمع میکرد و میرفت؛ تا اینکه یک روز وقتی
وارد تحریریه شد ،سوشیانس شجاعیفرد برایش
کِل کشید و گفت نازنین جمشیدی هفته پیش
عروس شده! آخر عروس هم اینقدر بیسروصدا و
بیادعا؟! آن هم توی فصل انقراض مردهای قصد
ازدواجی و شکارچیان پلنگ! من حتی چندباری
فیلمهای هفته قبل را مــرور کردم اما هیچ اثری
از پشت چشم نازککردن تازه عروسی و اکلیل
پشت چشم و کفش نوکتیز پاشنهدار که همه
تازه عروسها میپوشند ،نبود! نازنین جمشیدی
فروتنترین عروس دورانش بــود که یکجوری
بیســروصدا عروســی کرد انگار رفته بود نون
سنگگ بخرد .همینجا از طرف جامعه دوربین
مداربستهها بهش تبریک میگیم و الزم به ذکر
است ما توی صنف خودمان ردیاب و دستگاههای
شنود خوب هم هســت که اگر در طول زندگی
برای شــوهرتان خواستید اســتعمال کنید ،در
خدمتیم .اما چند روزی که از عروســی نازنین
گذشت ،یکنفر در تحریریه را باز کرد و آمد داخل.
کمیسختراهمیرفتوآنقدرگردوغباردورش

را گرفته بود که چهرهاش واضح نبود .از دیدنش
یکی دوتــا از بچهها از حال رفتنــد اما بیتوجه
به همهشــان رفت ســمت میزهادی حیدری.
گ هــادی پرید و روی صندلــی چرخدارش
رن 
کمی عقب رفــت و منمنکنان گفــت« :مو..
ی با
مو..مومیایی!» شــهاب و علیاکبر که شوخ 
مومیاییزیرسرآنهاست،رفتندزیرمیز.مومیایی
هادی را از یقهاش بلند کرد و هلش داد آنطرف
اتاق و نشست پشت میز و صدایش را صاف کرد
و گفت« :خجالت نمیکشــید شماها؟» شهاب
سرشراپشتمیزباالآوردوگفت«:غلطکردیم»
مومیایینگاهیبهمانیتورهادیکردوگفت«:این
حقالتحریر بچههارو کجا میزنی؟ اسم منم بذار
توش» سوشیانس که موبایلش را درآورده بود و
از مومیایی استوری میگرفت ،گفت« :شما مگه
میدونید این کامپیوتر چیه؟» مومیایی چپچپ
نگاهش کرد و گفت« :نه پــس فکر کردی منم
مثل شما با عهد عتیق حال میکنم؟ رفته بودم
آرایشگاه بدم بغل موهامو از این مدل جدیداتون
بتراشن ترســیدن! چتونه شــماها؟ » هادی با
قدمهای آهســته آمد جلو و گفت« :منهادی
حیدری هستم سردبیر شهرونگ .خوشحال
میشــم یه عکس با هم بگیریم که من بذارم
اینســتاگرامم» مومیایی درحالیکه داشت
توی مانیتور را نــگاه میکرد« :بیخود! از این
به بعد من سردبیرم .برو بشــین اونور!» حاال
مومیایی یک هفته است که از تحریریه بیرون
نرفته است و این قصه سر دراز دارد...

15

