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روايت نخست: به زودی در يزد آب مجازی 
جای آب واقعی را می گيرد.

برداشت يک 
آقای مهندس اين بودجه ای که از دولت گرفتيد تا 
اينجا سد بسازيم، چه شد؟ من که سدی نمی بينم. 

موقعيت ساختگاه سد تغيير کرده؟
نخير. همين جا است. ديديم آب يزد مجازی شده 

ما هم سد مجازی ساختيم. 
برداشت دو

آقای محترم شما کلی پول از من گرفته ايد که به 
بچه ام شنا ياد بدهيد. االن آمدم می بينم دلبندم در 

استخر خالی می دود.
پدرجان شــما گويا هنوز با تکنولوژی و دانش 
نوين خوب آشنا نشدی. ايشان در استخر مشغول 

فراگيری شنا در آب مجازی است.
اينکه نشــد عزيز من؛ بايد به شما پول مجازی 

بدهم؟
شما حاال عصبانی نشــو؛ اما هدف من از اينکه 
خواستم بچه ام بيايد کالس شنا اين بود که زيرآبی 

رفتن را ياد بگيرد.
خب اون که با ما.

برداشت سه
آقا شما مسئول قبض آب هستی؟ شما اين قبض 
آب من را نگاه کن ببين چــرا اين بار اين قدر گران 

شده؟
پدرجان پول آب مجازی اضافه شده به قبضت.

کدوم آب؟ من نديدم کسی برای من آب بياورد؟ 
با تانکر می آورند؟

نه باباجان. آب مجازی اســت. مثل حرف واو در 
کلمه خواهر است. ديدی که واو هست اما خوانده 

نمی شود. اينجا هم پول آب هست اما خود آب نه!

روايــت دوم: بيژن کامکار: بــدون غذا 
نمی ميرم اما اگر موسيقی نباشد، خواهم مرد.

برداشت اول   
حميد هيراد: بــدون غذا نمی ميــرم اما بدون 

پلی بک خواهم مرد.
برداشت دوم  

خب ميهمانان عزيز، بفرماييد شام. برای شام يک 
آهنگ فلفلی با سس نی تدارک ديدم؛ نوش جانتان.

برداشت سوم  
بنده يک کارمند سابق هستم که مدتی است در 
چارچوب سياست های تعديلی از محل کارم تعديل 
شده ام. خدمتتان عرض کنم بنده بدون موسيقی 
نمی ميرم اما اگر غذا نباشــد، قطعــا خواهم مرد. 

فتوسنتز که بلد نيستم.
برداشت چهارم  

پژوهش هــای  جديدتريــن  در  انســان ها 
صورت گرفته به چهار دســته تقسيم می شوند. 
گوشــتخواران، گياهخواران، خام گياهخواران و 

موسيقی خواران.
آقای دانشــمند زمين خــواران را يــادت رفت 

طبقه بندی کنی. 

روايت سوم: شورای شهر تهران به فوريت 
طرح «برنامه ريزی و انجام اقدامات الزم برای 

بسترسازی و احيای زيست شبانه» رأی داد.
برداشت اول و آخر  

بابا اون ماشين شهرداری چی کار داره می کنه؟
داره خيابون را با پتو و لحاف فرش می کنه.

چرا؟ نصف شبی وقت گير آورده؟ چه کاری ست 
اصال؟

عزيزم داره طبق برنامه شورای شهر بسترسازی 
می کنه.

روايت چهارم: سخنگوی کميسيون اصل 
٩٠ قانون اساسی گفت تحميل پرايد و سمند 
به مردم قطعا نقض حقوق شهروندان ايرانی 

است.
برداشت آخر:   

مردم سوييس: تحميل يعنی چی؟
نماينده دولت: قطعا يعنی چی؟

نماينده کارگران: حقوق يعنی چی؟
شهروندان اروپا: نقض يعنی چی؟

شهروند ايرانی: شهروند يعنی چی؟
شهروند ژاپن: پرايد چی هست؟

دوربین مداربسته 

بدون مقدمه بگويم که دو ســال از روزی که 
بنده را آوردند نصب کردند گوشــه تحريريه و 
در گوشم گفتند حواست به اينها جمع باشد 
گذشته. اولش همه شــان فکر کردند من را از 
باال فرستادند که حواسم به حرف ها و حرکات 
جامعه مطبوعات طنز کشور باشد که متاسفانه 
حدسشان اشــتباه از آب درآمد، چون آنهايی 
که از باال فرستاده می شوند، معموال توی کانال 
کولر هســتند. من از همان روز اولش فقط يه 
دوربين ساده بودم که قصدم فضولی تو زندگی 
خصوصی نويســندگان بود. به هرحال انگار 
همين ديروز بود که همه شــان جمع شدند 
توی اين تحريريه و خواســتند درباره اهداف 
پيشبردی و آرمان های شهرونگ صحبت کنند 
که ديدند تايم ناهاره و بی خيال شدند و رفتند 
ناهارشان را بخورند و همين روند االن دوسالی 
هست که ادامه دارد. به لنز و حافظه داخلی ام 
قسم می خورم همه شــان را اندازه هم دوست 
دارم. همين هفته پيش بود که وحيد ميرزايی 
با دهان کج داشــت می گفت: «نميدونم چرا 
دوربين مداربسته مارو نميبينه!» بنده در جواب 
بايد بگم «داداش شما ماشااهللا با اين قد و قامت 
کشــيده اصال توی کادر ما جا نميشی بخوايم 

ببينيمت! من يک عالمه فيلــم دارم که توش 
دو زانو در رفت و آمده. تــا مدت زيادی از روی 
زانوهای شما تشــخيصتون ميدادم. درضمن 
من با دوربين های عسلويه دارم رايزنی می کنم 
از اونجــا برای ما خبر تهيه کنــن ازتون.» اگر 
نمی دانيد، بدانيد وحيد ميرزايی يک پايش اينور 
است، يک پايش عســلويه و چون قدش بلند 
است، اتفاق خطرناکی هم برای وی نمی افتد و 
نياز به نگرانی نيست. در هرحال اين هفته چون 
يک گوشه تحريريه نشسته بود، توی کادر ما بود 
و داشت زير لب با پيردانای درونش حرف می زد 
که  هادی حيدری آمد داخل تحريريه و گفت: 
«بچه ها دوساله شديم! واسه اين اتفاق فرخنده 
چه کار کنيم؟» شهاب نبوی دستش را باال برد 
و گفت: «شام بديد!»  هادی سرش را تکان داد و 

گفت: «نه يه کار خالقانه تر!» 
چند دقيقه ای همه فکر کردند و احمدرضا 
کاظمی گفت: «حقوقا رو ببريد باالتر»  هادی 
حيدری دستی به ريش هميشه پروفسوری اش 
زد و گفت: «نه نه خيلی تکراريه» سوشيانس 
شجاعی فرد داد زد: «آقا ببريد تور جزاير سفيد 
يونان» همه ساکت شدند و چپ چپ نگاهش 

کردنــد و گفت: «خب جزيره قشــم!»  هادی 
همين طور خيره مانده بود و سوشيانس سرش 
را انداخت پاييــن گفت: «تــور نمک آبرود!..

آقا اصال پارک اللــه جوجه و بدمينتون ببريم 
زيرانداز بندازيم»  هادی پشت چشمی نازک 
کرد و گفت: «نه بابا خيلی کليشه ايه ايده هاتون! 
وايسيد يه دقيقه فکر کنم. دو سال شده ها. بايد 
يه کار اساسی کرد!» کل تحريريه در فکر فرو 
رفت و حتی خود من هم نمی دانستم بهترين 
ايده برای اين اتفاق فرخنده چيست که  هادی 
حيدری بشکن زد و گفت: «يافتم!» صدايش 
را صاف کرد و همه سعی کردند احساساتشان 
را کنترل کنند که گفت: «ميديم نعيم تدين 
يه کاريکاتــور از همه بچه ها بکشــه بذاريم 
اينســتاگرام» وحيد  ميرزايــی روزنامه توی 
دستش را انداخت روی ميز و گفت: «پارسالم 
که همين بود خب!»  هادی نشســت پشــت 
ميزش و درحالی  که داشت شماره نعيم تدين 
را می گرفت، گفت: «نه قيافه هاتون از پارسال تا 
امسال کلی فرق کرده. ميگم لباساتونم عوض 
کنه» به هرحال جشن دوسالگی شهرونگ هم 
برگزار شد و دوستان تا يک هفته کاريکاتورهای 
همديگر را اليک و بوسه بر گونه های همديگر 
می فشــردند که  هــادی حيــدری مطمئن 
شــد اينها زود به همه چيز راضی می شوند و 
حقوق هــای باالرفته را واريز کرد! و اين شــد 

َهپی اند اين هفته... 

پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته
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موسسه خانه کتاب از همه هنرمندان 
کاریکاتوریســت و کارتونیست دعوت 
مى کند به مناســبت چهلمین  ســال 
پیروزى انقالب اســالمى در مســابقه 
طراحى کارتون با موضوع کتاب شرکت 

کنند.
عالقه مندان مى توانند حداکثر سه اثر 
با موضوع کتاب را به همــراه بیوگرافی 
(حداکثــر 200 کلمه) شــماره تلفن، 
نشــانى کامل و در اندازه آ.س(29/7 در 
  300dpi/jpeg 42 سانتی متر) و فرمت
تا 25 شــهریور مــاه 1397 به نشــانى 
خیابان انقالب اســالمى، کوچه خواجه 
نصیر، شــماره 2، طبقه دوم یا به آدرس 
  CARTOONKETAB@KETAB.IR

ارسال کنند.
آثار ناقص از دور مسابقه حذف خواهند 
شد، عالوه بر این آثار پیش از این نباید در 
نشریه دیگرى منتشر شده یا جایزه گرفته 

باشد.
به نفر نخست 40 میلیون ریال، نفر دوم  
20 میلیون ریال و نفر سوم 10 میلیون 

ریال جایزه اهدا مى شود.
هــادى حیــدرى، دبیر ایــن دوره از 

«مسابقه ملى کارتون و کاریکاتور کتاب» 
را برعهده دارد  و کامبیز درم بخش، حسن 
کریم زاده و محمدرضا دوســت محمدي 
داوران «مسابقه ملى کارتون و کاریکاتور 

کتاب» هستند.
حق استفاده از آثار براى موسسه خانه 
کتاب محفوظ اســت و آثار راه یافته به 
بخش نمایشــگاه، در قالب کتاب نفیس 
منتشر شده و به هنرمندانى که آثارشان 
در کتاب درج شده باشد، تقدیم مى شود.

فلکه اول
موفق نباشید!   | شهاب نبوى |   حقيقتش اين است که 
من هيچ وقت نتوانســتم از ديدن موفقيت ديگران خوشحال 
شوم و مثل توی اين فيلم ها طرف را بغل کنم و بهش بگويم: 
«آفرين رفيق، من می دونســتم تو يه چيزی ميشی.» نه من 
نمی توانم اين باشــم و در بهترين حالت و اگر نتوانــم موفقيتش را 
از هم بپاشــم، ســرم را می اندازم پايين و می روم يک گوشــه و فرت و فرت 
سيگار می کشــم و با خودم می گويم: «بيا، يکی ديگه از کسايی که اميدت به 
زندگی رو زنده نگه می داشت، موفق شد. ديگه روی  بدبختيش حساب نکن.» 
اصال من به همين دليل بود که ســيگاری شدم. تازه کسی که موفق شده بود، 
دوست و آشــنا نبود و برادر خودم بود. يک الف بچه برای من شاخ شده بود و 
شغل و درآمدی بهتر از من داشــت. رفتم محل کارش و به مدير شرکت شان 

گفتم که ما خانوادگی دست مان کج اســت و اگر چيزی توی شرکت گم شد، 
صددرصد بدانيد کار او اســت. مدير هم از من تشکر کرد و گفت: «من عاشق 
آدم های دله دزدم. اصال اگه می خوای دزدی توی شرکتت نباشه، بايد يه دزد 
رو بکنی مسئول امور مالی.» لعنتی کردش مدير حسابداری شرکت. من اصال 
يک دفترچه دارم که داخلش اســم افراد بدبخت تر از خودم را نوشته ام و تمام 
تالشــم را می کنم که آنها يک روز، خدای نکرده از من موفق تر نشــوند. خدا 
را شــکر هر روز هم به تعداد افراد اين ليســت اضافه می شود. اصال آدم وقتی 
نمی تواند خودش موفق شــود، چه معنی دارد که مثل بز بشــيند و موفقيت 
ديگران را تماشا کند؟ می دانم برايتان عجيب است و توی ايران لنگه من پيدا 
نمی شود. اما تعجب نکنيد، چون پدربزرگم می گفت که پدرش خارجی بوده 

و در اصل ما دو رگه ايم و ايرانيان اصيل هيچگاه از اين کارها نمی کنند.

فراخوان نخستین مسابقه ملى کارتون 
و کاریکاتور «کتاب»

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهرى  |   کارتونیست |


