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گمشده ها

مناظره اول، برداشت اول...
کات!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

مجرى: خب دوســتان عزیز ضمن تبریک 
براى عبور از خوان اول و گذشتن از مرحله تأیید 
صالحیت ها باید ورود شما به خوان دوم و مرحله 

مناظره ها را خوشامد بگم. کى خسته است؟ 
یک بچه 9 ساله: من بگم؟ بگم؟ 

مجرى: شما را کى االن راه داد، اینجا؟ شما 
ازمرحله قبل رد نشــدى و بایــد برى بیرون. 

دوستان ایشان را راهنمایى کنید بروند.
بچه: من که بگم بگم مى کنم برات بذارم برم؟ 
مجرى: عزیزان یک آگهــى پخش کنید. 

برمى گردیم.
مجرى: ســالم مجدد. درخدمــت 6 تن از 
دوستان هستیم، براى برگزارى مناظره هاى 
انتخابــات ریاســت جمهورى. از دوســتان 
درخواســت مى کنم از این طرف خودشان به 

ترتیب شروع کنند.
انتخابــات  فرمودیــد  هاشــمى طبا: 
ریاســت جمهورى؟ واقعا؟ من فکر مى کردم 

براى انتخابات شوراها ثبت نام کردم. 
رئیسى: یعنى االن آقاى روحانى هم دراین 

مناظره ها شرکت مى کنن؟ 
مجرى: خب طبیعتا بله.

رئیســى: این مغایــر قانون نیســت که 
رئیس جمهورى را مدام تلویزیون نشون بده؟ 

صداوسیما باید بى طرفى را رعایت کنه.
قالیباف: من پیشنهاد میدم جناب روحانى 
جهت محکم کارى از ریاست جمهورى استعفا 
بدهد، بعد درمناظره شرکت کند که شبهه به 

وجود نیاید. 
روحانى: من که فعال زبانم قاصره و دســت و 
پام بسته. اسحاق جان شما خودت اصرار کردى 

پوششى باشى، بفرما جوابش را بده. 
جهانگیرى: بنده درمورد عملکرد ایشــان 

یک هزار و سیصد و بیست و سه بیت...
مجرى:  اى آقا، نمیشه!

جهانگیرى: خب سیصد و بیست و سه بیت...
مجرى: نمیشه!

جهانگیرى: خب فقط بیست و سه بیت...
میرسلیم: ایشان وقتشان تموم نشد؟ 

مجرى: چرا. شما بفرمایید. 
قالیباف: اسحاق جان مشکالتمون سر جاش. 
االن به من بگو این آقا که به وقت شما اعتراض 

کرد، کیه؟ چهره اش خیلى آشناست.
هاشمى طبا: من بگم؟ بگم؟ 

مجرى: باز احمدى نژاد اومد؟ در را که بسته 
بودیم.

روحانى: نخیر. ایشان احمدى نژاد نبود...
مجرى: کات! 

جهانگیرى: بله بله؟ نفهمیدم. کات؟ 
مجرى: بله. شما نمى توانید درمورد دولت 

سابق حرف بزنید. 
رئیسى: اعتراض دارم. من اگر درمورد دولت 
سابق حرف نزنم، چطور دولت تدبیر و امید را 

نقد کنم؟ 
روحانى: بنده دولت سابق نیستم. دولت فعلى 

و به امید خدا دولت آینده ام!
جهانگیرى: جناب روحانى اجازه بدهید انگار 
بحث فراتر از اینها است. من منظورش از کات را 
نفهمیدم. مگه فیلم بازى مى کنیم که به کالکت 

و کات و... نیاز داره؟
مجــرى: فیلم که نــه. اما چون قرار شــده 
مناظره ها به صــورت زنده از تلویزیون پخش 
نشه، ما تصمیم گرفتیم از مناظره فیلمبردارى 

و پس از تدوین پخشش کنیم. 
روحانــى: یعنــى درایــن کشــور بــه 
رئیس جمهورى حتى درحد صحبت کردن 
دریک برنامه زنده هم اعتماد نمیشــه؟ اصال 

نمى تونم بپذیرم.
مجرى: خب انگار ایشان انصراف دادن.

جهانگیرى: بیخود به دلتون صابون نزنین. 
ایشان انصراف بده نیســتن. درمورد انصراف 
ایشان با من صحبت کنید، چون این موضوع 

پکیجى به من واگذار شده.
رئیسى: جناب قالیباف شما هم یاد بگیر. 

مجرى: جناب  هاشمى طبا ساکت هستید.
هاشــمى طبا: آخه من اولــش 45دقیقه 
درمورد سیب  زمینى صحبت کردم. االن رفتم 
اتاق فرمان دیدم همه اش درتدوین حذف شده 

است.
مجرى: یادم نبود بگم کاندیداهاى محترم 

درمورد سیب زمینى هم نمیشه حرف بزنید.

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صدو هفتادو چهارم

  در این سبک جدید از مناظره ابتدا فیلم هاى گرفته شده از نامزدها خوب کوبیده مى شوند. سپس ِچک مى کنیم که نفِس فیلم ها در مى آید یا نه.
اگر همچنان نََفس مى کشیدند، نوار فیلم را بیرون مى کشیم و جاهاى حساسش را ساطورى مى کنیم. 

در آخر به فیلم مى گوییم آیا حرفى براى زدن دارد؟ اگر صدایش درنیامد آن وقت مطمئن مى شویم که مناظره آماده  پخش است
#الل_شوم_کور_شوم_کر_شوم_لیک_محال_است_که_من_خر_شوم  #شهرونگ

|  جواد غذایى|  از ســعید پرســیدم این بیانیه چیه دیگه دادى بهم؟ سعید جواب داد، 
بخونش. نامه بلندباالیى بود که در پایانش با آرزوى توفیق نوشــته شــده بود، براى شرکت 
در مرحله پایانى انتخابات ریاســت جمهورى صالحیت ندارد. اشــک توى چشم هایم جمع 
شد. ســعید توى بیانیه اش، خودش را رد صالحیت کرده بود و این یعنى من فرد اصلح ترى 
هســتم. محکم بغلش کردم. گفتم ببخش ســعید، فکر کردم تو شقاق کردى؟ گفت: چى؟ 
گفتم شــقاق دیگه، همون که میگن توى تلویزیون یعنى از من جدا شــدى. ســعید گفت 
بابام هم وقتى بازنشسته شــد و از اداره شقاق شــد، عملش کردن، من از آمپول مى ترسم 
هیچ وقت جدا نمیشــم ازت. گفتم: مگــه رئیس جمهورى آمپول مى زنــه؟ گفت پس چرا

بهشون میگن دکتر؟
توى چشــم هاى معاون اول خنگم زل زدم و گفتم دکتر افتخارى هستن یعنى مثل ما که 
قدیم ترها توى بازیامون یکى دکتر مى شد. فهمیدى؟ گفت آره و رفت. بدون اینکه محتواى 

نامه رد صالحیت را بخوانم رفتم که پخشش کنم.

كوچه اول ديوار نوشت

مناظره ها به صورت ُمرده پخش مى شود!
|  احمدرضا کاظمى|
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تماشاخانه

وزیر ارشاد: 

در همین راستا مجوز آلبوم 
جدید «مازیار فالحى» 
و «مجید خراطها» را لغو 
خواهیم کرد!

nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |
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وزیر ارشاد: 

در همین راستا مجوز آلبوم 
جدید «مازیار فالحى» 
و «مجید خراطها» را لغو 
خواهیم کرد!

انتقاد وزیر بهداشت از تبلیغ «یأس» در جامعه

یکى از نامزدهاى ریاست جمهورى: 

ما یأس را تبلیغ نمى کنیم
هدفمان تخریب «امید» است

|  احمدرضا کاظمى|  


