
 ما دوتا داداشیم
به گذشته ها ... !

    تو جلسه:    اون: دیگه نگو اون، من کیم تم    ترامپ: اون از خودمنه
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    مردم کره جنوبی با شلوارک و سیخ جوجه در راه شمال!
    تلویزیون کره: رهبر بزرگمان قبول کرد آمریکا را ببخشد و دست از تحریم شان بردارد

    شهرونگ: همه یار دارند و بی یار ماییم!
         مومیایی: دست از سر کچلم بردارید. دو ماه از خبر پیدا شدنم گذشت.
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ترامپ و کیم جونگ اون با هم توافق کردند

جام جها�ن از روی کاناپه

چشمان خاردار!  | خبرنگار اعزام نشده شهرونگ به 
روسیه- شهاب نبوی| از آن جایی که چشم های ما خار دارد 
و درست نیست که مثل باقی مردم دنیا بنشینیم و افتتاحیه 
جام جهانی را نگاه کنیم، پیشنهاداتی را آماده کرده ایم تا ندیدن 
قسمت های مهم و حیات بخش این مراســم زیاد برایتان دردآور نباشد. یک: 
عادل فردوسی پور می تواند با دعوت دوباره از علی پروین، از او بخواهد چندتا 
خاطره از توصیه های فنی که بین دو نیمه و در رختکن بازیکنان را بشــدت 
میهمان شان می کرده، برایمان تعریف کند تا زیاد غصه نخوریم. البته دوستان 
اشاره می کنند که پخش کامل و بدون ذره ای سانسور مراسم افتتاحیه، نکات 
مثبت هجده به مراتب کمتری دارد، تا پخش خاطرات علی آقا. دوم: کشــف 
یک دانشمند معروف ژاپنی که از مضرات پخش مستقیم افتتاحیه جام جهانی 
و تأثیر مســتقیم این کار روی مرگ گلبول های قرمز موجود در لگن خاصره 

برایمان بگوید. به  هرحال همیشه دانشمندان ژاپنی وجود دارند تا چیزهایی 
که ما دوســت داریم، تأیید کنند و چیزهایی که دوســت نداریم را بگویند: 
»پیف پیف.« سوم: جواد خیابانی ببیند و برای ما تعریف کند: این طوری هم برای 
خود آقاجواد خاطرات جام جهانی نود و هشت کوچه  پس کوچه های پاریس 
زنده می شود، هم مسئولین صداوســیما مطمئنند که جواد، جوری برای ما 
گزارش می کند که نه تنها ما نمی فهمیم چی  شده بلکه خود آقاجواد هم سر 
درنمی آورد که چی دیده. چهارم: خیانت به صداوسیما: خدا را شکر توی چند 
وقت اخیر، به لطف فیلترینگ تلگرام، همه تون از ریز و درشت و کوچک و بزرگ، 
انواع و اقسام فیلترشکن ها را دارید؛ می توانید به صداوسیما بگویید: »من لیاقت 
تورو ندارم، تو خیلی خوبی، حق ات بیشتر از ایناست. بهتره همین جا از هم جدا 
شیم، بای...« بعد هم دست فیلترشکن عزیزتان را بگیرید و بروید یک گوشه و 

دوتایی در خلوت مراسم را ببینید. البته قول بدهید، فقط مراسم را ببینیدا.
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گمشدگان

»ای کاش« ها در عالم سیاست و طنز

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

دیروز ترامپ و اون دیــدار کردند. نوبخت، 
ســخنگوی دولت در مورد ایــن دیدار گفت 
نمی دانم رهبر کره شــمالی با چه کسی دارد 
مذاکره می کند؟ بعد از ایــن اظهارات بود که 
ما در تحریریه یاد فیلم های ترسناک افتادیم. 
یکی گفت یعنی این یارو خود ترامپ نبوده و 
بدلش بوده؟ دومی گفــت: یعنی روح ترامپ 
بوده؟ صدایی از حیاط آمد:  ای تو... ســومی 
گفت نه بابا منظور نوبخت این نبود که. یکی 
گفت: باالغیرتا تو منظور نوبخت را فهمیدی؟ 
اصال این جا یک جوانمردی پیدا می شود بگوید 
کال یک بار منظور نوبخت را فهمیده؟ خانمی 
در تحریریه گفت: کلمــه جوانمرد بار منفی 
جنســیتی دارد. من گفتم: حق با شماست. 
بعد رو به نفر قبلی کردم و گفتم باز چی شده 
عزیزجان؟ شما اگر به چیزی انتقاد داری باید 
سازنده مطرح کنی، نه اینجور ضربتی. اگر دلت 
از سخنگوی دولت پر است، سازنده مطرحش 
کن. طرف گفت: همین آقای نوبخت گفته ما با 
لب خندان پول های بازنشستگان را می دهیم 
تا نگوینــد دولت برای پــول دادن عزا گرفته 
است. بعد اضافه کرده کاش توانایی دولت بود 
که همین االن بگویم امــروز همه را پرداخت 
می کنیم. یکی از پشــت در گفت: همین جا 
هم که اما و اگر گذاشت. با لبی خندان گفت 
پرداخت می کنیم، اما بعد گفته کاش توانایی 
دولت بود. یکی از قدیمی های تحریریه گفت: 

کاش. 
من گفتم: اصال این توانایی خیلی موضوع 
مهمی اســت. واقعا آدم وقتی توانایی کاری را 
دارد، باید برای انجامش برنامه ریزی کند. مثال 
ما االن یک سری سوژه خوب برای صفحه طنز 
فردایمان داریم که نمی توانیم از آنها استفاده 
کنیم. ما هم باید مثل سخنگوی دولت بگوییم 
با لبی خندان فردا صفحه طنز خیلی پرباری 
تحویلتان می دهیم. بعد کمی مکث کنیم و 
بگوییم کاش توانایی تحریریه بود این سوژه ها 
را چاپ می کرد. این بــار همه یکصدا گفتند: 

کاش.
صدا طوری بلند بود که ســردبیر سرش را 

آورد تو سالن و گفت: کاش و... 
)سه نقطه اثر ممیزی ما بر سخنان سردبیر 
است. معنی اش این اســت که ما به کراماتی 
رسیده ایم که می توانیم سخنان سردبیر را هم 

سانسور کنیم. البته با لبی خندان.(
یکی از بچه ها گفت: حاال این ســوژه های 
داخلی را ول کنید که یا سیاه است یا نمی توان 
به آنها پرداخت. بغل دســتی من گفت: خب 
پس چه کنیم؟ در مورد تب کریمه در... یکی 
از بچه های ســرویس شــهرونگ گفت: اسم 
کریمه را نیاورید که پوتین ناراحت می شود. 
می بینید؟ چنین نفراتــی داریم در تحریریه. 
بچه ها هر گردی را گردو می دانند. یکی دیگر 
گفت: خدا دیدار اون و ترامپ را بیشــتر کند. 
هیچ سوژه ای مثل این دیدار تاریخی نمی تواند 
صفحه فردای مــا را پر کند. من گفتم: به ویژه 
بحث داغ توالت شخصی اون. حتما شنیده اید 
که رهبر کره شــمالی عالوه بر دو هواپیمای 
گمراه کننده در کنار هواپیمای حامل خودش، 
توالت شــخصی اش را هم همراه بــرده بوده. 
یکی از بچه های ســرویس اقتصادی گفت: 
کاش همه سیاستمداران او را الگو قرار دهند 
و توالت شخصی شان را با خودشان ببرند. به 
نظرم خیلی کار خوبی است. این طوری هیچ 
سیاســتمداری نمی توانــد کار خرابی اش را 

بیندازد گردن سیاستمدار دیگری. 
گفتم: بچه ها از فــردا این رفیق ما از بخش 
اقتصادی منتقل می شود به صفحه شهرونگ. 

واقعا طنز کالمش از ما قوی تر است.

جواد قضایی

»... هرکار کردم منو هــم به عنوان مراقب 
جام جهانی ببرن روسیه اثر نکرد. یعنی اولش 
گفتن: »مگه تو نماینده ای؟« مگه ما نماینده 
نبودیم؟ همون موقع که من داشــتم از دیوار 
ســفارت باال می رفتم خبرنگار خودش گفت 
نماینده مردم هســتم و از طرف مردم خیلی 
عصبانی ام. تازه صدابــردار و تصویربردار هم 
داشــتن برام دســت می زدن و جیغ و هورا 
می کشیدن. حاال که قرار شد بریم روسیه از آب 
و هوا و تفاوت فرهنگی اونجا در راستای حمایت 
از تیم ملی اســتفاده کنیم، نماینده نیستیم؟ 
بعدش که دیدن می خوام از دیوار مجلس هم 
باال برم گفتــن »داداش آروم باش، نماینده ها 
رو هم نبردن، گفتن بودجــه نداریم«. آقا به 
نظر بنده الکی میگن بودجه نداریم. اگه بودجه 
ندارن پس از کجا میارن اون همه بنر و اعالمیه 
چاپ می کنن پهن میکنن وســط مجلس؟ 
نصف همین پولــو بدن به مــن دو ماه میرم 
روســیه. ده روز اول مراقب بازیکنای تیم ملی 
میشــم که کجا میرن با کی میرن چجوری 
عکس میگیرن با کیا ســلفی میندازن، شب 
زود می خوابن یا نه. روسیه هم که یه ذره دو ذره 

نیست. تازه باید بهم حق ماموریت هم بدن. بعد 
از ده روز هم که با توجه به هم گروهی شدنمون 
با اون یارو که اســمش اصال قشــنگ نیست 
ولی فامیلش رونالدوئــه، چیزی از ارزش های 
تیم ملی کم نمیشه و با سربلندی برمی گردن 
تهران و من باید بیست روز دیگه بمونم که هم 
خستگی از بدنم بیرون بره هم این که می خوام 
برای اعتراض به تیم وزیر امور خارجه از دیوار 
سفارت خودمون باال برم تا تمام تپه های افتخار 

رو فتح کرده باشم.
یه فکر دیگه ای که به ســرم زد این بود که 
خودمو بازیکن تیم ملی معرفی کنم. شاید بگین 
مربی که سید جالل حسینی رو نبرد روسیه، 
تو رو قراره ببره؟ ساده ای؟ فکرشو کرده بودم. 
دو میلیون ریختم به حساب یه تیم دسته هفتم 
آلمانی که االن اسمش دقیق یادم نیست ولی 
یادمه همین دو میلیونو گرفتن واســه این که 
مدارک انحالل تیمشون رو بفرستن برای فیفا. 
شیش هفت ماه زمان الزم داشت تا اعالم بشه 
تیم منحل شــده. منم از این فرصت استفاده 
کــردم و تا گندش درنیومده مــدارک لژیونر 
بودنمو فرســتادم برای کی روش. متاسفانه 
مدارکم بعد از پرواز تیم رسیده بود به دستشون 
و نشد که بشه. ولی بعدا که گفتن قراره یه سری 
آدم هم بیان که یه وقت چشم و گوش بچه های 
تیم باز نشــه دیدم فایده ای هم نداره. یه سر 

قراره توی هتل باشیم و از پنجره به تفاوت های 
فرهنگی نگاه کنیم و آه بکشیم.

امید بذر هویت ماست. اینو پشت در سرویس 
بهداشتی عمومی نوشته بودن ولی از اونجایی 
که خیلی جمله قشــنگیه یادداشتش کردم. 
هنوزم نا امید نیســتم. باالخره میرم روسیه 
ولی شــاید دیگه نتونم قانونی برم. بعد از اون 
ماجرای پول ریختن به حســاب تیم آلمانی 
چیزی برام نمونده. حتی عــوارض خروج از 
کشور رو هم نمیتونم بدم. چند نفر پیدا کردم 
توی کار موادمخدر که یه جوری زمینی منو 
رد کنن اون طرف آب، کارشون خیلی درست 
بود. به محض این که با یکیشون تماس گرفتم 
یک ربع بعد با یه کیسه موادمخدر اومد دم در 
خونمون. گفتم: »داداش من جنس نمی خوام، 
من خودم جنسم، می خوام برم روسیه.« اونم یه 
برگ کاغــذ درآورد اول بیمه ام کردن بعد منو 
فرستادن معاینه تست سالمت دادم، مدارکم 
رو به انگلیسی ترجمه کردن و همه اینا کال 2 
روز طول نکشید. دمشون گرم سیستمشون 
خیلی ردیفه ولی گفتن یه مقدار پول بدم که 
منم نداشتم. البته یه راه ساده تر هم پیشنهاد 
کردن، اونم این که یکی پیدا بشه مثل مواد 
منو بخــوره، بــره اون ور آب، بعدش دفعم 
کنه. االن دنبال یکی هســتم که بیاد منو 

بخوره! ...«

یکی بیاد منو بخوره

تماشاخانه
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