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گرفتیــم بــرای مناظــره ســوم  تصمیــم 
میزبان شــان  شــهرونگ  در  کاندیداهــا 

باشیم. 
ح می کنیم  شهرونگ:   دو پرسش مطر
و  هر هفت کاندیدا به آنها پاســخ خواهند 
چقــدر  انــرژی  پنهــان  یارانه هــای  داد. 
اســت؟ چــرا بایــد حــذف شــوند؟ و بــرای 
اســتفاده از جوانان در ســاختار کشور چه 

برنامه ای دارید؟
کاندیــدای روکشــی:  یارانه های پنهان 
انــرژی چقــدر اســت خیلــی مهــم اســت. 
کــه یارانه چقــدر اســت. مهم  مهم اســت 
کــه پنهــان نباشــد. پنهــان خیلــی  اســت 
مهــم اســت. حــذف خیلــی مهــم اســت. 
جوانــان از همیــن حذف هــا بــه ســاختار 
اینهــا  می کننــد.  نفــوذ  پنهــان  یارانــه 
پرســش های اساســی اســت و ما برای آن 

برنامه اساسی داریم.
کاندیدای پوششــی: با ســام خدمت 
شــما عزیــزان و بیننــدگان و شــنوندگان و 
فالوورها. عرض تبریک دارم به مناســبت 
پیــروزی تیم های ملــی فوتبــال و والیبال 
و همچنیــن تبریــک می گــم حضــور یکــی 
ح کشــور در جشــنواره  از کارگردانــان مطــر

فیلم مسگرآباد را. 
شهرونگ:   وقت شما تمام شد. 

کاندیــدای سوزشــی: بنــده بــرای رفــع 
بحــران یارانه هــای پنهــان، 75 وزیــر زن 
کــرد. نگویید  کابینــه منصوب خواهم  در 
ایــن تعــداد وزارتخانــه نداریــم. شــما بــا 
شــعار دادن ما هم مشــکل داریــد؟ وقتی 
ح  مطــر را  رویاهایــم  مــن  نمی گذاریــد 
کنــم جــوان بخــت برگشــته ایرانــی چطور 
کــه  حــاال  کنــد؟  ح  مطــر را  رویاهایــش 
این طــور شــد مــن 87 وزیــر زن منصــوب 

می کنم. 
کاندیدای رویشی: من خودم با انجام 
کــه  می شــوم  جوان تــر  مــدام  کــس  بوتا
میــدان را خالــی نکــرده و جوانان هم ســر 

کار باشند.
کاندیدای شورشــی: آنچه باید شــفاف 
کــرد بحــث زیربنایی اقوام اســت.  ح  مطر
کــه می دانیــد ایــران رنگارنگ  همان طور 
گونی تشــکیل شــده. من  مــا از اقــوام گونا
بــه مــردم ســرزمینم قــول می دهم کــه به 
اســتفاده از تمــام اقــوام تــرک، لــر، فارس، 
کــرد، عرب و بلــوچ خــودم اعم از ســببی یا 
نســبی در پســت های مهم کشــور متعهد 
باشــم تا با بکارگیری اقــوام، ضمن تبیین 
شایسته ســاالری، بــا این شــعار به جنگ 
یارانه هــای پنهــان بــروم.» مــن و  همــه 

اقوام من« 
کاندیدای جوششــی:  کاما به مســأله 
کردیــد. بــه نظــر مــن هــم  مهمــی اشــاره 
ایــن  بــرای  جوانــان بزرگ تریــن مشــکل 

سرزمین هستند. 
شــما  از  مــن  پرسشــی:  کاندیــدای 
می پرسم. آیا مشکل جوانان ما حضور در 
ساختار کشور اســت؟ آیا مشکل جوان ما 

یارانه پنهان است؟ 
شهرونگ:   آفتابه لگن هفت دست... 
شــما خوانندگان خــوب بفرمایید شــام و 

ناهار چند تا؟ 

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

 مناظره در شهرونگ
آفتابه لگن چند دست؟

   امیرمسعود فالح

جناب آقای حیدری، سام
نظر به اینکه اینجانــب در دوران دبســتان، راهنمایی و دبیرســتان، تجربیات 
ژرف و گرانبهایــی در برگــزاری مســابقات ورزش هــای رزمــی و در دوران دانشــگاه 
ورزش های بزمی بین دوســتان خود دارم، صاح ُملک و ملــت را در این دیدم که 
دیدگاه های راهگشای خود را سخاوتمندانه با شما مطرح کنم. به این امید که  

بی  کم وکاست اجرا شود:  

1-از تأثیر هنر غافل نشــوید. حاال که کاندیداها اهل دلند، بعضی ســنتی کارند 
و بعضــی پــاپ و رپ و متال و ســایکو گوش می کنند )کســی چه می داند شــاید در 
خلوت برای دل خودشــان رپ هم می کنند( پس شما هم از این امکان استفاده 
کنید. مثا رپرهایی را بیاورید که آن وسط یک شوری در مجلس به پا کنند. منتها 
حواستان باشــد لباس شان النگ باشد، شلوارشــان هم فاق بلند. به فیلمبردار 
هم بسپرید موقع جســت وخیز هنرمند ارزشمند، حواسش باشد چیزی معلوم 
نشود. صدابردار هم بوقی چیزی داشته باشد که الزم شد به کار گیرد حرف های 

+40 رپر پخش نشود. 

2-نگذاریــد کاندیداها در وعده  دادن از هم پیشــی بگیرند و دچار تصاعدهای 
حسابی، هندسی، فضایی و ... شوند. مثا یکی گفت من دو تا وزیر زن می آورم، 
دیگری گفت ســه تا، آن یکی گفت پنج تا و دســت آخر یکی گفــت همه کابینه ام 
گر بحث جوانگرایی در کابینه شود و یکی بگوید من وزیران  زن خواهند بود. خب ا
50-60 ســاله مــی آورم و آن یکــی بگویــد وزیــران مــن 40-50 ســاله خواهنــد بود و 
همینطوری هرکی بکشد پایین تر تا برســد به یک ظرف میوه روی میز چه کسی 

پاسخگو خواهد بود؟
فعا این دو تا را داشته باشید تا بعد.

سنگ مفت،حرف مفت!
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»نیویورکر« و کارتون هایش

ehsanganji58@gmail.com
کارتونیست

احسان گنجی

نشــریه معتیر »نیویورکر«1،  از آغاز انتشار اولین شماره 
خود در سال 1925 تا به امروز، آثارهنرمندان کارتونیست 
را به عنــوان یک ابــزار قدرتمند بــرای نقد وضــع موجود 
مورد استفاده قرار داده و در هر شماره با معرفی چندین 
اثــر، باعــث جلــب توجــه و اســتقبال  فــراوان مخاطبان 
خود شــده اســت. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که نشریه »نیویورکر« اساسا 
یک مجله روشنفکرانه  بوده و مطالب آن در عرصه  فرهنگ، ادبیات و سیاست، دارای اعتبار 
گرچه نشریه ای تخصصی در حوزه کارتون یا کاریکاتور نمی باشد،  جهانی است. »نیویورکر«  ا
لیکن  نزدیک  به یک قرن  اســت که  بــدون وقفه، هر هفته آثار هنرمندان بزرگ این رشــته را 
در کنار سایر مطالب به چاپ می رساند که  در نوع خود بی نظیر است، فعالیتی که همچنان 
ادامه دارد. آثار این هنرمندان، شــرایط و ســبک زندگــی و اتفاقات روزمــره جامعه آمریکایی 
را بــا زبانــی طنزآمیز و لطیف بــرای مخاطبانش شــرح می دهــد. از ویژگی هــای  کارتون های 

»نیویورکــر« ارزش هنری این آثار اســت که  همگی بــا وســواس فــراوان و دور از هرگونه ابتذال 
به صورت بسیار فشرده و موجز و با رویکرد به مسائل روز جهانی به تصویر  کشیده شده که غالبا 

همراه  با متن یا »شرح« ماجراست.
بــا ایــن مقدمــه، در شــماره های پیــش رو تــاش خواهد شــد تــا حدامــکان آثار شــاخص 
هنرمندان نیویورکری به عاقمندان این رشته معرفی شود. مجموعه ای از کارتونیست های 
آغازین همچون »پیتر آرنو«، »چارلز آدامز« تا هنرمندان متأخرتری چون »آلکس گریگوری«، 

»ماتیو دفی« و بقیه ... 
یادآوری می شود نقش مدیران  هنری »نیویورکر« جهت انتخاب این آثار بسیار بااهمیت 
اســت. در این نوبت، اولین کارتون مجله »نیویورکر« که در  ســال 1925 توســط »پیتر آرنو«2 

ترسیم شده است را مشاهده می فرمایید.
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