نمایش نامه مسابقه طنز

مجری :خب مسابقه رو پی میگیریم با اولین سوال
آقای گل فوتبال ایران وجهان؟
اسماعیل :ولک احمد رضا عابد زاده؟
مجری :نه عزیزم اون که درو ازه بان بود
محمود :علی پروین؟
مجری :آفرین یه کم نزدیک شدین اسمش درسته
علی :حسین پروین؟
مجری :عزیزم اسمش درسته نه فامیلیش
محمد :پروین اعتصامیه؟
مجری :آقا اونی که شما بهش گیر دادین فامیلیشه میگم اسمش درسته
اسماعیل :ها هاه هاا ما تا حاال فکر میکردیم اون اسمش پروینه کلی با بچه ها میخندیدیم این یارو با ین ریشو پشمش چرا
اسمش روگذاشته پروین خجالت نمیکشه؟
محمود :یتا راهنمایی موکنت؟
مجری :فامیلیش مربوط میشه به یکی از فک و فامیالتون مثال عمه خاله؟…
محمد :یک کلمه دیجه بگیا گیرتی میشم کی گفته این یاروبا عمه خاله ما رابطه داره؟
مجری :گفتم مربوط میشه نه رابطه داره؟
محمود :خب مربوط و رابطه یکیه دیه
مجری :ببینین مثال اینجوری علی عمه؟ علی خاله؟ علی عمو؟
محمد :پسر دختراشونم گبوله؟ مثال علی پسر خاله علی پسر دایی؟
مجری :افرین دایی پسرشو بردار
اسماعیل :پسرشو که نمیتونم بردارم 2تا دختر داشت که اونم یکی دیگه برداشت
مجری :بابا میگم علی پسر دایی پسرشو حذف کن
محمود :یعنی علی داییه؟
فرشید :علی دایی

سوال دوم
مجری :وزشی مشترک میان انسان وحیوان؟
علی :ژیمناستیک؟
مجری :میگم توش حیوان داره
محمد :خب ژیمناستیکم خرک داره؟ من یه مدت میرفتم ژیمناستیک نقش خرکو بهم داده بودن
مجری :خرک نه حیوان واقعی؟
محمود :فوتباله؟
مجری :فوتبال حیوان توش هست؟
محمود :خب آره دیگه مثل حیوون میریزن سرو کله هم میزنن همدیگه رو لتو پار میکنن دیگه
محمد :احمگ حیوان واگعی
مجری :تو این ورزش ورزشکار سوار بر حیوان این ورزشو انجام میدن
علی :ماشین سواری؟
مجری :نه
محمد :موتور سواریه
مجری :میگم سوار بر حیوان این ورزشو انجام میدن
محمود :اسم حیوان را هم بگی ما جوابشو میدیم
مجری :اسب
اسماعیل :اسب خودتو هفت جد و آبادتی حاال یه سوال بلد نیستیما چرا توهین میکنی؟
مجری :منظورم اون حیونه اسبه؟
اسماعیل :آهان
محمد :پرتاب اسب
مجری :نه
محمد :پرش از اسب؟
مجری :آخه کی از اسب میپره؟
محمد :من

مجری :آقا جان سوار کاریه
علی  :آخه سوار کاری که توش حیوون نداره
سوال بعد
مجری :مادر همه ورزشها
محمود :چرا فحش میدی؟
مجری :کی فحش داد؟
محمد :خب اگه جلو تو نگرفته بود که میخواستی بگی ،مادر همه ورزشها رو میخواستی چکار کنی هان؟
مجری :نه عزیزم اون سوال مسابقه اس .مادر همه ورزشها اسمش چیه؟
اسماعیل :پروین
مجری :پروین اسم ورزشه؟!
اسماعیل :شما گفتین پروین اسم مرد نیست اسم زنه خب مادر هم زنه دیگه
مجری :نه آقا
فرشید: 2
مجری :آفرین جواب درسته
فرشید :چی درسته؟
مجری :جواب دو دیگه
فرشید :نه آقا من گفتم از  2بپرسین من بلد نیستم
مجری :مگه اینجا مسابقه هفته اس که از کی بپرسم؟
مجری :بله جواب دو
سوال بعد
مجری :اون کدوم ورزشه که در آب وبا با توپ انجام میشه؟
فرشید :هندباله؟
مجری :هندبال تو آب انجام میشه؟
فرشید :با توپ که انجام میشه
مجری :نه آقا شبیه به هندبال هست ولی توی آب انجام میشه؟

محمود :یتا راهنمایک موکنت؟
مجری :پلو هم توش داره
اسماعیل :رستورانه؟
مجری :میگم ورزشه میگه رستورانه
اسماعیل :خب توش پلو که داره
مجری :پلو توی اسمش هست
محمد :گیمه پلو
مجری :نه
فرشید :سبزی پلو
مجری :نه
محمود :سبزی پلو با ماهی؟
مجری :میگم غذا نیست ورزشه
محمود :یه راهنمایی میکنین؟
مجری :آب و پلو با هم دیگه
محمد :آهان دست پخت مامان منه دیگه پلوش حوبه ها ولی خورشتش آب خالیه ما میگیم آب و پلو
آخه همه برنج آبکش میکنن مامان منو باید خورشتاشو آبکش کنی بیاری سر سفره
مجری :نه بابا اب به انگلیسی میشه چی؟
فرشید :واتر
مجری :خب واتر با پلو با هم چی میشه
فرشید :واتر پلو
مجری :احست همینه کشتین مارو
محمود :واتر پلو
مجری :رشته ای که حسین رضا زاده قهرمان کشورمون توی اون فعالیت میکرد؟
محمود :فوتباله؟
مجری :نه ورزشش انفرادیه نه تیمی؟

محمد :خب رضا زاده خیلی قوی بو دیگه یک تنه یه تیمو حریف بود دیگه
مجری :اون ورزش انفرادی و قدرتی؟
فرشید :شطرنجه؟
مجری :میگم قدرتیه؟
فرشید :خب باید خیلی زور بزنی فک کنی دیگه
مجری :نخیر تو این ورزش ورزشکار یک وزنه ای رو از زمین بلند میکنه(با حرکت دست)
اسماعیل  :بارفیکسه؟
مجری :میگم از پایین به باال نه باال به پایین
محمد :خب حرکتت فول دیگه اشتباه بارفیکس میری
مجری :وزنه رو از زمین بلند میکرده
محمود :وزنه بلند موکنی؟
مجری :وزنه رو از زمین ور میداشته؟
محمود :وزنه ور میداری؟
مجری :وزنه بر دا دا دا
اسماعیل :ری
محمد :وزنه بر داری
مجری :خوبه تو یکی میفهمی
مجری :خب به سراغ سوالت مربوط به بخش جغرافی میریم
در این بخش هر سوال مختص به یک نفر میباشد ودستان دیگه لطف کنند زنگ نزنند
مجری :بلندترین قله ایران؟
محمد :نیاگارا دیجه؟
مجری :عزیزم نیاگارا آبشاره کوه نیست
محمد :یه راهنمایی میکنید؟
مجری :آب معدنی هم داره؟
محمد :پپسیه؟

مجری :میگم آب معدنی میگه پپسی اون نوشابه اس
محمد :سن ایچه؟
مجری :عزیزم آبمیوه نه آبمعدنی
محمد :یه راهنمایی کوچو لو بکنین جوابشو دادم
مجری :آخرش وند داره؟
محمد :میناوند
مجری :مهندس سوالت ورزشی تموم شد میناوند فوتبالیسته
محمد :او من هنوز تو فوتبالم من چقد فوتبالو دوس دارم
یه راهنمایی دیگه میکنین؟
مجری :دماونده
محمد :یه راهنمایی دیگه؟
مجری :آقا جوابش دماونده دیگه چیو راهنمایی کنم؟
محمد :بابا چرا جوابو دادی من نزدیک شده بودما
مجری :خب به سراغ سوال بعدی میریم با شرکت کننده دوم
بزرگترین دریاچه جهان؟
اسماعیل :خلیج فارس خومونه خلیج فارس خومونه (با اهنگ)
مجری :دریاچه ،خلیج فارس دریاست
راهنمایی میکنم درست مقابل خلیج فارسه
اسماعیل :پاکستانه
مجری :اقا میگم مقابل خلیج فارس
اسماعیل :آهان ما اینجوری حساب کردیم
مجری :اینجوریم که حساب کرده باشی اصال پاکستان کشور نه دریا
اسماعیل :رشته کوه البرز؟
مجری :میگم دریا چه؟ میگه رشته کوه
اسماعیل :خب دریا نیست مقابلش که هست

مجری :نه یه کم برو باالتر؟
اسماعیل :قله دماوند؟
مجری :وااااای
اسماعیل :خب شما میگی رشته کوه البرز رو برو باالتر مارفتیم رسیدیم به قله دماوند دیگه
مجری :بابا برو جلوتر
اسماعیل :محمود آباد؟
مجری :جلوتر
اسماعیل :کالردشت
مجری :جلوتر
اسماعیل :فریدون کنار
مجری :جلوتر
اسماعیل :بابا جلوتر که میفتیم تو دریا دیگه
مجری :آهان اسم همون دریاهه
اسماعیل :شما میگی دریاچه حاال شد دریا
مجری :درسته دریاچه است ولی همه به اشتباه میگن دریا
اسماعیل :خب با همین اشتباهاشون ادمو میندازن تو اشتباه واال ما همون اول گفته بودیم
مجری :بابا دریای خ خ خ
اسماعیل :خر خودتو هفت جد و ابادتی حاالیه سوالو جواب ندادیم خرمونم کردی؟
مجری :نه بابا جواب سوال دریای خزره
و اما سوال بعد
مجری :طوالنی ترین رودخانه جهان؟
(در اینجا شرکت کننده سوم کاغذجواب سواالت که از دست مجری افتاده را بر میدارد و از روی کاغذ جواب را
میخواند وبه نفر بعد میدهد)
فرشید :بیل
مجری :بعله نیل
مجری :احسنت

از شهرهای استان یزد
محمود :یک رد کان
مجری :چی؟
محمود :اوردکان؟ اردکان؟ آقا اینجا چی نوشته؟
مجری :اردکان
محمود :اهان
مجری :ببینم اون چیه؟
محمود :کاغذ دیگه؟
مجری :میبینم کاغذه جواب سواال دست شما چیکار میکنه؟از کجا اوردی؟!
محمود :بغلی داد
مجری :شما؟
فرشید :خب اینجا گذاشته بود
مجری :بله متاسفانه جواب سوالت بخش جغرافی لو رفت واز این بخش هیچ امتیازی نمیگیرید
مجری :به سراغ سوالت بخش ادبیات میریم
سوال اول
من یک فعل به شما میدم شما صرف کن
اسماعیل :نه آقا دست درد نکنه صرف شده
مجری :نه من یه فعل به شما مید شما صرف میکنی
مثال خوردن
من خوردم تو خوردی اوخورد ما خوردیم شما خوردید آنها خوردند
مجری :فعل زدن
اسماعیل :مو زدم
مجری :خب… ..تو زدی
اسماعیل :آره مو زدم
مجری :نه من زدم تو زدی او زد

اسماعیل :او زد؟ مگه مو گذاشتم؟دست باال اورد با یه مشت خوابوندمش
مجری :بابا من زدم تو زدی او زد مازدیم؟
اسماعیل :چی شما زدین مال این حرفا نیستین چرا دروغ میگی؟
مجری :شما زدید
اسماعیل :آهان ای شد
مجری :بگذریم
نفر بعد
مجری :این شعر از کیست؟
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
محمد :حافظ؟
مجری :نه ببین اسم شاعر تو شعر اومده
سعدیییییییا مرد نکونااام نمیرد هرگز
محمد :آهان جواد نکونامه؟
مجری :آیکیو نکونام فوتبالیسته نه شاعر
محمد :خودت گفتی اسمش تو شعر اومده
مجری :ببین سععععدیییییا مرد نکونام نمیرد هرگز
محمد :اهان سعععععدیییییاو
بعله سعدی
مجری :شاهنامه اثر کدام یک از شاعران ایرانیست؟
محمود :دکتر حسابی؟
مجری :آقا دکتر حسابی شاعر نبود فیزیکدان بود
خب گفتیم ادم حسابی بوده شاید شعر هم میگفته
مجری :نه
محمود :یه راهنمایی میکنین؟ اولشو بگید ما میگم
مجری :فر

محمود :فرچه؟
مجری :نه
محمود :فرمژه؟
مجری :نه!
محمود :فرفره؟
مجری :نه!!!
محمود :تو جیب جا میشه؟
مجری :بابا شاعر
محمود :نمیدنم متاسفانه یه کم ذهنم مشغوله
مجری :فردوسی
نفر بعد
مجری :افعال به چند زمان تقسیم میشوند؟
علی :زمان گذشته
مجری :بعله
علی :زمان حال
مجری :بعله
علی :زمان آینده
علی :زمان شاه
مجری :زمان شاه دیگه چه صیغه ایه؟
علی :خیلی زمان خوبی بود همه چی ارزون بود
مجری :خب متاسفانه دوستان در این بخش هیچ امتیازی کسب نمیکنن امیدوارم در مراحل بعد بهتر ظاهر بشند!
بدروووووووووووووووووووووود.
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