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پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصد و هشتاد و ششم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

ورزشی

تماشاخانه hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |

بعد از مهاجرت برخی ورزشکاران، این بار علیرضا فغانی، بهترین داور آسیا به استرالیا مهاجرت کرد

 فغانی: برعکس  اونایی که می رن کانادا
تنها چیزی که از ایران بردم یه سوت بود!

جنابآقایدکتر_ســرهنگعلیفرچندروزپیشمرزهای
سوتیدادنرابازهمجابهجاکردتاباردیگربهرقبایدیرینهاش
دراینزمینهیعنیخیابانیوسیانکییکالیکقوینشانداده
باشــد.خاطراتمهندسنامیامیردوالب،سازندهاستادیوم
آلیانزریوراکمکمداشتازاذهانپاکمیشدکهسرهنگدر

کسریازثانیهسیدجاللحسینیراراهیباشگاه
لوانتهدرلیگاسپانیاکردتاباردیگرنشان

دهدرئیسکیه.درهمینراستاصداو

سیماتااطالعثانویاوراازگزارشگریمحرومکردتاثابتکند
باخوشحالیمامشکلداردودلشنمیخواهدماوقتیفوتبال
میبینیم،ولوشویمکفاتاقوازشدتخندهکفوخونقاطی
کنیم.ازهمینتریبونازصداوسیمادرخواستمیکنیمحاالکه
دیگرفردوسیپوریوجودنداردتابدوننقصبرایمانگزارش
کند،ســرهنگرابرگرداندتاالاقلکمیشاد
شویم.ماازصداوسیمافقطدرخواست

علیفرداریم.

    شهرونگ: تغییر موفقیت آمیز فاز از مهاجرت مغزها، به مهاجرت عضله ها!                مهدی تاج: ما می دونستیم، همین، یعنی می خوام بگم غافل گیر نشدیم!
    یک راننده تاکسی: تحلیل های منم فراتر از مرزهای ایرانه، باید برم!                               یک دست فروش مترو: مترو لندن تشنه جوراب های اصل نانوی منه!

    یک آقازاده: ولی ما که جامون خیلی هم راحته!                                 شرکت هواپیمایی: رفتنی، مسافر ایستاده هم داریم توی هواپیما!
    یک شاعر: چرا اون فرودگاهه که همه توش میان و کسی نمی ره رو نمی سازید؟!                               #کسی_دوروبرم_نیست #شهرونگ

تمام خواسته های برحق ما

شهاب نبوی
طنزنویس

ماخواستاراینهســتیمکهتیمهایملیماندیگربه
مسابقاتبینالمللیاعزامنشوندتاخدایینکردهاعضای
تیمراهبرگشتراگمنکنندوبهسرشاننزندکههمانجا
بمانند.ماخواستاراینهستیمحاالاگرمجبورهمشدیم
بهمســابقاتبرویم،بانخشستپایبچههارابهشست
پایسرپرستتیمگرهبزنیمتاازشعاعپنجاهمتریاش
آنطرفترنروند.ماخواستاراینهستیمکهورزشکاران
قبلازاعزامقولمردانهبدهندکهبعدازمســابقاتباز
هماینطرفهابیایند.مااصالخواستاراینهستیمکه
همیشهبهکشــورهایدیگربگوییمشمالطفاتشریف

بیاوریدایران.
ماخواســتاراینهستیمکالاعالمشــودتماشای
ورزشدراستادیومهابرایسالمتیمضراستودرهای
اســتادیومهارارویهوادارانببندیم.طرفداراگربرود
استادیومیاسیگاریمیشود،یابهدلیلکمبوداکسیژن
دراتمسفرورزشگاهجانبهجانآفرینتسلیممیکند.
یابهدلیلکمبودسرویسبهداشتیازدرونمیپوکد.یا
یکسنگی_ترقهای،چیزیازیکجاییبلندمیشودو
میخورددقیقابهجاییکهنبایدبخورد.یاهنگامورودبه
ورزشگاهدستگیرمیشودوبعدش...خالصهماخواستار
اینهستیمکهملتدرککنند،دیدنفوتبالفقطازپای
تلویزیونوباگزارشهاینــابعلیفروخیابانیجذاب

است.
ماخواستاراینهستیمکهیککارینکنیدویلموتس
ازرفتنبهشهرهایمختلفکشوربرایتماشایبازیها
پشیمانشود.مثالبیشتراز6ساعتپروازشرابهتأخیر
نیندازید.اگرریسکسقوطهواپیماباالی۵0درصدبود،
نگذاریمسوارشود.جادهاگرشلوغبود،وسطجادهقلیان
چاقنکنیدوبهاوهمتعارفکنید.درهنگامشلوغیاین
رازبزرگراکهجادهخاکیرابــرایعبورومرورافراد
زرنگساختهاندبهاویادندهید.کنارفرماناتومبیلتان
معموالیــکچیزیدرازیهســتکهبهــشراهنما
میگویند،هنگامتعویضالین،آنراباالوپایینکنیدتا
زیرشنکنید.خودتانمیدانیدکهاینخارجیهاسوسول
هســتندودنبالیکبهانهمیگردندکهتویهتلشان،
همینتهرانبمانندوچاینباتشانرابخورند،پسبهانه

دستشانندهید.
ماخواستاراینهســتیمکهمقرفیفارابیاورندهمین
حوالیناصرخسروخودمان.ماخواستاراینهستیمحاال
کهنصفپروندههایفیفامربوطبهایراناست،اینحقرا
داشتهباشیمکهمقرشهممالماباشد.تازههمیناالن
یکسربهپیجرسمیفیفادراینستاگرامبزنید،متوجه
میشــویدکهتقریبا30میلیونایرانیباتسلطکاملبه
زبانانگلیســیدایمدارندآنجاکامنتمیگذارندوبه
فیفاحالیمیکننداونجوریکهفدراســیونمیگوید

نیستواینجوریکهمامیگوییماست.
دستهآخرمادیگربهســیمآخرزدهایموبعدازاین
همهمشکلیکهورزشبرایکشورماندرستکردهو
مارابهدردسرانداختهوهمهاشبرایتعلیقنشدنش
مجبوریمبادنیاکناربیاییم،ماخواستاراینهستیمکه
ورزشکارانحرفهایمانازمابهخاطردردسرهایشان
عذرخواهیکنند.ماخواســتاراینهستیمکهورزش
قهرمانیتعطیلشودوبهجایشورزشهمگانیداشته
باشیموهمهمجبورباشــندصبحهارأسساعت6در
پارکمحلهشــان،نرمش_ورزش_ســالمتیداشته
باشندتامااینهمهمجبورنباشیمبههرننهقمریدر

دنیاجوابپسبدهیم.

علیرضابیرانوندبهدلیلحرکتیکهبادستش
درتبریزانجــامدادهبود،یکجلســهمحروم
شــد.دراینجااصالکاریبهدرستوغلطبودن
محرومیتشواینکهدستشدرچهحدیحرکت
کردهوآیامتناسبمحرومشده،نداریم.مافقط
بااینکارداریمکهکمیتهانضباطیبااستداللش
دربارهاینحکم،مرزهایمنطــقحقوقیرادر
حدمرزهایایرانباستانگسترشداد.درحکم
کمیتهانضباطیآمدهاستکهطبقماده60کهدر
آنفردخاطیحداقلدوجلسهبایدمحرومشود،
بیرانوندیکجلسهمحرومشده.خبچرادوست
داریددقیقابگوییدطبقفالنمادهوتبصرهحکم
دادهایمومرقانــونرااجراکردهایم؟اصالماچه
کارداریمبرچهمبنایــیحکممیدهید؟همان
میگفتیدچونقولدادهپسرخوبیباشدواگرباز
همقسمتشد،پنالتیرونالدورابگیرد،یکجلسه
محرومشکردیمتادربیراازدستندهد.البداگر
بازیبعدیدربیبود،اوراازحضوردراتوبوستیم
یاازپوشیدناونپیراهنوشورتفسفریاشکه

خیلیدوستداشت،محروممیکردید؟!

امسالهمچندوقتقبلازدربیشاهدبودیم
کهگفتنداینباردیگرقانون۹0بــه10درمورد
تماشاگراناجرامیشــود.بعد،بدوناینکهما
حرفیبزنیم،هرچهبهدربینزدیکترشدیم،شاهد
اینبودیمکهمسئوالنعزیزخودشانازخودشان
یکسریسواالتپرسیدند:ماازکجابفهمیمکه
طرفوقتیرفتتویاستادیوم،یهواززیرلباس
آبیاشلباسقرمزدرنمیآوردیابرعکس؟ماکه
هنوزبابهزورتماشــاگرهایدوتیمروازهمدور
نگهمیداریم،چجوریبهشــانبگوییمکهلطفا
قاطیهمنشوید؟اگرتیمیکه10درصدشتوی
ورزشگاهبودبازیرابرد،چهکنیمکهفقطکمتر
ازیکدرصدشانســالمبهخانهبرنگردند؟اگه
پنجاه_پنجاهباشد،الاقلتلفاتمساویمیشود.
اگر90هزارنفر،هنگامموقعیتخطرناکیکصدا
فریادزدند:»واااای«10هزارنفرچگونهمیتوانند
درحدآبرومندیجوابآنهارابدهند؟آندستهاز
فروشندگانبوقوپرچمکهرنگتیم10درصدیرا
میفروشند،چگونهباجیبخالیبهخانهبرگردندو
جوابزنوبچهشانرابدهند؟اصالچرا10به۹0؟
چراالاقل۸0به۲0نباشدتاطرفدارانتیممقابل
همبیشترلذتببرند؟اصالچرااینهمهدردسر؟
بهترنیســتدررابازکنیم،هرکسزودتررفت

داخل،استادیوممالاوباشد؟

بیرانوند، ماده قانونی را مهار کرد!ما فقط درخواست علیفر داریم!

 ۹۰    به ۱۰ خواب و رویاست؟ ! 


