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فاطمه سادات آزاده

از نان شب
واجبتر؟!
رییس فدراسیون بوکس با نگرانی همراه با
لبخند ملیح گفت :بوکس زنان یک مطالبه
عمومی است.
حسین ثوری در پاسخ به سوال خبرنگاران
که پرسیدند :چرا؟ گفت :شما نمی دانید
بوکس چقدر مظلوم است مخصوصا مال
زنان ،و شما نمی دانید چقدر می تواند به
کشور کمک کند.
وی دوباره در پاس��خ به سوال خبرنگاران
که پرس��یدند :چقدر؟ خاطر نشان کرد:
این مطالبه االن جهانی شده است ،اگر هر
خانمی که سر و صورتش زخمی می شود،
حداقل بخواهد دوبار عمل کند ،می دانید
اقتصاد کشور چقدر گردش می کند؟
ثوری در پاسخ به س��وال خبرنگاران که
بازهم پرسیدند :چقدر؟ تاکید کرد :زیاد.
وی ک��ه دی��د خبرن��گاران س��وال نمی
پرس��ند ،ادامه داد :همه مردم این چیزها
را میخواهند ،االن شما فرض کنید چقدر
یک باشگاه می تواند از این ورزش درآمد
کسب کند.
خبرن��گاران ت��ا آمدند بپرس��ند چقدر؟
ثوری جواب داد :ح��اال بماند ،اما ببینید
اگر یک چش��م در ای��ن ورزش دربیاید،
برای پیوندش چقدر هزینه می ش��ود و
این خوب اس��ت ،تازه می دانید خانم ها
با این ورزش ،چقدر از اوقات فراغت خود
را ،مفید هدر می دهند؟
وی اینب��ار از خبرن��گاران پرس��ید :م��ا
گزارشهای��ی داریم که نش��ان می دهد
که بوکس نه تنها از آش��پزی و خیاطی و
مهندس��ی اینا ،بلکه از نان شب هم برای
کشور واجب تره!

دولت

سنگ پا و

بوکس زنان!

مهدی پیرهادی(سپیدار)

ثوری(رئیس فدراسیون بوکس) :بوکس بانوان یک
مطالبه عمومی است.

الریجانی :ترام��پ حرف مفت میزند نباید جواب
حرف مفت را داد!

روحانی :دولت پای وعدههای خود ایستاده
است.

بانوان :پارک بانوان راه بندازید ،ورزش سخت
پیشکش

 FATFو برجام  :ایشان مرد مدیریت زمان،
مرد تصمیم های مهم در  20دقیقه هستند.

پاي وعدهها :ميشه يه كم راه بريد؟

ابتکار :بحران آفرینی کار دولت پنهان است.

س��یف :بانک مرکزی میتوانست برخی از
التهابات را بکاهد.

افشاني(شهردار تهران) :نقد اصحاب رسانه
نعمت است.

کال س�ه جور دولت داریم :دولت قبل ،دولت
پنهان و دولت سنگ پا!

ول�ی عالقم�ون ب�ه م�وج س�واری و
ماهیگیرینذاشت.

خبرنگاران :ظرفيت مس�ئوالن مای ه
نقمت است.

 .۱منظور از «عموم» چه کسانی است؟
الف) من
ب) آنهایی که از من بوکس بانوان میخواهند.
ج) آنهایی که دقیقاً همانچیزی را میخواهند
که من میخواهم.

افشار جابری

رینگ
دخترانه

حسین ثوری ،رییس فدراسیون بوکس
فرمودهاند« :بوک�س بانوان یک مطالبه
عمومی اس�ت» .جهت بس�ته! ش�دن
موضوع از ایش�ان خواهش میکنیم به
سؤاالت زیر پاسخ دهند:

 .۲مطالبه چیست؟
الف) آن چیزی که من میخواهم.
ب) آن چیزی که بقیه از من میخواهند.
ج) آن چیزی که بقیه «باید» از من بخواهند.
 .۳بانوان چه کسانی هستند؟
الف) بوکسورها.
ب) طرفداران بوکس.
ج) آنهایی که از من بوکس میخواهند.
 .۴بوکس چیست؟
الف) فدراسیون من.
ب) آن چیزی که بانوان میخواهند.
ج) آن چیزی که بانوان باید بخواهند.

شادی عسکری

پای چشم چپتون چی شده؟!
رئیس فدراسیون بوکس گفت :بوکس بانوان
یک مطالبه عمومی است!
وی در ادامه در حالیکه از ناحیه پای چشم چپ
احس��اس ناراحتی میکرد افزود :خوشبختانه
اینروزها ما بانوان قدرتمندی در کشور داریم
اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات و فضای
مناس��ب ،این عزیزان مش��تهای خودشون
رو جاهای خوب��ی حواله نمیکنن! به همین
خاطر ما جلس��ات زی��ادی رو ب��ا آقایون در
فدراسیون تش��کیل دادیم و خاطرات و نکات

تاثیرگذاری که مطرح شد ما رو متوج ه این
مطالبه عمومی کرد! و ما مطمئن هستیم که
بانوانم��ون در بوکس هم مثل پرتاب وزنه و
نیزه و چکش میتونن افتخار آفرینی کنن!
وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگاری
که پرسید :راستی پای چشم چپتون چی
ش��ده؟! از زیر میز دستکشهای بوکسش را
درآورد و گفت :کس��ی چیزی پرسید؟! ودر
ادامه به سایر دستاوردهای فدراسیون بوکس
اشاره كرد!

ماشين
من!
خر کیف شدیم و شاد و شنگول
آن روز ک��ه آم��دی به کش��ور
چن��دی نگذش��ت از حضورت
در ج��اده و راه و ک��وی و معبر
گردی��د ب��رای م��ا مش��خص
بدج��ور ش��دیم خاک بر س��ر
دیدی��م که نیس��تی ب��ه غیر از
یک قوط��ی چهار چ��رخ با در
فرم��ان ت��و مثل ط��وق لعنت
ب��وق ت��و ش��بیه عرع��ر خ��ر
کاپوت ت��و مثل کهنه س��ینی
اس��تارت تو مثل جی��غ دختر
صندوق ت��و مثل گ��ور تاریک
کپسول چو ُمرده ای است در بَر
مثل حل��زون به وقت س��رعت
گاه از حل��زون اگرچ��ه کمت��ر
ف��رم ت��و ش��بیه قوط��ی رب
وزن ت��و ش��بیه بال��ش پ��ر
رین��گ تو ش��بیه چ��رخ گاری
رن��گ ت��و ش��بیه ری��ق کفتر

فاطمه جواهری

از س��فتی صندلی چ��ه گویم؟
چون کیسه شن به روی سنگر
جنس تو شبیه قلوه سنگ است
ن��رخ ت��و ب��ه ن��رخ ُدر و گوهر

شرح ی

ک
جلسه خواستگاری
و نحوه تعیین مهریه

1
0
0
4
م
ی
ن
نفر!

پدر دختر :پسرم ،نظر شما برای مهریه چیه؟
دختر :پدرجون مهریه رو کی داده کی گرفته؟
پسر :جسارت نباشه ،منم با ایشون موافقم .االن
کسی نمیتونه مهریه بده که باز یکی بخواد بگیره!
االن همه زندانن.
دخت�ر :عه وا! دور از جونتون .یعنی واقعا  ۳۰۰تا
سکه هم نمیتونین بدین؟
مادر پسر :دخترم ،این چیزا خوشبختی نمیاره.
بی��ا مهریه تو متفاوت از بقیه دخترا انتخاب کن.
اگرنه بی شوهر می مونی ها!
پس�ر :منم با مادرم موافقم .االن به خاطر مهریه
 ۴۰۰۰نفر تو زندانن .منم نتونم مهریه بدم میشه
۴۰۰۱نفر!
پدر دختر :عیب نداره پس��رم .اونجا غذا و لباس
مفته .آب خنک و کولر هم دارن .تو این گرما چی
مهمتر از کولره؟ پس از خدات باشه بری اونجا.
مادر دختر :منم با تنوع موافقم .به تعداد دندونای
دراوم��ده دخترم و نیش های دندون عقلش باید
سکه باشه .میش��ه  ۳۲تا دندون که یه زبون هم
داره و به خاطرش یه صفر ناقابل میذاریم جلوش
میشه ۳۲۰تا سکه.
مادر پس�ر :این دختر که هن��وز عقلش کامل
نشده  ،این همه سکه باید مهرش بشه؟ معلومه
که دندونای عقلشو باید جراحی کنه پس چهارتا
کم میش��ه .از اینجا که من نشستم چارتا خراب
توی دندوناش مییینم و چارتا هم پر کرده .هشتا
اینجوری کم میشه .االن شد  ۲۰تا سکه که زیاااده
ولی چون شمایین قبوله.

پسر :به نظرم بریم سمت یک چیزی که مهریه
تک رقمی بش��ه .ش��نیدم رتبه کنکورتون زیر ده
شده ،درسته؟ واقعا تیزهوشی برازنده شماست.
دختر :بله .رتبهم شش شده .ممنونم .تیزهوشیمم
از پدرم ارث بردم ،پس هرچی پدرم بگه.
پدر پس�ر :پس باالترین درصدی که کنکور زده
بش��ه مهریه .ادبیات صد زده که آگه جا داش��ت
بیشترم میزد .پس ۱۰۰تاسکه.
پسر :آقا  ۴۰۰۰نفر تو زندانن .سکه هرروز میکشه
باال .ش��ما دوس��ت دارین من بیفت��م زندان؟ بعد
دخترتون بی شوهر میشه و خرج خورد و خوراک
و آرایش و الکش میفته روی دستتون.
پدر دختر :اصال میذاری��م رتبه کنکور آقا داماد.
رتبت چند شده پسرم؟
مادر پسر یواشکی رو به پسرش :چقدر گفتم
سرتو از توی گوشی وامونده در بیار و درس بخون
که رتبهت تک بشه.گوش نکردی.
پدر پسر :این پسر از بچگی بازی گوش بود .هیچ
وقت نفهمیدیم به کی رفته .االنم فکر میکنم پسرم
هنوز قصد ادامه تحصیل داره و قصد ازدواج نداره.
ببخشید مزاحم شدیم!

ای��ن قات��ل ن��ا نجی��ب س��یار
حت��ی نش��ود نصی��ب کاف��ر

کامران یاری

ويژه نامه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
مديرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :مجتبی ساالری

طنزیم شوید!
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