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سرسره

طنزنوشت

چه کردید شما با این فدراسیون؟

یه حلقه طالیی
وای که چه قیمتهایی
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معنای دقیق بزدلی

بعد از مناظره ساکت و علیکریمی در
برنامه ،90برخی از شاعران ،شعرهایی در
حمایت از علیکریمی در اینستاگرامشان
منتشر کردند.مهدی استاد احمد ،شاعر
طنزپرداز نوشت« :معنای دقیق بزدلی
روشــن شــد /کردند عمید و دهخدا قطعا
کریمی یاشاکی/
کیف /احسنت علی
ِ
کارلوس مانوئل بریتو لئال کیروش حیف»
آرش شفاعی هم در اینستاگرام خود نوشت:
«مثل اون دوره بایرمونیخش /به حریف زد یه
دریبل کشویی /گف از این به بعد حواست
باشه /یه نفر ساکت میشه ،اونم تویی»

2

شوخی علی مشهدی با خودش

علی مسعودی با انتشار عکسی قدیمی از
خودش نوشت« :بهنام بانیای بودم واسه
خودم؛ بهنام بانیهای بعد از من سوءتفاهم
بود».
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مشهد

امروز

بیارزشترین پول دنیا
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ارژنــگ حاتمی -بــرای آن دسته از افــرادی که
نتوانستند مناظره علیکریمی و ساکت را از
برنامه 90ببینند ،خالصهای از صحبتهای رد و
بدل شده در این برنامه را منتشر کردیم .البته چون
این برنامه دیروقت پخش شد و ما نصف بیشترش
را خواب بودیم ،بیش از 90درصدش با استفاده از
تخیلمان تنظیم شده است.
علیکریمی :مـــردم؛ فــدراســیــون دادکـــان را
خاطرتان هست؟ آقای ساکت ،چه کردید شما با
این فدراسیون؟
ساکت :اصال هم اینطور نیست ،من در جریان
نیستم.
فردوسیپور :شما در جریان چی نیستی؟
علیکریمی پیامکی در گوشیاش به ساکت
نشان میدهد :این چی؟ این درسته؟ اینو چی
میگی آقای ساکت؟ این رو مردم قضاوت کنن .
ساکت :من در جریان این هم نیستم .بعدشم،
توی فدراسیون ،ما اینقدر داور برای قضاوت
داریم که دیگه نیازی به قضاوت مردم نداریم.
علیکریمی :سباستین رو چی میگی؟ ایشون
از اقوام کیروشه ،کار نداشته ،رزومه نداشته،
آوردنش اینجا به اسم مربی بدنسازی دستش رو
بند کردن.
ساکت :این یکی رو دیگه در جریانم .اصال هم
اینطور نیست ،آقــای سباستین هیچ نسبت
فامیلیای با کیروش نداره« ،سباستین» چند
سال پیشها یک سگی داشته به نام «بل» و توی
روستا و کوهستان زندگی میکرد.
اگه شما زمان کودکیات یککم
کــارتــون نگاه م ـیکــردی ،االن
نمیاومدی بگی سباستین
از اقــــوام کـــیروشـــه .اگــه
سباستین و کـــیروش
نسبت فا میلی د ا شتن
باالخره توی یکی از این 52
قسمت باید کیروش هم دیده
میشد که نشد.
عــل ـیکــریــمــی :آقـــای
ســـاکـــت ،اصــــا چــرا
اساسنامه فدراسیون
رو فیفا تایید نکرده؟
ســـاکـــت :مــگــه شما

فتو خند

مکث

در حاشیه مناظره جنجالی علی کریمی و ساکت در برنامه 90

نشنیدی که میگن« :سکوت عالمت رضایت
اســـت ،».ما هم ایــن اساسنامه رو بــرای فیفا
فرستادیم و اونها جوابی بهمون ندادن ،یعنی
راضی هستن.
علیکریمی :چرا به اون اسپانسره ،هر سال
بیشتر از پارسال جریمه دادین؟
ساکت :اینها همهاش از روی دستورالعمل
انجام شــده ،ما یک دستورالعملی داریــم که با
اون ،این شرکتها مارا درست کردن و حسابی
ازمــون خسارت گرفتن .بعدش هم؛ این روش
اسپانسرگیری روشی بهشدت حرفهای و بهروز
است ،وقتی شرکتی ببیند به ما Nدالر میدهد و
سپس دوبرابرش از ما خسارت میگیرد ،بقیه
شرکتها هم ترغیب میشوند بیایند اسپانسر
شوند و اینطوری مشکل نبود اسپانسرمان خود به
خود حل میشود .اصال اگر صدا و سیما هم بداند،
میتواند با ما قراردادی ببندد که بعدش دوبرابر
از ما جریمه بگیرد ،مطمئنا خودش برای بستن
قــرارداد حقپخش تلویزیونی پیشقدم خواهد
شد.
فردوسی پور« :او لهله» ،االن یه پیامک از طرف
کیروش اومده؛ دوستان اون دیکشنری رو بیارن،
آقایکریمی ،کیروش به شما گفته «بزدل».
علیکریمی :من بزدلم؟ بهش زنگ بزنین ببینین
جرئت داره این کلمه رو چشم تو چشم بهم بزنه.
فردوسیپور :بچهها زنگ زدن ،گویا تا پیامک
زده ،گوشیاش رو سریع خاموش کرده و از مرز هم
خارج شده.
ساکت :شما ادبیاتتون خوب نیست
آقایکریمی.
علیکریمی :ادبیات تاج هم خوب
نبود؛ مخصوصا در گفتوگو با اون
خبرنگار در رادیو.
ساکت :دیدی خیلی عجولی؟ منظورم
اون ادبـــیـــات نیست،
منظورم این برگه است؛
ببینید مردم ،آقایکریمی
در کــاس اول راهنمایی
ادبــیــاتــش رو  12شـــده .اصال
ادبیاتش خوب نیست.
فردوسیپور :خب دیگه ،به انتهای
برنامه رسیدیم ،ما گلهای خندانیم.

مجتبی نخعی راد

طرح :علیرضا پاکدل
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shahr.puzzle@shahrara.com
خیس
اندیشه
شیطانی

گردآوری
ادبی

دوست داشتن
خواننده فقید

پیل الکتریکی

»گلپونه ها«

صدمتر مربع

لقب علی دایی

قلعه مستحکم

در فوتبال

مقیمان

قند شیر
باد می بردش

یکی از بیارز شترین پو لهای دنیا پول
زیمبابوه است ،با اسکناس  100میلیاردی
این کشور میتوان  3عدد تخممرغ خرید.
این کشور با این که منابع طبیعی ارزشمندی
همچون طال دارد ولی بر اثر اتفاقات مختلف
ارزش پول خود را از دست داده است.
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عینکهای تشخیص چهره

تگرگ

پیامبری در
شکم ماهی

شهر

مهدی محمدی -من طال هستم ،امروز مرز
گرمی  150هزار تومان را رد کردم ،قصد دارم
اگر بشود مرز  200هزار تومان را نیز درنوردم.
به نظر شما آیا موفق میشوم؟
-1منیکحلبهستمکهمردمتوخونهشون،
منو پراید صدا میزنند .خواستمبهت بگم
وقتی من که حلب پـــارهای بیش نیستم
توانستهام خــودم را از مرز بیستمیلیون
تومان رد کنم ،مطمئنا شما که طال هستی
هم میتوانی از مرز دویست هزار تومان رد
بشی.
 -2از تو هوای گرم بندر،توی بازار خرمشهر،
پــیــام مـــیدم .مــن بــه نــامــزدم قــول داده
َ
بودم«:میخ ُرم سال دیگه ،برات النگوی
طال» ولی برنامه ریز یهایم به هم خورد.
طالی عزیز ،تو رو خدا دیگه بیشتر از این
مرز شکنی نکن و گرنه مجبورم به همسرم
بگویم «:میخرم قرن دیگه ،برات النگوی
بدل»
 -3ما که دیگر به آقای سیف امیدی نداریم،
از مرزبانان میخواهیم اگر طال خواست از
مرز دویست هزار تومان رد شود ،فرمان ایست
بدهند و در صورت عدم توجه نامبرده ،چند تا
تیر به سمت او شلیک کنند.
 -4تقصیر ســازمــان تربیت بدنی اســت.
باید به ورزش بهای بیشتری بدهند .اگر ما
در المپیک طالهای بیشتری را به دست
میآوردیم ،میشد با عرضه آنها در بازار ،نرخ
طالی کشور را تنظیم کرد.
 -5طال! ازت نمیگذرم .تو مرز هشدار را رد
کردی و به مرز کشتار رسیدی .من اگر خانمم
سکههای مهریهاش را به اجرا بگذارد ،با این
قیمتها باید چه خاکی بر سر بریزم؟
 -6مــن مـــرغ تــخــم طــا هــســتــم .زمــانــی
آ نقــدر قیمت تخممرغ باال رفت که حتی
مر غتخمگذار معمولی هم برای من کالس
میگذاشت .اما حاال با باال رفتن قیمت طال
من هم به روزهای اوج خودم برمیگردم .پس
طالجان مرزنوردی کن هنوز .
-7مــن دالر هستم .طــای عزیز ،خودت
میدانی که قیمتجهانی طال ثابت است
پس بدان و آگاه باش کسی که توانسته است
تو را از مرز رد کند ،من بودم .اگر من خودم
از مــرز  4800تومان رد نمیشدم ،تو هم
عمرا نمیتوانستی از مرز  150هزار تومان
رد شــوی .یک ضر بالمثل ساکن خیابان
فردوسی میگوید :پشت هر طالی موفق،
یک دالر موفقتر است.
-8ناظر گمرک هرمزگان اعالم کرده است
که حتی لودر به آن بزرگی هم به کشور قاچاق
میشود .پس وقتی لودر به آن بزرگی میتواند
از مرز رد شــود ،طالی به این کوچکی هم
میتواند از مرز عبور کند.

خروسجنگی

جایگاه
سخنرانی

دهاندره

نوعی ماست

آبگیری شده

صنعتی ادبی

ذره بنیادی

پهلوانی در
شاهنامه

حرف فاصله

صنوبر

پروردگار

بهشتی

جهانگشای
گورکانی

شش تازی

واگویه

انتها

محلکار پزشک

باهم

کارگردان

تفاوت داشتن

فروشنده

رد شده

بتون مسلح

همسر مرد

بندری
در نانوایی!

مطابق

آزرده

الگوی روز

مرکب تندرو

همدم

خداوند
رنگ موی
فوری

آزاد
نفس خسته

از علوفهجات

یازده

ریگ نرم

افسران پلیس چینی به منظور مبارزه با
جــرائــم ،از ابــزار جدید نظارتی استفاده
خواهند کرد که یک گجت پوشیدنی مجهز به
تکنولوژی تشخیص چهره خواهد بود.
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عدد تنفسی

راز
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تمرینی فیزیکی

در حاشیه بازی ذوب آهن – الدحیل ،تلویزیون
قطر بارها این تماشاگر ایرانی حاضر در قطر
را به تصویر کشید  .این تماشاگر با لباس و
آرایش مخصوص به خود عالوه بر حضور در
بازیهای تیم ملی کشورمان  ،در بازیهای
تمام تیمهای حاضر در قطر حاضر میشود و
با تشویق خود روحیهای مضاعف به ایرانیها
تزریق میکند .

پا که به سن میگذارید انتظار کمی آسایش
دارید ،نه؟ فکر میکنید استحقاقش را
دارید .من این جور فکر میکردم .ولی
بعد فهمیدم که زندگی پاداش شایستگی
سرش نمیشود.

يه كاری ياد بگير ،اون وقت چيزی داری
كه كسی نمی تونه ازت بگيره.

حصارها /دنزل واشینگتن

