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درضا رضایی

محم

واکنشها به رقم قرارداد یحیی گلمح ّمدی

رقم قراردادت را قورت بده
یک مدیر نجومیبگیر :خدایی؟ روزی  ۵۰میلیون تومن؟ خب اگه
از اولش میدونستیم اینجوریه که میرفتیم تو حوزه فوتبال به این
مملکت خدمت میکردیم؛ نه که بیایم تو سیاست خدمت کنیم .قبول
نیست ،ما رو گولمون زدن.
یک سخنگوی دولت سابق :فوتبالیستها از ذخایر نظام هستند .تازه با
این رقم قراردادها ،تا  ۷۰نسل بعدشون هم ذخیره نظام محسوب میشن.
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یک پرسپولیسی :با این رقم پرسپولیس باید قهرمان جام جهانی بشه،
نه فقط قهرمان لیگ .چرا کمکاری شده تا االن؟
یک مستأجر :خوش به حال اون خونوادهای که صاحبخونهشون
مربّی فوتبال باشه؛ چون اونقدر قراردادش باالست که اص ً
ال به
پول اجاره نیاز نداره که بخواد مستأجر بدبخت رو عذاب بده.

ره

صام

یک مسؤول :بهجهت مشکل در تأمین بودجه الزم برای طرح
رتبهبندی معلّمان ،فع ً
ال باز هم این طرح تا سال تحصیلی
جدید به تعویق میافته.
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یک سلبریتی در الیو :سالم به همه فالوئرهای عزیزم .یه خبر
توجه به چندباری که تو تیم هنرمندان
خوش براتون دارم؛ من با ّ
مربیگری
بازی کردم ،تصمیم گرفتم بهزودی وارد عرصه ّ
فوتبال بشم؛ فقط به عشق شما هوادارها! ...چیه؟ چرا اینقدر
قضاوت میکنین؟ چطور فوتبالیستها میان بازیگر میشن،
ما نریم فوتبالیست شیم؟ خیلی بیفرهنگین ،همهتون رو
آنفالو میکنم.
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زه

را
فرق

انی

اهل صلح و صفا علی آقا
سخنانش به جا علی آقا
«کورش» از گور آمده انگار
تا دهان کرده وا علی آقا
متواضع ،نجیب ،آقا ،گل
ک «سایپا» علی آقا
هافب 
ما همه چون تناردیه بیرحم
کوزت بینوا علی آقا
هی از این روزگار بیارزش
خورده یکپا دوپا علی آقا
«قهرمان» ،قهرمان شود قهرا ً
قهرمانی لذا علی آقا
باالخص چون شبی بغل کردی
جام «بوندسلیگا» علی آقا
گر شود خشمناک «جادوگر»
میشود اژدها علی آقا!
ما که یک عمر در رکاب توایم
پس ندیدی چرا علی آقا؟
بند کفش توایم ،نه! بلکه
«قبض برق» شما! علی آقا
شد بنام تو در «لواسان» کاخ
تو هم آره بال؟ علی آقا
دیدمت ساک ورزشی بستی
بودی حاال ،کجا؟ علی آقا
به «امارات» میروی؟ خوش باش
فقط این را بپا ،علی آقا
با خود آنجا نبر تو «ادمین» را
بیسروپاست ها! علی آقا
برو «دست خدا» به همراهت
عین «مارادونا» علی آقا

بی

حبی

با

حرکت

از چرخ زدن روی
چمن پول گرفت
قِل داد مرا ب هجا
ی من پول گرفت
با اینکه فقط سو
ت زد و سوتی داد
با
یک حرکت خداد
تومن پول گرفت

همان معلّم قبلی :هییییی!

ادمین یک کانال بورسی سابق :بچهها یه کانال زدم
که توش بهتون یاد میدم چطوری در عرض  ۳ماه ،یه
مربی فوتبال حرفهای بشید .هزینه عضویتمون هم کلاّ ً
ّ
 ۵۰۰هزارتومنه .فقط زودتر بیاید پیوی درخواست بدید که
ظرفیتمون محدوده.
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علی آقا

یک معلّم :این طرح رتبهبندی معلّمها نمیخواد اجرا بشه؟ من
امسال بازنشسته میشم .ببینم میشه که آرزوش به دلمون
نمونه؟

همان مسؤول قبلی :بودجه حقوق سربازان هم فع ً
ال محدوده.
حتّی از مال معلّمها هم محدودتر.

طنز

محمد صبوریان

یک روشنفکر :به جای سرک کشیدن تو زندگی شخصی اسطورههای
محرم نزدیکه.
فوتبال ،برید پول هیأتها رو خرج فقرا کنید؛ ّ

یک سرباز :اگه مسؤولین لطف کنن یه  ۵۰۰هزارتومن دیگه
به حقوق سربازها اضافه کنن ،بعد از خدمت میتونم با پول
پساندازشدهام یه پراید بخرم ،راننده اسنپ شم.

پنجشنبه  2تیر 1401
وطنامروز شماره 3515

دی
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سؤاالت چهارگزینهای
خب! ورزش دوستان عزیز! به بخش سواالت
چهارگزینهای خوش آمدید .لطفا بعد از پاسخ
به تمام سواالت ،پاسخنامه را لوله کنید و
به آدرس فدراسیون فوتبال ارسال فرمایید.
باتشکر.

ب -گزینه صحیح را انتخاب کنید.
«فوتبال سیاسی نیست» یعنی....
 -1هرکی هرچی گفت بگیم به تو چه
 -2هرچی هرکی چفت بچیم به چو ته!
 -3سوال بعدی!

ٍ
فعال خداحافظ
با اعالم رقم قرارداد یحیی گلمحمدی ،اینجانب
«باری به هرجهت» نظر کارشناسی خود را به سمع و
نظر و خوانش شما میرسانم.
رضا عیوضی

الف -جای خالی را پر کنید.
وریا غفوری ......بود و ......کرد.
 -1فوتبالیست  -بازی
 -2پولدار  -خرج
 -3رهبر عدالتخواهان جهان ورزش  -عدالتخواهی

یرضا عبدی
عل

حم
ان م
مهر

ج -کدام گزینه صحیح است؟
دستمزد کدام یک از موارد زیر ،برای  6ماه معادل  14میلیارد تومان است؟
 3 -1هزار کارگر معدن با هم
 5 -2هزار راننده تاکسی با هم
 -3وریا غفوری به تنهایی
د -چرا ما اول این سوالها گفتیم سواالت چهار گزینهای
ورزشی ولی سواالتمان سه گزینهای بود؟
 -1تو ورزش این مملکت چی سر جاشه که این باشه؟
 -2نویسنده گزینه کمآورده بود
 -3توی دنیایی که وریا غفوری هم دیگه دم از عدالت میزنه
این که عجیب نیست
 -4همه موارد به جز گزینه چهارم!

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :صامره حبیبی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

لقاسم سیفی
ابوا

ما طرفداران گرانی

مثل مردان نشدی باز طرفدار توام
شیر شیران نشدی باز طرفدار توام
سریال
مثل من گر که تو هم عاشق آن
ِ
پهلوانان نشدی باز طرفدار توام
گرچه با سر توی پول من و ما رفته ولی
خارج از آن نشدی باز طرفدار توام
کمر ملت اگر خم شده زیر بارت
تو پریشان نشدی باز طرفدار توام
تو و این سفره نان و تره ما مردم
گر چه مهمان نشدی باز طرفدار توام
شپش جیب مرا دیدی و خندیدی و از
شرم پنهان نشدی باز طرفدار توام
چند میلیارد گرفتی و ککت هم نگزید
یا هراسان نشدی باز طرفدار توام
تا توانستی اگر کندی از این مملکت و
یار ایران نشدی باز طرفدار توام
سهمت از سفره چلو سهم من از سفره پیاز
گیر وجدان نشدی؟ باز طرفدار توام
مثل جادوگر اگر فحش توئیتی دادی
و پشیمان نشدی باز طرفدار توام
توی این دوره لبخند گرانیها ،تو
اگر ارزان نشدی باز طرفدار توام

فرزانه زینلی

فال فوتبالی

دم دستترین ماله
خورد؟
چه مالمت بود آن را که چنین باده َ
این چه عیب است بدین بیخردی ،وین چه خطاست؟

 .۱این رقم اصال رقم زیادی نیست ۴۰ .میلیارد تومان .اگر
شما لبانتان را به منتهیالیه رأس فوقالتحتانی دهانتان
ن رقم کم بهنظر میرسد.
هدایت کنید ،ای 

ران
دپو

میه قربانی

س

انشای بدون غلط غولوط

علم بهتر است یا
قرارداد نجومی؟

 40 .۲میلیارد که یکجا به ایشان پرداخت نمیشود.
 80بازی است و پول هر بازی روی یک نیمکت .ایشان
مجبور است زحمت بکشد از این نیمکت به آن نیمکت
برود و پولش را قطره قطره جمع کند .همین خودش
دو سال طول میکشد.
 .۳این مبلغ حاصل دسترنج و تالش وی است .ایشان
زحمت کشیده و مو کاشته ،هر بازی کتوشلوار و
دستمالگردن خاص میخرد ،همراه با تیم میآید
و میرود ،روی نیمکت مینشیند و گاهی هم
کنار زمین راه میرود باید هم چنین قراردادی
داشته باشد.

خانوم موعلم ،ما تا قبل از این ،عین چی درس
حاال
میخواندیم که دکتر مهندس شویم ولی
 .۴بنا بر محاسبات ،ایشان ساعتی دو و نیم
خبر
پدرمان
متوجه شدیم سوتی دادهایم .از وقتی
ای صاحب فال!
میلیون تومان دستمزد میگیرد که در این
کند
ی
م
مان
ق
تشوی
گرارداد یحیی گل محمدی را شنیده
خودتان خوب میدانید که کال حرف مردم نباید
فصل ،چون بهترین بازیکن تیم رقیب در تیم
گل کوچیک را ادامه بدهیم و مادرمان هی به پدرمان طشر
برایتان مهم باشد .به شیوه خودتان زندگی
خودی بود ،رقم قابل قبولی است.
میزند کهَ « :مرد! چرا مخ بچه را میزنی؟ این تفلک توی گل
کنید ،حتی به غلط .هیچکس هم حق ندارد
کوچیک هم نقش تیرک را بازی میکند».
شما را مالمت کند ،چه غلطها .حتی اگر
 .۵با توجه به افزایش نرخ اینترنت در
خانوم موعلم ،تازگیها پدرمان نصف شبها از خواب میپرد و داد
روزی احیانا ،سوتی دادید و پای پست
کشور ،چون ایشان باید بعد از هر بازی با
گوید:
ی
م
مادرمان
خوابد.
ی
م
دوباره
و
تومن؟»
میلیارت
«40
زند:
ی
م
خودتان ،با اکانت خودتان ،از خودتان
گ قرمز در زمینه مشکی «خداحافظ»
رن 
8
ولی
است
چهار
دو
هر
محمدی
گل
یحیی
و
پدرت
گراداد
«رگم
دفاع کردید ،هیچ غم به دل راه ندهید.
استوری کند ،این رقمها برای ایشان که
تا صفر با هم فاصله دارند ،برای همین کمی قاتی کرده است» .خانوم
به هر حال تعداد اکانتهای فیک که
به همه شوک میدهد عجیب نیست.
موعلم! فکر میکنم هر چی خوانده بودیم پریده .اگر میدانستیم صفر
زیاد شود ،این مشکالت هم پیش
آوردیم.
ی
م
تک
همیشه
است
خوب
آنقد
میآید .سریع ماله را بردارید ،یک
 .۶اصالحیه  .۵این استوری فقط پایان
پدرمان
حیاط،
توی
افتاد
ها
ه
بچ
توپ
وقتی
بود.
بد
پدرمان
حال
هم
دیروز
توئیت دیگر بنویسید و بالکل منکر
بازیهای تیم نبوده ...ایشان بعد از هر
با دیدن توپ جیغ کشید و دوباره گفت40« :میلیارت تومان؟» و توپ را تا
همه چیز شوید .همه تقصیرها را
اتفاقی استوریهایی خاص منتشر
خود کهکشان شیمی شوت کرد .به نظر من اگر پدرمان فوتبالیست میشد
هم بیندازید گردن تکنولوژی و
میکنند که این نظرات کارشناسی
داشت.
صفر
ها
ه
ستار
خود
تا
حگوگش
االن
خودتان را دوباره عزیز کنید
(ارشد و حتی دکترای) ایشان،
آینده
در
کند
بازی
توپ
با
بچگی
در
کس
هر
گیریم
ی
م
نتیجه
انشاء
این
از
ما
نیاز به این رقم قراردادها دارد.
وعضش توپ میشود.

