
از وایرال شدن 
لذت می بری؟

 اظهارات عجیب حمید مطهری
 سرمربی این روزهای نساجی، بار دیگر 

سوژه فضای مجازی شد
حمید مطهری که فصل گذشــته دستیار 
یحیی گل محمدی بود، در لیگ بیست ودوم 
سرمربی نساجی مازندران شده است. وجه 
شــهرت او در ماه های اخیر اما چیزی غیراز 
مســائل فنی بوده؛ جایی که افکار عمومی و 
هواداران فوتبال، بیشتر او را با جمالت قصار 
و ادبیات متفاوتش می شناختند. این تفاوت 
در گفتار، تــا یک جا جذاب بــود اما به نظر 
می رســد مطهری رفته رفته در این مسیر 
زیاده روی کرد و کار به جایی کشید که خیلی 
از صفحات طنز و سرگرمی منتظر بودند او 
مصاحبه کند و از دلــش حرف های عجیب 
و غریب بیرون بکشــند. به نظر می رسد این 
رویه در نســاجی هم ادامه دارد؛ جایی که 
مطهری زیاد مخاطبانش را چشم انتظار باقی 

نگذاشته است.
ســرمربی جدید تیم مازندرانی در یکی از 
نخستین مصاحبه هایش، با هیجانی شدید 
رو به دوربین خبرنگاران چنین جمالتی به 
زبان آورده اســت: »یکی از شروط من برای 
همکاری این بود که باید ورزشــگاه وطنی 
آماده بشود. شور و هیجان هواداران نساجی 
در ورزشــگاه وطنی فوق العاده است. شیر 
سلطان جنگل است و همیشه برای خودش 
قلمرو تعیین می کند و هر کسی به آن قلمرو 
وارد شود تا نهایت جانش می جنگد. ورزشگاه 
وطنی باید قلمرو نســاجی باشد و هر تیمی 
به آنجا می آید باید شکســت خورده برود. 
می خواهــم در آنجا قلمرو ایجــاد کنیم که 
کســی جرأت آمدن به وطنی را نداشــته 
باشد.« اوضاع طوری اســت که آدم جدی 
جدی فکر می کند مطهری از وایرال شــدن 

لذت می برد.
در یکی، دو روز گذشــته بی نهایــت با این 
جمالت مطهری و مخصوصا لحن او شوخی 
شده است. به زبان آوردن حرف های متفاوت 
و جمالت انگیزشی بد نیست، اما بدون تعارف 
به نظر می رســد حاال دیگر به کار بستن این 
ترفند از سوی مطهری کارکردی ضد هدف 
اولیه پیدا کرده اســت. قرار اســت چنین 
واژگانی بازیکنان را برای ارائه عملکرد بهتر 
تهییج کند اما وقتی اسیر اغراق و زیاده روی 
می شــویم، چنین ادبیاتی شکل کاریکاتور 
پیــدا می کند و فضــای بدتری می ســازد. 
زیــاده روی در هیچ کاری خوب نیســت و 
به نظر می رسد مطهری این موضوع را از یاد 
برده باشد. بعید است بازیکنان و هواداران با 
شنیدن نطق هیجانی او دچار تحول روحی 
شــوند چرا که به هر حال آنهــا هم فضای 
مجازی را رصد می کننــد و می بینند که با 

سرمربی تیم شان چقدر شوخی می شود. 
دلسوزانه عرض می کنیم که شاید بهتر باشد 
جناب مطهری مدتی فتیله را پایین بکشد 
و صرفا روی مسائل فنی تمرکز کند. بعدتر 
که آب ها از آسیاب افتاد، او دوباره می تواند 

ادبیات مورد عالقه اش را به کار ببرد.

 آن 50هزار یورو
و بقیه مخارج
 درباره مهدی مهدی خانی
 که بدون اثرگذاری مثبتی
 از پرسپولیس جدا شد

در ادامه خروج بازیکنــان جوانی که با ابتکار 
خود یحیی گل محمدی به پرسپولیس آمده 
بودند، محمد مهدی مهدی خانی هم از این 
تیم جدا شد. پیش از او علی شجاعی و مهدی 
شریفی هم از پرسپولیس رفتند؛ 2 بازیکنی 
که هــر دو به حمیــد مطهری در نســاجی 

قائم شهر پیوستند.
مهدی خانی از آن دست بازیکنانی بود که به 
شکل عجیبی به پرسپولیس آمد، تقریبا هیچ 
کار مفیدی برای این تیم نکرد و بعد از 2 سال 
حضور بی حاصل، جدا شد و رفت. در این مدت 
به دفعات از جوان گریزی یحیی گل محمدی 
انتقاد شده و این موضوع ابدا تازگی ندارد، اما 
نکته اینجاست که بازیکنی مثل مهدی خانی 
با نظر قطعی خود او و پرداخت 50هزار یورو 
پول به باشگاه واراژدین کرواسی برای دریافت 
رضایتنامه اش جذب پرســپولیس شد. صد 
البته تنها هزینه 2 سال حضور مهدی خانی 
در پرســپولیس همین پول نبوده، چرا که او 
خودش هم دستمزد گرفته و به عالوه با حضور 
مســتمر در تمرینات و رویارویی با بازیکنان 
اصلی تیم، این امکان را از یک جوان مستعد 

دیگر دریغ کرده است.
در نتیجه شــاید خوب باشــد امروز یحیی 
گل محمدی جواب بدهد چنین خریدی اصال 
چرا انجام شد و چه سودی برای تیم داشت؟ 
طبیعتا بقیــه تیم ها و مربیان هم محاســبه 
اشتباه دارند و خرید نادرست انجام می دهند، 

اما نه در این حد.
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این یک دنیای دیگر است
و اما بعد از ستایش ها؛ جالل حسینی 

در حرفه جدیدش اصال کار آسانی در 
پیش نخواهد داشت
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صالح به آرزویش رسید و حقوقش 
را دوبرابر کرد، او حاال هفته ای 
400هزار پوند حقوق می گیرد

نگرانی؛ ارمغان بسکتبالبا دستمزد فرعون
شکست تیم ملی بسکتبال از 

قزاقستان بیش از هر وقت دیگری 
نگرا ن کننده به نظر می رسد
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نام مجتبي جباري بارها براي حضور 
در استقالل مطرح شده اما هرگز 
اين اتفاق رخ نداده است.  اوبه 
همشهري مي گويد: آدمي نيستم 
که براي فعاليت در فوتبال دنبال 
رابطه يا باج دادن باشم

در فوتبال 
ایران دنبال 
امثال ما 
نمی آیند

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

چهره روز
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