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گزارشی
از
بازیهای
المپیک
در
سیرجان

تا زمانی که
همهی آقایون
نتونند ورزش
کنند ،با ورزش
خانمهامخالفیم!

 مشتبا شول افشارزاده
حاال كه در المپیک کرهی جنوبی به ما توهین شــده،
ما ضمن گرفتن گوشــیهای سامسونگ و در آوردن زبان
برای مسئوالن المپیک ،كال المپيك را در كشور عزيزمان
كلنگزني كرديم .در ضمن ســيرجان به دليل داشــتن
امكاناتــي از قبيل تاالر المپيك به عنوان ميزبان اين دوره
از مسابقات انتخاب شد!
ابتدا « 5كقارك» به عنوان نماد پنج قاره و یک «بستنی»
به عنوان نماد قارهی قطب جنوب براي آرم المپيك انتخاب
شد .اين نمادها از طريق تلويزيون سر میدان شهرداری به
جهانيان نمايش داده شــد تا چیز به چشم سئول برود و
كور شود هرآن كه نتوان ديد هنر نزد ايرانيان است و بسه
ديگه! خيار سبز نيز به عنوان نماد دوستي و پيوند و آشتي،
جايگزين زيتونهاي تلخ شد.
در اين مســابقات چند تيم از ايران به همراه تيم قطب
جنوب ،برادران افغان ،سفيدپوشــان آفريقا ،بچه پرورهاي
چغر روســيه و تيم گ چين شركت كردند .تيمهاي الف
تا ك چين به دليل شــركت در المپيك کره ،جام كوچه
محلهاي چينتايپه و ساير رقابتها بابت عدم حضور خود
در المپيك ما عذرخواهي كردند.
باالخره انتظارهــا به پايان رســيد و در روز افتتاحيه
بلندگوي ميدان گيتينورد اعالم كرد :مراســم افتتاحيه،
ســاده و در محضر انجام شده است و به همهی تيمها يك
وام ازدواج ،اختصاص داده شد .برگزاركنندگان هنوز مشغول
جا كردن مفهوم وام و بدهكاري در فرهنگستان علوم و ادب
قطبيهاهستند.
در بازي اول ،رشتهی شنا تبديل به رشتهی زيرآبي شد.
تماشاگران سيرجاني پرشور و نمك در ساختمان هميشه
ناتمام بنياد خيريهی فاطميه يكصدا فرياد ميزدند :مملي
خفش كن!
هيجان موج ور داشــته بود .مســابقه با زيرآبي رفتن
شــركت كنندهها آغاز شــد و با باال آمدن جسد مملي به
پايان رسيد .در اين مسابقات جسد مملي از ايران اول شد.
تعدادی از مسئوالن ســیرجانی دوم شدند .هيات داوران
كسي را شايستهی كسب مقام سوم ندانست .جوايز نقدي
نيز به روسها رسيد!
در مســابقات كاراته كج ،حماسهســازان ايراني پس از

بخور بزرگ بشی!
چراخانمهارو
توی مسابقات
راهندادین؟

اســتراحت در دورهاي اول و دوم و بعــد از باخت مقابل
تيم گ چين موفق به كســب نايب قهرماني جهان شدند!
بالفاصله بعد از اين موفقيت بزرگ سرود دالوران ،نامآوران
از شبكهی يك اينا پخش شد.
در مسابقات فوتبال ،تیم گلگهر با استفاده از تاکتیک
ریختن ادرار در دروازه و نفرین داور و تیم حریف ،موفق شد
مقام اول را کسب کند.
مسابقات كشتي فقط در وزن  40كيلو و ربع برگزار شد
كه روسیه با استفاده از تكنيك خيمه زدن موفق شد همهی
حريفان خود را خاك كند و اول شود .در مسابقات اسكي
روي آب آشاميدني ،تیم کشــاورزی سیرجان رتبهی اول
روزانه و تيم گلگهر رتبهی اول شبانه را به دست آوردند!
در بخش قويترين مردان المپيك نيز تيم شــهرداري
ســيرجان از ايران با قطع بيشترين درخت در سريعترين
زمان ركورد المپيك و پارا المپيك و پارهالمپيك را يكجا
شكست و در صدر قرار گرفت.
در مســابقات دوی استقامت در خیابانهای سیرجان،
تمامی تیمهای شرکتکننده به جز تیم مردم سیرجان ،به
دلیل افتادن در چاله چولهها و شکستن دست و پایشان از
مسابقه باز ماندند .در این بخش ،مردم سیرجان موفق شدند
مقام اول را کسب کنند!
بــرادران افغــان در رشــتهی «حفر چاه و پشــته» و
سفيدپوشــان آفريقا نيز در رشته «دويدن بادل گشنه دم
ظهر گرما» ب ر حريفان خود غلبه كردند .قطب جنوب هم
در رشــتهی «كشتن خرس قطبي با نيزهی يخي» كه در
يخدانهاي دوقلوي سيرجون برگزار شد ،بر خودش غلبه
كرد و به مدال حلبي دست يافت.
در پايان تيم ايران با چند مدال برنز و اســتيل به لطف
خدا و همت بچهها اول شد .گهاي چين با  132طال دوم
شدند .بچه پرروهاي چغرروس بدون اخذ مدال سوم شدند.
گلگهر با دو طال چهارم شد .سفيدپوشان آفريقا با كسب
يك مدال طال دويست و سوم شدند .برادران افغان با يك
مدال اســتيل آخر شدند .قطب جنوب با آوردن يك مدال
حلبی از كسب رتبهی آخر بازماند.
بودجهی مراسم اختتاميه نيز در رديف برنام ه و بودجهی
ســال  1399درنظر گرفته شده كه پس از رسيدن بودجه
برگزار ميگردد.

سعیدرضا میرحسینی
(شهر بابک)
بــزرگان علــوم تربیتــی،
روانشناســان و جامعهشناســان
درمورد تربیت کودکان و مراحل
رشــد آنهــا ،نــکات خــوب و
توصیههــای زیادی دارند که من
نــه خواندهام ،نه شــنیدهام و نه
میدانم .پس به آنها کار ندارم اما
چند روز پیش دیدم مادربزرگی
به نوه خردسالش میگفت« :بخور
تا بزرگ بشی» ،مادر همان بچه،
وعدهی نمــره بیســت را برای
خوردن زود و زیــاد میداد .پدر
هم ،قول جایزه برای همان نمرهی
ِ
بیست حاصل از خوردن!
آخریــن حلقــهی زنجیرهی
تعلیموتربیــت آن کــودک،
پدربزرگ خانواده بود که با دندان
مصنوعی تصمیم داشــت بعضی
از اندامهای کــودک را بخورد و
این موضوع را با حرص ولع زیاد
به کودکــی که قرار بود بخورد تا

شعر طنز
دندان استکبارها

 جواد خسروی

حرفها هرچند يكسو نيست با كردارها
باز هم ما گوش ميگيريم بر گفتارها
چون ورق برگشت ،زير خط فقر افتادهاند
عدهاي ،باور نداري اين تو ،اين آمارها!
با همه مركزنشيني ،زندگي در حاشيهست
گردش ما هست مثل چرخش پرگارها
نصف تعريف از ُد ِم ما بر لب روباه ماند
چون پنير افتاد ،ما مانديم و قار و قارها
چون كه تخ ِممرغها «بالقوه» مرغ كاملاند
ِ
قيمت «بالفعل» ميگيرند در بازارها
با خدا هم؛ روزها كه «خارجيم از دسترس»
«مشغول» استغفارها
شب« ،خطِ » ما ميشود
ِ
حضرتعباسي «اناالحق» كيف دارد گفتنش!
حيف پايانش چو منصور است و روي دارها
ريسمان كهنة فرهاد و مجنون است عشق
عاشقي ،چاهياست؛ افتاده در آن دلدارها
بيشتر كوتاه ميآيد ـ شما هم ديدهايد ـ
مانتوي بيچاره در برخورد با شلوارها
«زنذليلي» را تفاهم داشتن معني كنيد
مثل ما هستيد اگر از خيل زنساالرها
لنگۀكفش و مالقه شد قديمي ،مهريه
قدرت تخريب دارد مثل جنگافزارها
فاصله دور است و سنگين نيست مشت ما مگر
اينكه سالم مانده دندانهاي استكبارها؟!
ظاهرا ً خطِ سفي ِد جاده يعني اين كه هست
ماستمالي قسمتي از كا ِر پيمانكارها
ِ
ساعت كارش اگر زد ،دزد نيست
كارمند از
معني دزدي است باالرفتن از ديوارها!
ِ
من نوشتم «ف» ،تو بايد فاتحهخواني كني
مشتها وقتي نمونه باشد از خروارها

آژانس سیرجانگشت بدبختم کرد!

 نجمه نورمندی
«مالپِتتو»تاتهدرعمقفکرفرورفته
بود و داشت تختهگاز همه چراغ قرمزهای
مثبت هجده را رد میکرد که «پرپرو» با
مالقهی اصل دو تومنیش کوبید وسط سر
تاس مال ،که هی مرد! چه مرگته دو ساعت
مثل قورباغه زل زدی به دیوار و هی غرغر
میکنی؟ وخی پاشو یه کاری یه روزگاری.
مال پتپتو که سرش را میخاراند با
عصبانیت جواب داد :پرپر بشی زن! چرا
دیوونه شدی؟ نگفتی یه دفعه بزنی منه ناکار
کنی؟ بعدشم مگه شکمت خالی مونده که
دادت به هوا رفته؟ یا لباس برت کهنه شده؟
پرپرو با همون مالقهی دو تومنی اصل،
گوشیش رو از توی کیسهی پیرهنش درآورد.
در حالیکه سریع پیج اینستاگرامش رو باز کرد
و زیر لبش زمزمه میکرد :شانسم اگه شانس
بود ،بختم سر تخت بود ،سریع صفحهای رو
مثلعالمتبزرگمیتیکومانجلویچشمای
مال گرفت و گفت :بیا ببین مردم چطو چیزایی
میخورن .درست ئو چشمای کور وغ زدت
رو وا بکن ببین چه عکسی از خوراکیاشون
گرفتن گذاشتن؟ نگا کن مردم کجا میرن
چیز میخورن .مایم هستیم ن؟ خیلی که
بخوایم بترکون باشیم یه لنگ مرغی میندازیم
توی آب.
پتپتو گفت لعنت ور همونی که این آلت
شیطون رو ساخت انداخت ور جون ما! چی
میخوای از جون من زن برام شاخ شدی؟
همینکه سقفی باال سرمون هست و یه لقمه
نون داریم برو خدارم شکر کن.
پرپرو تا اسم شاخ رو شنید ،یه لحظه
چشماش رو بست .اشکهای داغش سرازیر
شدن و به آرومی شروع کرد بین گریه کردن
حرف زدن که ای خدا! مگه م ازت چی خواسم
که ایطو میکنی؟ کارد بخوره به اون شکم که

منتتورونکشه.راسمیگنزناگهنجیبباشه
مردش پررو میشه حاال بگرد تا بگردیم .سر غذا
با من میجنگی و نفرین میکنی؟ حاال آدم از
شکمش میتونه بزنه ولی از قد و قیافش که
نمیتونه .مگه من چیم از این شاخا کمتره؟
اصال میخوام برم پروتس(!) کنم .میخوام رو
لبام قلوه گاو بذارم! میخوام مرکز شیردهیم رو
سنگینکنم!نشیمنگاهممحجمبدمتاالیکم
برهباال!بابامیخوامپلنگبشم.
بعددوبارهیهصفحهدیگهبازکردوگفت:بیا
نگاه کن ئی زنکه ِر! م خودم رفتم تحقیق کردم،

ئی سنش از من بیشتره ولی رفت عمل کرد
االن عین دختر چارده سالهئی شده.
مال پتپتوکه بدجور زل زده بود به عکس
توی صفحه و توی خیالش داشت اون رو
جایگزین پرپرو میکرد و بر بخت و اقبال
خودش لعنت میفرستاد که چرا پونزده سال
پیشهمچینچیزاییبهتورشنخوردهبود،آب
دهنش رو قورت داد و گفت :آخه زن! از من و
تو گذشته .زشته این ادا و اطوارا از تو .بابا پلنگم
اگه این رو میدید از خجالت گربه میشد و
نسلش ور میافتاد .یعنی میخوای بری خودت
رو شکل حیوون در بیاری؟ این آلت شیطون
پاک عقلت رو پاک کرده.
پرپرو از عصبانیت روسریش رو کند و داد
زد :ای ملت! بیاین منو نجات بدین .ئی مرده
بیسوات هچی از حرف من نمیفهمه .میگه
حیوون،میگهبیعقل
بعد هم بدو بدو رفت بیرون .مال دوطرف
سرش رو گرفت و گفت :برو که ور نگردی و
به بقیهی افکار مثبت هجده با پلنگی که دیده
بود ،ادامه داد!

پس از ادرار ،دومین تاکتیک مخفی تیم فوتبال گلگهر لو رفت!
ناصرصبحی
بعد از ماجرای نفرین کردن زن و بچهی
یک داور توسط یکی از مربایان(!) تیم فوتبال
گلگه ر و آرزوی نایل شدن به سالمت
اخروی از طریق ابتال به سرطان و
آرزوی پرپر شدن و زجر کشیدن
زن و بچهی مردم ،مصمم شدیم
گزارشی یواشکی از تمرینات برخی
اعضای این تیم تهیه کنیم که
ایناهاش:
برخی اعضا در زمین حاضر شدهاند.
مربای مخصوص آموزش نفرین :بچهها
تاکتیک ما واسهی بازی فردا ،عروسک
مخصوص «وودو» هست! توی این تمرین،
باید مقداری از موی بازیکن رو بچسبونیم به
عروسک.
یکی از نفرات :آقا اجازه؟ موی کجاش؟!
مرباینفرینکننده:مویسرش!چونهم
دسترسی بهش آسونتره هم بهداشتیتره!
بعد از چسبوندن مو ،یک سوزن برداشته
و به بدن عروسک فرو میکنیم .اینجوری
همونجایی که ما فرو کردیم ،درد میگیره و
بازیکن حریف نمیتونه بازی کنه! حاال شروع
کنینتمرینکردن!
مربا قدم میزند و همینطور که تمرین
را نگاه میکند نفرات را رهنمایی میکند:
ای بابا! چرا فرو کردی اونجاش؟! گناه داره

نفریننامه!

بدبخت ،دیگه بچ هدار نمیشه! فرو کن توی
پاهاش! تو یکی داری چه کار میکنی؟ خیار
رو بذار زمین ،گفتم سوزن! تو دیگه چی
غلطی میکنی؟ اون موی بلند مال کیه
دیگه؟ نکنه داری مخاطب خاصت رو نفرین
میکنی؟
یکی از نفرات :این سوزنو کجای عروسک
فرو کنیم که مخاطب خاصمون بیخیال
کادویولنتاینبشه!؟

مربا :صدبار گفتم موقع تمرین دو جا
تعطیله :اینجاتون و اینجاتون! (توضیح
خبرنگار نفوذی روزگردون :به علت زاویه
دید نامناسب ما نتوانستیم بفهمیم کجا را
میگوید!)
مربا خطاب به کمک مربا :راستی
قلیکجاست؟
کمک مربا :دوباره اشتباهی به جای
دلستر ،بطری ادرار رو از توی وسایل
جادوگری برداشت و خورد .بردنش
بیمارستان!
مربا :عجب مصیبتیهها! حاال دوباره باید
یه بطری بردارم بیفتم دنبال یه پسربچهی
نابالغ! حاال فکر کن من با این سن ،باید
زانو بزنم جلوی بچه ،بگم شلوارتو دربیار
که بهت محتاجم! ...خب دیگه! جمع شین
وقت حرکت آخر نفرینه .اول آتیش درست
میکنیم ....حاال شروع میکنیم همینجور
که دور آتیش میچرخیم ورد جادوگری
رو که میگم تکرار کنین :ها ها ها ...گامباال
گومباال گومبولو ...ووی ووی ووی ...یو یو یو...
اجی مجی الترجی ،الهی هر کی به ما گل زد،
جزغاله شه ،هر کی از ما گل نخورد ،بره زیر
تریلی  18چرخ ،گوشت چرخکرده شه ،هر
داوری به نفع ما نگرفت ،زن و بچهش جلوش
پرپر شن! خب بچهها بریم واسه مسابقه .در
ضمن بازی جوانمردانه رو فراموش نکنین!

ی روزگردون
پیامکی
خبری روزگردون
مسابقه طنزبسته

با توجه به نزدیک شدن عید ،چطوری شهرمون رو قشنگتر کنیم؟!
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و یا شماره تلگرام

پشتبازاری تعلق میگیرد.

پاسخهای خوشمزهی مخاطبان به سوال شمارهی گذشتهی روزگردون:

عاقبت تیتر فروشی
عاقبت تیتر نفروشی

دبیر نامحترم ضمیمهی روزگردون
با سالم
اینجانب قصد دارم از جنابعالی
به دلیل تبلیغات کذب شکایت کنم؛
تبلیغات همین آژانس سیرجانگشت
که مســبب تمــام بدبختیهای من
است.
ماجرا این بود که بنده در شــهر
خودم تهــران ،داشــتم زندگیام را
میکــردم که تصمیــم گرفتم بروم
مســافرت .تبلیغــات آژانسهــای
مســافرتی را نگاه کردم و این آژانس
را پســندیدم .قیمتش مناسب بود،
اســکان میداد با صبحانــه و ناهار و
شام.
بلیــت خریدم و راهی ســیرجان
شدم .رسیدم فرودگاه ،دیدم هیچکدام
از بچههای آژانــس دنبالم نیامدند.
یــک راننده تاکســی بود ،پرســید
کجا مــیری؟ گفتم دفتــر آژانس
سیرجانگشت .رفت سوار ماشینش
شد و گفت« :بیا نه!»
این اولین شوک بود! بیا نه؟ یعنی
چی؟ بیایم؟ نیایم؟ یک جوری بیایم
انگار نیامدم؟! ادای آمدن را در بیاورم
ولی نیایم؟!
مخم نکشید .تشنج کردم و افتادم
روی زمین .مردم دورم جمع شدند و
تلفن همراهشــان را در آوردند .گفتم
خدا را شــکر .االن یکی زنگ میزند
به اورژانس! دیدم همه دارند ســلفی
میگیرند :منو بچه تیرونی غشو!
بعدها فهمیدم از من در حالیکه
داشــتم روی زمین بال بال میزدم،
دابسمش و کلیپ ساختهاند و رویش
آهنگ بندری گذاشــتهاند! مسئوالن
فــرودگاه آمدند .گفتــم اینها دیگر
نجاتــم میدهنــد .اما دیــدم دارند
بــه مــردم میگویند چــون من در
محوطهی فرودگاه تشنج کردهام ،جزو
اموال فرودگاه هستم و گرفتن عکس و
فیلم بدون تهیهی بلیت ممنوع است!

 کارتون :فرهاد بهرامی

 نامه وارده!

در همیــن احوال یــک آقایی در
حالیکه میپرسید چطو شده؟ چطو
شده؟ آمد جلو .من را که دید ،گفت:
«ئی طلســم شــده .باید طلسم رو
باطل کنم .بذارین ور عهدهی خودم.
زنیکهها او ور رو نگاه کنن ».بعد هم
شــلوارش را کشید پائین تا !...شانس
آوردم یک نفر جلویش را گرفت.
نمیدانم کدام خیردیدهای بود که
زنگ زده بود اورژانس .دیدم دو تا آدم
در حالیکه یک برانکارد را در دست
گرفتهاند ،ببو ببو کنان آمدند و من را
گذاشــتند روی برانکارد و دوباره ببو
ببوکنان شروع کردن دویدن تا شهر!
پرسیدم مگر شــما ماشین اورژانس
ندارید؟ گفتند« :داریم .خراب شده،
خراب هم نمیشــد ،بنزین نداشت،
بنزیــن هم میداشــت ،تــا دو روز
دیگه هم بهت نمیرســیدیم چون
توی این شــهر هیچکی به اورژانس
راه نمیده ،راه هــم میدادن از بس
آسفالت خرابه و دستانداز داره ،هی
کلــهت میخورد به ســقف و ضربه
مغزی میشدی ،ضربه مغزی هم که
میشدی چون توی این شهر امکانات
کمه باید میفرســتادیمت کرمان.
میخواستیم بفرستیمت کرمان هم
ماشین نداشتیم چون خرابه .خراب
هم نبود ،بنزین نداشتیم ،بنزین هم
داشتیم!»...
در همین حیــن از جلوی دفتر
آژانس سیرجانگشــت رد شدیم.

درش بســته بود و پارچــهای زده
بودند که این مکان به دلیل عرضهی
قلیان بدون مجــوز تا اطالع ثانوی
پلمپ است!
رسیدیم بیمارســتان ،تختها پر
بود ،روی چمن بستری شدم! مرخص
که شدم ،رفتم بلیت اتوبوس خریدم و
بعد رفتم مهمانسرا .به صاحبش گفتم
تلفن همراهم گم شــده .من را فردا
بیدار کن که برگردم شــهرم .آنقدر
خسته بودم که در جا خوابم برد.
صبــح صاحب مهانســرا بیدارم
کرد .رفتــم ترمینال ،گفتند بلیتت
مال دیروز بوده! برگشــتم مهانسرا
و به صاحبــش گفتم من چند روز
خواب بودم؟ گفــت دو روز! گفتم
مگر شــبی که آمــدم نگفتم فردا
بیدارم کن؟ گفت من هم فردایش
بیــدارت کردم .گفتــم تو پسفردا
بیــدارم کــردی .گفــت اینجا به
خاطرنزدیک بودن به خط اســتوا،
فردای شما میشــه پسفردای ما
و فردای ما میشه پسفردای شما
اما فردای شما میشه صبح ما پس
صبح شــما میشــه فردای ما که
خودش پسفردای شماست!
دوباره تشــنج کردم .االن هم که
این نامه را مینویســم ،روی چمن
بیمارستان بستری شدهام .پزشکان
از درمــان من قطع امیــد کردند و
منتظــرم اورژانس بیاید و من را بدو
بدو برساند کرمان!

بزرگ شود ،میگفت و هی تکرار
میکرد.
من که از تمــام آموختههای
روانشناســی ،فقط یــادم بود که
ذهن کودک مثل لوح ســفیدی
اســت که هر نقشــی کــه بر آن
حک شود ماندگار خواهد گشت،
مطمئن شدم این کودک آیندهی
درخشــانی دارد .به پیشــانی او
نگاه کــردم و بزرگی او را در ذهن
ترســیم کردم که پیشانیاش به
اندازهی یک ســکه کبود است .او
را در آینــدهای دیــدم که از بس
خورده ،بزرگ شــده .رییس شده
و باعث افتخار مادربزرگ و بقیهی
فامیل اســت .میدانم او به زودی
بزرگ میشود و باز هم میخورد
تا بزرگتر بشــود و مطمئن است
اگر بخورد ،بیست میگیرد ،جایزه
میگیرد و هیــچ اتفاقی نمیافتد
غیر از اینکه مردمی که او از آنها
خورده ،اگر مثل پدربزرگش زرنگ
باشند ،نهایتا بعضی از اندامهایش را
میخورند.

عشق پلنگی!

با توجه به کمبود امکانات تفریحی در سیرجان
راههای پیشنهادی شما برای پر کردن اوقات فراغت جوانان چیست؟!
جوابهای پیامکی:

 تفریح چیه؟ بشین تو خونه تخمه
پشت بازاری بخور8039
 یه حــب زغال ،یه قیلون کوک با
طعم دو سیب2024.
 قهوهخونــه بــه شــرط املت و
چای7033
 روی نیمکتهای پیست چمران مسابقه
تخمه شکستن برگزار کنیم که چه کسی میتواند
محیطپیسترابیشترکثیفکند4369.
 جفــت کــردن کفــش
مسئوالن2779
 قهوهخانه به انــدازه کافی داریم.
دیگر چه میخواهند؟7287
 امکانــات تفریحــی نیســت که
نیســت .قهوهخونهها پس چی هستن؟
آخ جون قلیون! 8592
 جوانان سیرجان اوقاتشون با بیکاری
پرهست.لطفاسئوالبعدی5372
 از کورهراههــا برویــد تــوی یک

کورده براشــون ویال بســازید تا آنجا
خوش بگذرانند2274.
 راههای پر پیچ و خمــی وجود دارد.
پانصد گرم تخمه بدین همه را میگم4192
 برن پشت بام خونه کفتربازی .مشکل
ازدواجمحلمیشه(دخترهمسایه)6206

جوابهای اینســتاگرامی و
تلگرامی:
 Hamidباید ببینیم تجارت بین
کدام یک از ژنهای خوب قویتره بعد
راهکار بدیم .مثال؛ اگر کفش پیادهروی
وارداتش مال یک ژن خوب باشه میریم
پیادهروی ،اگر هوا تو بادبادو از چین بیارن
میریم بادبادو هوا میکنیم .اگر پولدارا برا
عید خواستن برن بندر میریم پلیس راه
میشینیمماشیناشونونگاهمیکنیم.
 :Fatemeنیمکیلو تخمه پشت
بازاری
 :Fatemehراهانــدازی یــک
آکادمــی مفرح و شــیک و قانونی

فوتبالدستی(فوتبال رومیز)
 Mohsenبرگردیم به بازیهای
قدیم مثل گوی بزن بچاق یا منقریبدو
یا هفسنگباال یا تیلهبازی یا...
 :Hojatهــر دو هفتــه یه بار
رییسجمهــور مملکتــو بیاریــم
سیرجان از یک هفته قبلش تا یک
هفته بعدش ســرگرم میشن ملت!
تاکید میکنم ملت! نه فقط جوونا
 :Marjanما این هفته از شیراز
مهمــان داریم ،دعوتشــون کردیم
مستقیم از همون راه برن بندر! چی
داره سیرجان؟ کجا ببریمشون؟!
:Ehsanهرموقعحوصلههمشهریاسر
رفت ماشین یا موتور وردارن بزنن تو خیابون
دور دور و با امکاناتی که شهرداری واسمون
درست کرده امکان نداره حوصلهمون سر بره.
المصب خیابون که نیس پیست مسابقهاس
آخ که چه حالی میده الیی کشیدن از بین
اینهمهچالهچوله!

