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نيازمندىهاىطنزشهروندى
90 آبان و آذر ماه
بافتفرسوده اينشماره:

نيازمندطنز طنزاستوما ايننيازمندىها،

دارد مى زنده تو وام به اميد مرا

مرگ و سقف اين از ترسم وگرنه

هالك روز و

www.125sookhteh.com
ماندن نباشيدديگر نگران زير آوار ماندن نباشيد  آوار زير نگران ديگر
قديمي. هاي كوچه عابران براي عمر بيمه
روش اين با فرزندانتان ي آتيه تامين

تضمينياست.
www.RoohetShad.com

رفتم كه طرف هر از
گفتندهستبن بست
تازه گفتم طنز هر
گفتندبهترش هست

پروانةبازسازىپروانة بازسازى

آلود محنت و شلوغ شهر اين در
فرسود و افسرد ، ما جسم ، ما دل

گل نيست و سنگ از غير فرسوده تن
دل نيست ، است خاك ، هم افسرده دل

؟ برد كجا بايد را فرسوده تن
افسرد؟ كه دل آن با كرد بايد چه

زمانهگركندعاشقنوازى
بازسازى من كنم مى را دلم

خصوصاكهشنيدمشهردارى
ادارى فنگ يا دنگ از دور به

وام دهد مى بازسازى براى
اقدام كرده زمينه اين در خودش

را شان كهنه هاى خانه مردم كه
را آن سازند نو ز و بكوبند

اراده اكنون كنيم هم ما بيا
ازاينفرصتنماييماستفاده

منزل نوسازى و حفظ جاى به
بپردازيمبرنوسازىدل

ما هم ، اوضاع شده اينجورى چو
و غم غصه ضد ، اقدام كنيم

فرغون و بيل با شده حتى اگر
بيرون غصه ، خود دل از بريزيم

را ها كينه تمام ، امحا كنيم
را ها سينه ، مصفا نو از كنيم

كنيمآنگهبدونزورو تطميع
دلدار تجميع دل با خود دل

باشيم خانه هم و يكدل ، دو هر كه
باشيم پروانه ، يكى و شمع يكى

كار آخر شهردارى، هم اگر
خبردار شستش ماجرا اين از شد

نداريم پروا او مأموران ز
داريم پروانه ما كه اين براى

شد طى جوانى دوره كه افســوس
شــد دى ما هشــتى و نشــين ــاه ش ــن اي
فرسودست ام چشــمه و طاق كه افسوس
شــد! كى آمد ــى ك كه ــم ندان ــرن ــكق ي

در لعب و لهو مراسم اگه ده؛ مى كاربرى تغيير استخر به زمين زير بدى آب رو حياط هاى باغچه اگه گيره؛ مى آشپزخونه
جهاز ظروف و ظرف تمامى بايد مياد بارون كه زمستون ميرقصه؛ و مياد وجد به هم خونه ستونه چهار باشه پا به خونه

فرش چكه مى سقف از كه آب هاى قطره تا كرد جاسازى خونه نقاط اقصاء در رو خوريا آجيل و مرغيا گلدون حتى خانم بتول
ناصر كه حاج پسر محسن كارند»؛ مشغول ها ممنوع،سوسك :«ورود زد تابلو يه بايد كه آشپزخونه شور كف روى نكنه؛ خيس رو
كربن منواكسيد از پر بادكنك تا دو مثل هاش ُشش و گرفته اتاقش بخارى لوله بار حاال43 تا چون شده ثبت گينس كتاب تو اسمش
هاى نسل داروين نظريه بنابر گن مى دكترا و كرده پيدا نجات حتمى مرگ از آسايى معجزه شكل به محسن دفعه هر البته شدند!

كنند! مى تنفس منواكسيدكربن اكسيژن، بعدىمحسنبجاى
شده. بينى پيش حلى راه مشكالت اين تمام براى تقريبا كه داره مشكل يك و هزار خونه اين توى كردن زندگى خالصه

ميرند! مى خوردن آب براحتى احتماال چون كنند بيداد داد و بپرند پايين باال نبايد خونه اين توى كه گرفتند ياد ناصر حاج هاى بچه
بهمراسم غيبت درمهمونياىزنونه ... قابلمهوسطلماستو ازدر استفاده بتولخانميادگرفتهبجاىمهمونىهاىزنونهىآنچنانىو
مغزى،حبس شكستگى،ضربه خفگى، موقع دونه مى كامال و شده اوليه هاى كمك متخصص خودش هم ناصر حاج كنه! اكتفا كردن
خود مخصوصا و تحمله غيرقابل واقعا هنوز ناصر حاج خونه در كه چيزى تنها بده. نشون بايد ــى واكنش چه ... و حمام در ــدن ش
چيزى حاجت قضاى و رفتن دستشويى نيروى و فشار و صدا و سر ! رفتنه توالت قضيه كنه تحملش تونه نمى ديگه هم ناصر حاج
اى دستشويى هيچ و نشده اختراع شه مى توليد توالت در كه اصواتى براى كنى خفه صدا هيچ هنوز و كرد حلش بشه كه نيست
شه! مى اعالم العاده فوق حالت خونه در ره، مى دستشويى ناصر) حاج خود كسى(مخصوصا كه هربار اين بنابر نيست! آكوستيك
هنگام شده توليد اصوات از ناشى ــارت خس و تخريب آثار كاهش براى ره مى ــويى دستش به كه فردى بجز نفر 3 حداقل حضور
دست با و گيره مى رو گاز اتصاالت دستش يك با محسن دستشويى، بره ناصر حاج اگه مثال ترتيب اين به الزاميه. حاجت قضاى

دندنوناش هم با رو، طاقچه كاريهاى گچ ديگش
بتول ، گيره مى گاز رو طاقچه روى شمعدون آينه
و كنه مى بغل رو جانش از عزيزتر ويترين خانم
نگيندخترحاجناصرهممهمترينوسختترين
(پدر آقاجون عكس چسبيدن دستى دو يعنى كار

ميگيره. عهده به رو ناصر) حاج
كلى به رفتن دستشويى از قبل هميشه ناصر حاج
ميگه: و كنه مى رو آقاجون عكس سفارش نگين
ترين ارزش با . آقاجون ــس عك اين و تو «جون

آقامه». عكس دارم زندگيم تو من كه چيزى
حاج خونه ــوى ت بخواد ــى كس كه هم ــى مواقع
براى (3نفر) كافى عوامل و ــويى دستش بره ناصر
نباشند، حاضر خونه در حادثه بروز از جلوگيرى

و تمامى شد رعايت ايمنى موارد تمامى كه وقتى خالصه بگيره. رو كار گوشه يه و بياد تا كنند مى خبر رو ، همسايه زن خانم، اشرف
توى كه فردى كردند، اعالم عمليات اجراى براى رو خودشون آمادگى ترتيب به و شدند مستقر خودشون ى وظيفه انجام محل در افراد
، پنج ، شش ،هفت، ،هشت نه ده، : ميكنه ــروع ش رو خودش كار معكوس ــمارش ش با و كامل احتياط و قبلى هماهنگى با رفته توالت

! ... ، يك دو، سه، چهار،

يك سقفم توفكر
يكسقفبىروزن

پابرجا يكسقف
آهن از تر محكم

يكى ى نوشته آخرين
زلزله از قبل بافتفرسوده ساكنان از

افس

بروم ويران مـنزل كزين روز آن خــــرم
واممسـكــنبستــانمپىســيمـــانبــروم
نو خانه ره است صعب چه كه دانم گرچه
بروم شتابان خوب، محلى شوق به من

ام قرنىستبهحالخويشويرانشده
ام شده پريشــان و كهنه و خســته دل
فرســوده ــن ت ــر اگ ــد كنن ــب تخري
ام خوشحالشومچونكههراسانشده

تجميع با جهت كلنگى خانه چند به
نيازمديم. مرحوم بزرگه مادر ى خونه
مادربزرگه ى ورثه

دوشبامــنگفتپنهانكاردانىتيـزهوش

تونــلوحشــتبهازاينخانهويرانتوست
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ــم واحد ميش اتوبوس ــوار س كه باره ــن اولي 98936626--48
ى بد همه ريخت.ولى ــم ه به يهو اقتصادى وضع ــون چ اونم
كردم فراموش طنزيها نياز ى مطالعه ى دقيقه چند واسه بختيامو

مرسى

بود خراب اول از اقتصاديمون وضع چون هم ما اتفاقا
رفتيمسراغنيازطنزيها!

ايه. سازنده و قشنگ حركت خيلى طنزيها نياز 98936532--33
باشه داشته ادامه همچنان اميدوارم

يخه.اين هيئت ــى خيل خيلى ــا طنزيه ــاز ني 98913202--52
آوردين!؟ گير كجا از را تحريريه

داغى؟ خيلى زمستون سرماى اين تو شما مثال حاال

در جهت است وجديدى نو كار يه طنزيها نياز 98913317--30
نكته طنز هيچ اسمش برخالف ولى افرادجامعه معلومات ارتقاى
.پس سعى ندارد ــاند بنش خواننده لبان بر لبخند كه دارى وخنده
بتوانيددر تا كنيد بهشبيشتر را دلبستگىمردم تالشبهتر با كنيد

بزنيد.متشكرم قالبطنزحرفدلتانرا

است چگونه طنزيها نياز در نام ثبت طريقه 98910314--68

(ثبت مجاز هاى نمايندگى طريق از ــه، معلوم خوب
بوده!!!) كجا ناممون

82--98939532سالم،عيول!شهروندالكترونيك/موبايل خييييلى
… بود باحال

حالى با خيلى هم تو انگار ول! اى

ميخاستمازطرحبسيارخوبتون تشكركنم 98936160--31
واقعاعاليه.مخصوصاقسمتهطنزش.فقطاگهبارعلميش بيشتربشه

بهتره بذاره دراختيارمون مفيدترى اطالعات و

هم نكته صفحه ده كنيم، بيشتر هم وقتش خواى مى
كنكورىتوشبذاريم؟
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︣اي︠︀﹝﹢ش﹋︣دن ︋
﹝﹫︀ن آ︑︩در
﹢ده، ︨︣﹁️﹁︀︋
﹥﹋﹠﹫﹛؟

هم كه را 12500 ــچ هي ــه ك 125
ــاز هم ب بفرماييد ــري گي ــماره ش
آيد. نمي بر كسي ــت دس از كاري
و نموده حفظ را ــود خ آرامش پس
آتش هاي شعله حرارت و زيبايي از
و خود به كنيد ــعي س و ببريد لذت

اطرافيانتانخوشبگذرد.

﹥ ﹋﹠﹫﹛؟﹥ ﹋﹠

كاريكاتورفرسوده

وايكوچهتنگه بله!
دومادزرنگهبله!

نزنيد ديوار به دست
! بله سنگه و خاك كه

دل)) زير زده خوشي داماد ))



پيامك:30008313 دبيرخانهكميتهفرهنگشهروندى:4484696.

نيازمندى هاى طنز شهروندى كميته فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان
توليد شده در دفتر طنز  و خانه كاريكاتورحوزه هنرى استان اصفهان

( بر اساس طرحى از شوراى كارشناسى دفتر طنز)

مدير طرح: مهدى بقايى / سردبير: پيام پورفالح/ كارشناس شهروندى: مسعود مهدويان فر 
شوراى تحريريه: سيد امين تويسركانى،زهرا درى، محمود سلطانى، حامد بذر افكن     طراح گرافيك: محمدعلى خوشكام

آكوچكيان،  على سيد ايزدى، محمدرضا صنعتى، محمودرضا زمانى، ناهيد حيدرپناه، مجتبى شريفى، وحيد گلكار، عباس شماره: اين همكاران
كريميان،سحرمحمديان غالمرضا

اصفهان شهردارى
شهروندى فرهنگ كميته

www.shahrvandi.net
نوشتند دوشدیدمکه
یار کوچه بِر
آیید می اگر من رساغ به
بردارید قدم آهسته و نرم
و دیوار و طاق بردارد ترک که مبادا
من! منزل در

ديوارم از ريخته بس كه خاكروبه
بيزارم آن بودن واز دلتنگم

برخيز و برو خراب و ويرانش كن

وامش بستان و خرج سيمانش كن

ويرانه چرا بماند اين خانه به جاى؟

آبادش كن، بساز و مامانش كن

كه  است پيشه عاشق آدماى اون از يكى هم ناصر حاج كشيم! مى پيشگى عاشق از كشيم مى چى هر كه عاشقى و عشق پدر بسوزه
عشق. راه در گذاشته رو اش زندگى

پدرش بش از كه سالشه 60 ى خونه ى شيفته ناصر حاج سال! 60 حدود در چيزى ، زياده سنش يكم ناصر حاج ى معشوقه البته
روز به روز و شده خونه آقاى خودش حاال و كرده ازدواج و شده بزرگ و اومده بدنيا توش ناصر حاج كه اى خونه رسيده. ارث
خونه خشتاى به قسم ناصر حاج قسم ترين راست كه دونند مى ناصر حاج آشناهاى همه شده. زيادتر خونه اين به عالقش و عشق
خيلى با ناصر حاج كلنگى ى خونه گرچه محضه! دروغ مسلما كلگنى خونه خشتاى به قسم جز اى ديگه قسم هر و كلنگيشه ى

مىدانيد؟؟؟ آيا
آنجاكه اند؟! فرسوده و تنگ هاى همينكوچه موثردرازدواج ازعوامل يكى

بااحيابافتفرسودهازترشيدنجوانان «! بله بلهعروسقشنگه اند:«كوچهتنگه فرموده
خودجلوگيرىنماييم!«پرفسورزعفرونباجىمجرديان»

گفتهباشم
آييد مى اگر من سراغ به
ي ما فرسوده ي خانه اين كه بدانيد و خوب اوال
كوچه تنگ آن ته
جاش! همه وخرابه ويران شده
آييد! مى اگر من سراغ باز اگر پس
مادرتون آن جان
آهسته بياييد نرمو
بردارد ترك كه مبادا
هر چه و طاقچه و كف و ايوان و پيكر اين و در
كه هست

ازپايبستويراناست. بافتفرسوده

فروريختن،دستفرسودگيراگرفت.
است. فرونريخته ويران ، كلنگي

ــه ب ، ــت نيس روز ــه ب ــوده فرس ــت باف
ديروزاست.

است. ،پوسيده فرسوده بافت تاروپود
بافت تنگناى از زندگى، ــوق ش و ــور ش

رود. مى سر فرسوده
امكانات ورود فرسوده، بافت تنگناهاى

اند. كرده ممنوع اكيدا را زندگى تازه
پر بر دست با ــوده، فرس بافت از زلزله

گردد. مى
ــتون پنجم س ــوده، فرس هاى ــتون س

اند. زلزله
خاك به زلزله مقدم در ــى، كلنگ خانه

افتد. مى
از پيشگيرى عدم ستاد فرسوده، بافت

حوادثغيرمترقبهاست.
زلزله صفر در ــوده فرس ــت باف ــره نم

ريشترى،صفرشد.

گنجيشککاشی مشی گنجيشکک اشی مشی 
ما نشينجون مادرت لبه بوم ما نشين بوم لبه مادرت جون

سال زير6 هاى بچه
فرسوده بافت ساكن

هر قسمت آسمان پر از دوده شده
بر ارزش تخم مرغ افزوده شدهبر ارزش تخم مرغ افزوده شده

مااين خانه مستاجرى كهنه ما اين خانه مستاجرى كهنه
نامش به يقين بافت فرسوده شدهنامش به يقين بافت فرسوده شده

ـــــــــازيم بس نو از اى خــــــانه تا بيـا
بــــر اين منــــزلگه ويرانـــه تازيـــــم

و گچ؟  خل و ــاك خ كى به تا ــش خدايي
ــم؟ ــا بنازي م ــى ك ــا ت ــاع اوض ــن اي ــه ب

بافتنمجدد و بافتفرسوده شكافتن
تخصصماست در آن

ساختفردا بافتشكافنوين گروه
www.BeshkafBa .com

نيازمندىهاىطنزشهروندى

كميتهفرهنگشهروندىشهردارىاصفهان

︋︀﹁️﹁︨︣﹢ده︋︀﹁️ ﹁︨︣﹢ده ا﹟︫﹞︀ره

رو به ناصر حاج ى خانواده تمام كه سخته قدرى به خونه اين تو زندگى اما زنند مى حرف ناصر حاج با آجراش تك تك و صفاست
اشيكىرو بينزنشوخونه بايد كهحاجناصر اتمامحجتكرد پيشبتولخانم،همسرحاجناصر، حدىكهچندسال تا عذابآورده
تقاضاىطالقكرد دادگاه از بنابراينبتولخانمهمرفتو و انتخابمىكنه كهحاجناصرخونهاشرو البتهمشخصبود كه انتخابكنه

ابالغدادگسترى مأمور اماخوشبختانه
رو احضاريه ى برگه خواست مى كه
همه جا از كنه، ــالغ اب ناصر حاج به
كوبيد محكم ــت مش تا چند خبر بى
كوبيدن همانا كلنگى. ى خونه در به
ديوار از متوالى آجر عدد 3 سقوط و
همانا! ابالغ ــور مأم ــر س بر در باالى
مأمور ــدن ش مغزى ضربه ــه خالص
از خانم بتول و شد خير ــبب س ابالغ
ازون البته شد. منصرف گرفتن طالق
خونه در روى ــر ناص ــاج ح بعد به
بدليل مخ شدن نيم دو «خطر نوشت:

بزنيد!» در آهسته لطفا آجر! سقوط
مشكالتخونهىحاجناصر يكى اما

آنتن بكوبى پذيرايى اتاق ديوار به ميخ يه اگه مثال داره ــام اقس و انواع و ــت نيس تا دو
بكشى سقف رو دوم طبقه توالت سيفون اگه مياد؛ در جا از بوم پشت روى تلويزيون
آب راه باشه باز دقيقه چند از بيشتر حموم دوش اگه پايين؛ مياد همكف طبقه توالت

باز افتد گذرم گر مغان خرابــات در
مىسازم! من نو ز آنجا و گيرم مى وام

ا︵﹑ ︻﹫﹥
ــايه همس امروزي ي جامعه در اينكه به نظر
اصوال با چون نمايند نمي قهر يكديگر با ها
شوند دوست بخواهند كه شوند نمي آشنا هم
وجود لذا بنمايند، قهر و نموده دعوا سپس و
آشتي غير و قهر عناوين با باريكي هاي كوچه
در آنها تخريب و ــد باش مي زايد و ضروري

گيرد. مي قرار كار دستور

www.SadPoshtGharibeh.com

روش پشت به رساني امداد
سر محله تا بام پشت به بام

جهتانتقالبيماراناورژانسي

آمبوالنسايســتاده تا خانه از

كمكبخواهيد سركوچهازما

ي ورزيده و مجرب تيم توسط

دوو دورهديدهدررشتههاي:

ديوار نوردي، صخره ميداني،

آكروبات. بندبازيو نوردي،

ترك و پردرز ى خانه اين در تو نشسته اى

ناز مكن الكى و بگير وام يك برو

گذرى مى ما معشوقه ازكوچه كه اى
؟!درشگفتم كه چگونه به شفا مى گذرى ؟! گذرى مى شفا به چگونه كه درشگفتم

ماستكوچه شان تنگ ترازگردنه ى كوزه ماست كوزه ى ترازگردنه تنگ شان كوچه
گذرى؟!تو به اين هيكل گوريل ،كجا مى گذرى؟! مى ،كجا گوريل هيكل اين به تو

اهبافت فرسوده چنان ست درآن كوچه كه اه  كه كوچه درآن ست چنان فرسوده بافت
گويياازگذرتنگبالمىگذرىگويياازگذرتنگ بال مى گذرى 

دستگربرتنديوارگذارى،ناگه دست گربرتن ديوارگذارى ،ناگه 
گذرىخاك برسربشوى ،جان به فدا مى گذرى مى فدا به ،جان برسربشوى خاك

زيراواربمانىوكسىنشنودتزيراواربمانى وكسى نشنودت
گذرىدست هاخونى وزخمى سروپامى گذرى سروپامى وزخمى هاخونى دست

انچهبايدبهتوهشداردهمرا گفتم انچه بايدبه توهشداردهم را گفتم 
! اى كه ازكوچه معشوقه ما مى گذرى !  گذرى مى ما معشوقه ازكوچه كه اى

فرســوده تن ــن اي اســت شــده ــرزان ل
ــزوده اف شــود ــه ك ــه ب شــود ــب تخري
ــد بازكن ــن ده و ــزد بري ــه ك ترســم
دوده ــه گرفت آن درون ــه ك ــقفى س
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پيشگ عاشق از كشيم مى چى هر هههههههكهكه عاشقى و عشق پدر بسوزه
عشق. راه در گذاشته رو اش زندگى

︋︀م︋﹥︋︀م

www.BamBeBamNe!eh.com

ديوارباران هميشه روى سر ديوار  سر روى هميشه باران
شود.كاهگلى خراب مى شود. مى خراب كاهگلى

ش ا ا آ شق ا ا آ ق

تخريبمنازلفرسودهتخريب منازل فرسوده
دريكچشـمبههمزدن با را منازلشـما ما

خاكيكسانميكنيم.
سالمنميگذاريم. ساختمانتونرا از حتييكآجر ما

ميكنيم. خانهخراب را بهسرعتبادشما ما

بدونخطرجانيبرايساكنين
واحد ميليونيبرايتخريبهر 20 وام

استعداد با و نفس–خوشصدا تازه خواننده

شركتبافتشكافت
گلكاريكلماتور

راديـو پيام
شعر نِونو!


