
سِر شلمون

شب  شده.  اضداد  جمع  شلمون  از  شماره  این 
فکر  هم  شما  گه  ا پرستار...  روز  و  یلدا  نشینی 
کنه و  که نمی شه آدم هم به پرستارا فکر  می کنید 
هم تجمِع شب نشینی یلدا رو داشته باشه و هم 
چون  اشتباهید!  در  کاماًل  نکنه  پاره  تسمه تایم 
که فقط یه ایرونی می دونه یه ایرونی  عالوه بر این 
قیمه ها  می تونه  ایرونی  یه  فقط  می خواد،  چی 
که  گاهی مشاهده شده  تو ماستا. حتی  بریزه  رو 
هم  ماش  و  عدس  و  پاستا  تو  ریختن  رو  قیمه ها 
که متن  کردن. پس اصاًل تعجب نکنید  قاطیش 
که  نفر خیلی خیلی جدی بدون این  بغلی رو یه 
یه  باز  و  کرده  پخش  گرامش  اینستا تو  بخنده 
که خندشون بگیره خیلی جدی  عده بدون این 
گذاشتن! البته شاید  کامنت  کردن و  جدی الیک 
پشت صحنه مثل مهران مدیری چند بار اجرا کرده 

که خنده ش نگیره. نمی دونم! 

دبیر تحریریه
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فقط یه ایرونی می دونه ...

فقط یه ایرونی می دونه ...

مطالبه عمومی برای
کمه ی دادیار متعرض به سرباز بابلی محا
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فاجعه 
زیست محیطی با 
ورود شیرابه های 
زباله های دپوشده 
مناطقی چون 
انجیلی سی بابل 
و چهاردانگه 
ساری، در آب های 
زیرزمینی و باال 
رفتن نرخ ابتال 
به بیماری هایی 
نظیرسرطان

میرنقی حسنی

@ShalmoonTanz :گرام صفحه شلمون در اینستا
@SHALMOON :و در پیام رسان بله و تلگرام

فال حافظ 
شلمون؛ حامی حافظ در شب یلدا

سیده زهرا صالحیان

در  که  همونطور  خدمتتون  به  عارضم  سالم!  عرض  با  خب 
دختران  لطف  به  هم  سال  طول  در  خدا  بنده  حافظ  جریانید 

سرزمینم سرش خلوت نیست.
تصمیم  شلمون  میکنه،  فرق  قضیه ش  یلدا  شب  باالخره  اما    
گرفته برای این شب لیستی از نیت تمام اعضای خانواده و فال 
مربوط بهشون در قالب مقاله خدمت حافظ عزیز ارائه بده تا 
کنن  ایشون بتونن با یه سرچ ساده نیت و فال مورد نظر رو پیدا 
و برای متقاضی فال ارسال. طی جمع بندی تیم ادبی شلمون 
ارائه  خدمتتون  که  رسیدیم  نتایجی  به  فال ها  و  نیات  درباره 

می دیم.
پدر خانواده: حافظ خان باورتون می شه من پارسال همین موقع 
کردم.  کردم؟ غلط  کلی غر غر  با بیست ملیون ماشین خریدم و 
گوشتی  امسال بیست و پنج ملیون دادم فقط واسه عمل خال 
گفتم بابا من از همون ناحیه عاشقت  زنم. اصال هرچی بهش 

َکتش نرفت ... شدم تو 
فال: ما ز برجام چشم یاری داشتیم

          خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

مادر خانواده: ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی بیا و برادری 
کن و بهم بگو این این خورشید خانوم عفریته )جاری محترمه( 
که  من  اینطوریه؟!  میبینم  زاویه  این  از  من  یا  کرده  الغر  واقعا 
اینقد  امشب چرا  نمیدونم  ولی  میدونم خمیر  وجودش چاقه 

فابریک می زنه!

فال: شود غزاله خورشید صید الغر من
گر آهویی چو تو یک دم شکار من باشی

)وی در حین تشنج جان باخت(
گره زدم و از  که سبزه  دختر خانواده: به یاد صبح سیزده بدر 
کردم ولی نیومد )به شلمون شماره »1« مراجعه  پنجره پرتابش 

گره زدم. شود( امشب پشمکا رو به هم 
حافظظظ حافظی جونم بگو بهم تنها عشقشم! بگو فقط یه 

گزینه ش نیستمممم!
فال: حاال بازم بشمرمممممم

گزینه های روی میز ماست ... اینا 
گرفتن فال حافظ پرداخته  که وی تمام سال را به  )از آنجا 

کشید؛ ما هم باالجبار حامد زمانی پلی  بود غزلیات حافظ ته 
کردیم. شرمنده، جبران می کنم.(

پسر خانواده: حافظ داداش بیا برای یه بار تو زندگیت با من 
گه برق  روراست باش من االن عصبی ام حالم خوش نیست. ا
گله آدمو شام بدم... من می دونم  کتور ببازه باید یه  شیراز به ترا
نباید جوگیر می شدم و شرط بندی می کردم. مییییدوووونمممم 

که برق شیراز  میبره  ... ولی اآلن به من بگو 

گر آن برق شیرازی به دست آرد دل مارا فال: ا
         به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

گشته و ایموجی  را به همراه عبارت  )وی شادمان 
گروه دوستان بابش ارسال  مؤدبانه »سوراخین«  در 

می نماید.(



ِپشتزیک را خدا آورد! 
معرفی یک شیرینی و مقایسه آن با یک شیرینی نما

سیده زهرا صالحیان

ِپشتزیک )ُپشت زیک، زیک نام پرنده ای است در مازندران( 
کنجدی. برخی آن را به اشتباه ِبشتی زیک  ملقب به سوهان 

باال(  مورد  همان  بله   ... پرنـ  نام  زیک  زیک،  )ته دیگ 
می نامند.

بوده  مازندران  استان  شیرینی های  از  یکی  نام  وی 
کی ها  است و در شب یلدا مقام سرهنگ اول خورا

را دارد.
اعضای  توسط  شیرینی  این  صرف  از  پس 
خانواده انگشت ها به انتهای دهان فرورفته تا 

کنده و  تکه های چسبیده به دندان و حومه را 
کنند. نوش جان 

کنده  برخی منابع اذعان نمودند آن تکه 
شده خوشمزه تر از خود شیرینی است.

مقایسه فنی ِپشتزیک با قطعنامه برجام:
تفاوت ها

1_ شیرینی ِپشتزیک دل را می زند و تلخی 
برجام جیب را. 3

  فاطمه ندیمی

جیم شدن یا نشدن؟ 
مقایسه غیبت در مجلس درس و
غیبت در مجلس شورای اسالمی

که ما بدون اطالع مدیر،  تو زمان ما خدا اون روز رو نمی آورد 
مدرسه نمی رفتیم. آقا اون روز زمین و زمانو به هم می دوخت 
کجاست چرا نیومده؟ اول از ناظم مدرسه سوال  که این بچه 
گه به  می کرد. نتیجه نمی گرفت می رفت سراغ بابای مدرسه. ا
جواب معمای خودش نمی رسید تیر نهایی خودش رو شلیک 
که فبها  گه غیبت موجه بود  می کرد و زنگ می زد به خونه. ا
که مدرسه دودر شده بود. اول  المراد. اما وای بر اون روزی 
یک پذیرایی مفصل در منزل از ما می شد و بعد یک پذیرایی 

مفصل تر در  مدرسه.
حاال اینجا سؤال پیش میاد که چرا در مجلسی که جایی قانون 
ملت  یک  سرنوشت  برای  مهم  تصمیمات  گرفتن  و  گذاری 
هست هر وقت جلسه علنی یا غیرعلنی مهم یا معمولی برگزار 
می شه 40 الی 50 نفر از نمایندگان مجلس - ببخشید ببخشید؛ 
خدمتگزاران ملت - جیم هستند؟ بدبختی یکی هم نیست 

سید حسین طاهری اتاقسراییرادیو ِبشِکس
که نتونستین تشریف بیارین؟  کردین  گیر  کجا  بهشون بگه شما 
کرده؛ یا ماشین شاسی بلندش تو راه  گیر  آقا شاید توی لحافش 
خراب شده؛ یا شاید هم یه رخی نشون داد دیدار رودررو با مردم 

کووید19شده. داشته دچار بیماری 
که به آمدوشد این  گذشته از این حرف ها یکی باید باشه  حاال 
خدمتگزاران ملت یه نظارتی داشته باشه. یه شوارای نظارتی، 
گه تشکیل دادن یه چند جریمه به  کمیسیونی هم حاال ا دفتری، 

گرفته نشه: کم  که دست  کنن  شرح زیر تعیین 
جلسه  تومان؛   3.000.000 مهم  علنی  جلسه  هر  از  غیبت   :1
 5.000.000 مهم  غیرعلنی  جلسات  تومان؛   2.500.000 معمولی 
تومان و غیرعلنی معمولی 4.000.000تومان. البته برا بعضی ها - 

تکرار می کنم بعضی ها - این ها رقمی نیست.
کشیدن  ک از سطوح و تی خیس  گرد خا گرفتن  کردن و  2: جارو 

کف صحن مجلس به مدت 70روز .
3: شستن ظروف ناهار و شام سلف مجلس به مدت 90روز .

به  که  رجوعی  ارباب  کفش  انداختن  برق  و  زدن  کس  وا  :4
مجلس مراجعه می کنند به مدت 120روز .

این جریمه ها باید در یک زمان و پشت سر هم اجرا شن تا مایه 
که این  مسجد فقط جای نماز و عبادته. عبرت بشه و بفهمن 

ِپشتزیک  کردن  امتحان  از  قبل  کسی  نشده  ثبت  تاریخ  در   _2
که از برجام نشده  درباره اش نظر بدهد، ولی چه تعریف هایی 

است بدون مطالعه ی لغتی از آن.
برجام  بند  از هر  ولی  میبارد،  فایده  ِپشتزیک  انگشت  از هر   _3

خسارت.
یا  وردنه   + شکر   + کنجد  زیک:  ِپشته  تشکیل دهنده  مواد   _5

گوشتکوب
 + لبخند  ظرافت  برجام:  دهنده  تشکیل  مواد 
کری + لطافت روحانی + شقاوت مردم  ضمانت 

+ متانت دولت

شباهت ها
کوبش است،  1_ مرحله آخر تهیه پشتزیک 
کاغدی ورقه  به همین دلیل همچون 

مانند است.
با یک  پشتزیک  تردی  به دلیل   _2
به  نیز  برجام  می شکند،  ضربه 
این  البته  )که  می شود  پاره  راحتی 
گرفت  شباهات  جزو  نمیتوان  را 
و  دارد  را  خودش  قوانین  دنیا  زیرا 
که نمی تواند برجام را  کسی  هر 

کند.( پاره 



شلمون دعوت به همکاری می کند!
@ShalmoonTanz

فکر می کنید بانمکید؟ به طنزپردازی عالقه دارید؟
به ما پیام بدید و خودتونو محک بزنید!

تابلوی دراز و  اتا  گت تر بیه بلکه  از همه  تنها  بازار دله مختاری دکون نه 
رنگارنگ داشته که هر کس توجه ره به ِخِدش جلب ِکرده.

پشت  صندلی  شه  بورده  وله  خو  و  بزو  دکونه  شه  ریموت  سر  صواحی 
هنیشته. پنج َدِقه نیه که ونه دکون ِتِلفون زنگ بخرده، همینتی که صدا ره 

بشنوسه ونه ونگ و وا بلن بیه:
- حاج خاِنم تو چه مره ول نکنی؟ اینجه موبایل روشی هسه، ِمن چه دومه 
ِگنی؟ ته صدا قطع و وصل بونه. چی؟ نا من  سیکا اوج چنه هسه؟ چچی 

ندومه! شه ریکا خور باو بوره سایت اوج دات کام دله ونه قیمته دربیاره...
▪

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 
- برار اینتا موبایل قیمت چنده؟!

- الوو! الووو! تو مره باد بیاردی. من سیکا اوج نروشمه.
- برار سیکا اوج چیه؟ شفته بیی؟ موبایل خوامه. من ته پلی درمه چه 

تلفنه گیرنی جواب دنی؟
مختاری شه چشه دس بکشیه و شه مشتری جا عذربخواسته.

گه قیمت موبایل خوانی بور بعد  - اتا زنا هسه از صبح مره بیچاره هکرده، ا
دوازده ظهر برو.

- چه االن ندونی؟ خوانی قیمته باال َبِوری؟
- بور ته حوصله ره ندارمه. بور بعدازظهر برو.

▪
ساِعت ده صبح:

 - وچه مه خور ناوتی سیکا اوج چنه هسه؟
- حاج خاِنم سیکا اوج و... لعنت بر شیطون، جان مار تو شر بیی 
کی تره  کا! چی؟ من تره فحش هدامه؟ چه الکی حرف زنی؟ 

فحش هدامه؟....
▪

ساعت یازده ِصب:
- برار کارته هده مره ِمن شه َبِکِشم. امروز قیمت خوانه باال بوره.

ِسبیلومردی جعبه موبایله میز باال بشته و با تعجب باوته:
که طرف  گوئه جا  که باال نشیه، برار  گرون بیه؟ دالر  - چیسه 

نی.
مختاری بی اعصاب کارته مردی سمت پرت هکرده و باوته:

که قیمتا باال شونه هیر، در هر  - خوانی بور بعد دوازده برو 
صوِرت من به قیمت روز کار ِکمه!

- وه چه طرز برخورده؟ من شومه ته شکایته کمه به اصناف.
- هر جا خوانی بور، مره ترس دنی؟

▪
یازده و پنجا و پنج َدِقه:

- سالم.
- برار موبایل قیمت، سیکا اوج یا هر چیه قیمته خوانی بیری 

بور بعد دوازده برو من تره قیمت هدم!
 بیم، وقت نایمه!

ً
- نتومه بورم بعدا

کم باالتر از قیمت بازار دمه،  - ته خور باوم موبایله قیمته اتا 
خوانی بیر نخوانی بور اتا جا دیگه.

- من موبایل نخوامه.
- دونسمه فقط خوانی قیمت بیری، بور بعد دوازده برو...

▪
یازده و پنجاه و نه َدِقه: مختاری جنازه وسط دکون َدِکت بیه 

و عزرائیل بی سر و صدا دکون جا خارج بیه...

کارگروه طنزستان طبرستان  کاری از 
سردبیر: سید محمدجواد طاهری

کاظمی مقدم دبیر تحریریه: ابراهیم 

روز پرستار چه فایده ای دارد؟
کریم زاده محمدرضا 

از:رئیس بیمارستان
به:پرستاران زحمتکش

پیوست :دعای خیر مردم
کارانه ی دوسال قبل  که می گویید  در پاسخ به نامه ی شما پرستاران 
خود را هنوز نگرفتید اینجانب قول می دهم که روز پرستار سال دیگر واریز 
که ما درحال حاضر در تالش برای  کنید  کنیم. شما پرستاران باید توجه 

فراهم کردن کارانه چندصدمیلیونی ماه بعد پزشکان هستیم.
که پیشنهاد میکنم با خواندن چند مقاله  گفتید  کمبود ژل لغزنده  از 
کرده میتوانید از  که علم ثابت  علمتان را ارتقا دهید تا متوجه بشوید 

ُتف های غلیظ درعوض ژل استفاده کنید.
گرمای  کمبود مواد ضدعفونی کننده قادر هستید از  همچنین به دلیل 
که وسیله ی مورد نظر را در  کنید به صورتی  بخار دهان خود استفاده 
جلوی دهان خود قرار داده و با چندبار هاه هاه کردن آن را استریل کنید.
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