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دیدید  گر  ا بنابراین  است.  دریافت  قابل  مجازی  فضای  در  رایگان  صورت  به  شلمون،  الکترونیکی  نسخه ی  اخطار! 
از  بخورید،  را  شلمون  نخواندن  حسرت  بی آنکه  ندارند،  همراه  به  دستکش  و  ماسک  چاپی،  نسخه های  توزیع کنندگان 

دریافت آن امتناع ورزیده و به توصیه ی پرزیدنت ترامپ، وایتکس به خوردشان بدهید.
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کنید:  برای پیشنهاد، انتقاد و ارتباط بیشتر ما را در پیام رسان های بله و تلگرام دنبال 
٭    t.me/shalmoon     ٭    ble.ir/shalmoon     ٭

سندرومدستبیقرار
ویژهیایامرمضان!

تشخیص  برای  می کند  ثابت  تصویر  این 
نجومی  دانش  به  نیاز  فطر  عید  هالل 

سِرشلمونخاصی نیست.

مختصر،  و  جور  و  جمع  هرچند  مجله ی  یک  آوردن  در 
گروهِی َمشتی.  کاِر  نیاز به توفیق الهی دارد و دوم،  اول 
که  نیست  مشتی ای  آن  »مشتی«،  از  منظور  اینجا  و 
کلمه ی مشهدی باشد. بلکه منظور، واژه ی  خالصه ی 
ذکر  به  الزم  است.  ی   + پیمان(  و  )ُپر  َمشت  کی 

َ
ِگل

ُرجحان  منظورش  گر  ا بشکند  نگارنده  گردن  است 
پان شمالیسم بر امام رضائیسم باشد.

کردن  کردن از پر  اصاًل شاعر هم می فرماید: »کار نیکو 
که حرفه ای و بازوکلفت  گروه هر قدر هم  است.« یک 
پیش  وگرنه  شوند.  ظاهر  پرکار  و  باتعهد  باید  باشند، 

کارشان نیست. کمتر از این چهار صفحه هم  بردن 
و  شناس  غیرمنقول،  و  منقول  اعضای  حکایت 
گرفتن این نشریه،  که برای پا  ناشناس شلمون - 
است.  این طور   - کارند  حال  در  کمکی  بی هیچ 
و  پول  که  آن ها  سر  بر  بخورد  بالیشان  و  درد 
که نمی کنند هیچ،  کار  حمایت دستشان است اما 

کارگران را هم زار می کنند. کاِر 
 شلمون مخصوص رمضان، تحویل شما!

سردبیر



فاطمه ندیمی
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ربوی وام یک میلیونی در  به جای حذف سود  دولت 
 

ً
گرفت سود را مستقیما پاسخ به اعتراض علما، تصمیم 

بانک ها  به  بودجه دولت،  از محل  اما  نگیرد؛  از مردم 
کند! پرداخت 

بدنشان  ستون  چهار  سال  فصل  چهار  عده  یک 
که  رمضان  ماه  دم  اما  است ها؛  سالم  سالم 
می شود، به بیماری هایی چون زخم معده، تشنگی 
می شوند.  دچار  این ها  مانند  و  فشار  افت  مفرط، 
کرونا  النه گزینی  امکان  امسالشان  بهانه ی  حاال 
به  به دلیل خشک شدن حلقشان است!  گلو  در 
قول مازندرانی ها »ِکش ِتره بهانه، خربزه هندوانه!« 
گردن  را  تقصیر  ندارد،  را  ادرارش  اختیار  )طرف 

خربزه و هندوانه می اندازد!(

آمریکا در حال تجربه ی مجدد رکود بزرگ است. در این 
کالیفرنیا، قطب تولید ناخالص  حال جنبشی در ایالت 
که قصد جدایی و استقالل  داخلی آمریکا به راه افتاده 
از ایاالت متحده را دارد. توصیه ما به دولت آمریکا این 
که  کالیفرنیا، فکر این را -  که در صورت جدایی از  است 

متحده ی  والیات  به  الصاق  درخواست  بخواهند 
کنند. شمال ایران را بدهند - از سرشان بیرون 

سیده زهرا صالحیان

ماهواره  قرارگیری  و  پرتاب  از  پس  آمریکا  مقامات 
دستپاچگی  با  زمین،  مدار  در  ایران  »نور«  نظامی 
یک  کردند؛  تکذیب  به کل  را  اتفاق  این  بار  یک 
وب کم  یک  نیست،  نگرانی  »جای  گفتند  هم  بار 
باید  خیلی  خالصه  است!«  معلق  ساده ی 

مراقب قلبشان باشند.

فاطمه ندیمی سیدمحمدجواد طاهری



قاطر حلبی
از خانواده ی تابوت سانان

sad rahmat be ghaterus :نام علمی
که در عین حال،  از حیوان های پراستفاده به عنوان َمرکب در ایران؛ 
در  ژنتیکی  دستکاری های  است.  برخوردار  نیز  محبوبیت  حداقل  از 
آن  آپشن های  از  و  به پسرفت در هر نسل شده  که منجر  این جانور 
کاسته است، برخالف انتظار، رشد زایدالوصف قیمت آن را رقم زده 
با  امیدوارند  عرضه کنندگان  است.  رسانده  ریال   900.000.000 مرز  تا  و 
حذف چهار صفر از ارز داخلی، بار بزرگی از دوش خریداران برداشته 
نه  باشد.  زیاد«  صفرهای  خوانش  در  شدن  »گیج  همانا  که  شود؛ 

»کاهش قدرت خرید« و یک چنین سوسول بازی هایی.

کسی درخواب ببیند در بازار ایستاده و توان خرید هیچ  گر  * ا
خواب  باشد،  مردم  عادی  قشر  از  چنانچه  ندارد؛  را  چیزی 
چند  با  است.  افتاده  پس  رفته،  گیج  سرش  کمی  و  نیست 

کنید. قطره آب به هوش آورده از محل دورش 
کسی خواب ببیند همه چیز آرام است و هیچ مشکلی  گر  * ا
تلویزیون  جلوی  ندارد.  تعبیری  ندارد،  وجود  کشور  در 

خوابش برده.
چهار  که  ببیند  زده  زنگ  کلید  چهار  خواب  در  کسی  گر  ا  *
که  کنارش هستند؛ تعبیرش این باشد  کلید زنگ زده دیگر در 
دیگر  و سپس چهار سال خشکسالی  چهارسال خشکسالی 

در انتطار اوست.
که هست  که نمی تواند در جایی  کسی در خواب ببیند  گر  * ا
 با اولین پرواز به نزدیک ترین 

ً
به هیچ وجه موفق شود؛ سریعا

افراد  کردن  مسخره  به  رفته،  معاند  تلویزیون  دارای  کشور 
موفق داخلی مشغول شود.

کسی خواب اغتشاش و نارضایتی مدنی ببیند؛ تعبیری  گر  * ا
کند. ندارد مگر اینکه در انتخابات بعدی چشمانش را باز 

که بیست دقیقه ای  گالبی ای در خواب ببیند  گر فردی،  * ا
کند. زیرا  از روی درخت عمل می آید؛ از خوردن آن اجتناب 

سالمت آن تضمین نیست.

ابن شیرین و خواجه سمنانی
گر مردی ظرف شستن را خواب ببیند  ابن شیرین می گوید: ا
به  یا خود  که ماشین ظرفشویی می خرد  آن است  نشانه ی 
را  زنی همین خواب  گر  ا تبدیل می شود.  ماشین ظرفشویی 

آشناییباجانورانتراریخته

امیرمحمد نوشادیانتعبیرخواب
حمیده غالمی اوریمی

کارتون از
مهدی نظری

که همسرش مانند ماشین ظرفشویی  ببیند نشانه ی آن است 
شده یا ماشین ظرفشویی می خرد.

سرخ  گل  ظرف  در  آش  کاسه ای  دید  خواب  در  مردی  گر  ا
تمام  و  شده  مسموم  باشد  متأهل  چنانچه  آورده اند  برایش 
ک خواهند نمود  از وی پا با شستشوی معده  را  مرگ موش 
کشک به اون خواهند داد تا در  کیسه ای  گر مجرد باشد  و ا

ظرفی یک بارمصرف بساید. 
که  گر در خواب ۱ خوشه ی انگور دید  گوید: ا خواجه سمنانی 
با دست زدن بر آن تمام دانه هایش از خوشه جدا شده و بر 
کمک هزینه  که وام ۱ میلیونی  زمین بیافتد نشانه ی آن است 

به اون داده می شود.
گهان ۴  که با دیوی ۵ سر می جنگد و نا گر در خواب ببیند  ا
سر آن دیو جدا شده و یک سر باقیمانده او را بلعید نشانه ی 
کشورش حذف می شود ولی  که ۴ صفر واحد پول  آن است 

گرفتاری و تورم باقی می ماند. همچنان در 
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َای روزه خوار َتنِبکی! 
َانده َبِخر تا َبِتکی!

مازندران  در  قولیست 
روزه خواران  به  خطاب 
که:  مفهوم  بدین  متجاهر، 
ُتنبک شکل!  روز ه خوار  »ای 
آنقدر بخور تا منفجر شوی!«

فاطمه ندیمی



شلمون همکار افتخاری می پذیرد!
@shalmoon

عالقه مندی؟ طنزپردازی؟ خبرنگاری؟ عکاسی بلدی؟ فعال فجازی هستی؟
حامی مالی می شی؟ چاپخونه آشنا داری؟ دست به پخشت خوبه؟

باهامون تماس بگیر!

َبیمه؟  ِسر  َنیمه، مگه شه جان دس  روزه  امسال  که  ِمن   -
گلی  که سره دله نیشتمه َدم به ساِعت او خیمه مه  همینتی 
کوتنائه، امزنائه،  خشک نوه، این بی صاحاب بئی ویروسه، 
هیر  این  اسا  بیاردمه.  شانس  نیرم،  ره  وه  کا،  ندومه  ِچچیه 
کار صد در صد تمومه، ونه اتا  و بیر دله، روزه هم بیرم، مه 
چاه قایده زمینه چال هکنن مه الشه ونه دله دم هدن! َبد 

گمه آقا مرتضی؟
- چی باوم برار.

گیرنی؟  تو شه روزه 
ً

- اصا
ره  مافور  شه  که  همینتی  و  هکرده  َول  ِگسه  شه  مرتضی 

که: ناترینگ زو باوته 
- خدا ونه توفیق هده.

َکل غالم شه چشه ِرز هکرده و سفره نون ره الپه نکرد، شه 
دهون پتی هکرده و بوته:

پونزده  این ده  و  َدوّسی  ِتکه  زّنی، شه  تو حرف  که  اینتی   -
ره؟

َ
روزی، روزه ره بیتی. ا

َکل غالم پلی جانماز او بکشه: مرتضی زیاد نخواسه 
گه خدا قبول هکنه، بگذریم... - ا

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستانهای

.......................................استقالل شلمون با طرفداری از هیچ حزب و رنگ و تیمی خدشه دار نخواهد شد. قرمزته.
کشم ماه ها می گذرد، حادثه ها می آید                         انتظار شماره ی بعدی شلمون در نیمه ی خرداد 

َکِملنا، چیه ونه  َکِمل،  - چی ره بگذریم؟ شفته بیی؟ ته ره 
گیرنه! تو زن و وچه دارنی. چه شه جان جا بازی  اسم، ته ره 

کّنی؟ کار  کّنی؟ هنوز ساختمون سر 
- اره عمو غالم! صب ساِعت هفت، ِتالونگ در بیمه، زمه 
کارگرا نیننه و  سره جا بیرون تا هفت غروب. بعضی موقع هم 

کار سر درمی. من و ِد نفر دیگه 
ِکرمونا  ِکشونا،  ِگج! این  کّنی، از حال شونی  کار  - اسب واری 

تره الپ دنه!
گپیه زّنی؟ گاز بیر! وه چه  َکل غالم! شه زوونه   -

اتا  َکل غالم زنا، شه مردی بد دهن چشه خله حریف بیه. 
ِکرده. گوبتیم شه ِتّکه جم  وره ِزِمر اشا و این مردی 

که ساالی  - اسا عمو غالم، انه مره سین جیم هکردی تو باو 
گیتی یا نا؟ قبل روزه 

غالم شه ِرز چشه خجالتی جا چرخ هدا و بدیه ساعت از دو 
بعدازظهر بگذشته، شه خانم خِور خجالتی باوته:

- افطار خله بمونّسه؟!

سیده زهرا صالحیان
20 دقیقه تا اذان صبح

20 دقیقه بعد از اذان صبح

5 دقیقه تا ...
2 ثانیه ...


