
سِر شلمون

َشلمون | نصفه شب نامه ی طنز و کاریکاتور شمال )وقف عام و خاص(
 سال اول | شماره ی 4 | شنبه 17 خرداد 1399 | بها: با آنکه ارزش معنوی یک اثر هنری باالتر از آن است که بتوان

از شماره قبل تا این شماره اتفاقات سلسله وار و مختلفی رخ 
شوند.  ویژه نامه ای  موضوع  که  آنند  قابل  کدام  هر  که  داد 
بهرامی،  بهنام  به  کنیم  تقدیم  را  شماره  این  می خواهیم  اما 
که امسال چند روز مانده به روز قدس،  هنرمندی مشهدی 

گوش رسید. خبر قتل مشکوک او در سوئیس به 
هولوکاست  موضوع  با  کاریکاتوری  پیش  سال  ده  حدود  او 

که سرآغاز بغض صهیونیست ها از او شد. کشیده بود 

که با  کرد  که دانشجوی سوئیس شد، نمایشگاهی برپا  زمانی 
شعار »مرگ بر بسیجی« منافقین به هم ریخت. پلیس ژنو او 
کرد و در آخر دستور به ترک سوئیس  را بازداشت و بازجویی 
کمی لپتاپ و مدارک او سرقت شد و آخرین  داد. با فاصله 
که از عزم  که با خانواده اش داشت آبان ماه 98 بود  تماسی 
گفته بود. از آن تاریخ هیچ خبری از او نشد  بازگشت به ایران 
کنسولگری  تا اینکه پلیس سوئیس پیکر بی جان او را تحویل 
گذشت  کرد. با  ایران داده و علت مرگ او را خودکشی اعالم 
قانونی سوئیس  از پزشکی  گزارشی  اتفاق هنوز  این  از  ماه   6
دریافت نشده و وزارت خارجه هم در این مدت جسد را در 
ک سپرد! عملکرد وزارت خارجه در سکوت 6ماهه  ژنو به خا
ایرانی  پاسپورت  احیای  شیوه ی  و  پلیس  گزارش  به  کتفا  ا و 
که له له می زنند  کنیم به سوژه های طنزی  را هم باید اضافه 

برای ویژه نامه شدن.
خالصه اینکه می شود طنزپرداز بود و شهید هم شد. این هم 

درسی برای ما شلمونی ها.

سردبیر

نقطه ی  پیشوا،  شهرستان  امسال،  خرداد  یازدهم  و  دهم 
پیشوای  همایش  برگزاری  محل  خرداد،  پانزده  قیام  آغازین 
شد.  کشور  جای جای  از  انقالبی  هنرمندان  میزبان  و  قیام 
که هر دو  کاریکاتوریست هم در این جمع حضور داشتند  دو 
استاد  می شناسید:  خوب  را  آن ها  از  یکی  و  هستند  شمالی 
مازیار بیژنی. آن یکی هم با وجود اینکه سردبیر شلمون است 
او  از  نامی  واجب؛  اش  پاچه خواری[  هم  ]شاید  احترام  و 

نمی بریم بلکه مراتب تواضع در برابر اساتید حفظ شود.

وقایع شلمونیه

انگار فقط 
بــرای ایــن 
کاریکاتور 
متــــــــــولد 
شـــــــــده 

بودم!
- بهنام بهرامی

استاد بیژنی در حال 
رصد جمعیت و 
انتخاب سیبل انسانی 
مناسب.

آقای سردبیر پس 
از اجرای زنده  

کاریکاتور بی خوابی 
ترامپ، درباره ی 

کار  سوژه ی 
)روانه سازی 

نفت کش های 
ایرانی به ونزوئال( 

می گوید و همزمان 
انگشت الیکش را 

گرفته  به سوی تابلو 
است. نوعی از 

خودپسندی یا به طور 
دقیق تر، خودالیکی.

@ShalmoonTanz :گرام صفحه شلمون در اینستا
@SHALMOON :در پیام رسان بله و تلگرام
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شدت  به  فاجعه  یک  خبر   
ً
اخیرا

از  پس  نوجوان  دختری  شد:  گیر  فرا
اغفال به دست پسری 35 ساله، همراه 
کرد و سپس با پیگیری پلیس به  با او فرار 
خانواده  پدر  اما  شد  برگردانده  خانواده 
با داس  از بستگان،  اثر تحریک یکی  بر 
او را به قتل رساند. مثل همیشه برخی 
همیشه  مجازی  فعاالن  و  سلبریتی ها 
که از مقابل جنایات روزمره  در صحنه 
از قبیل سقط جنین، بی صدا  انسانی 
پیدا  جدیدی  سوژه  می کنند،  عبور 
کنند و زهر به  کرنا  کردند تا در بوق و 

فکرها و فرهنگ و عقیده بزنند.

که  اقتصادی  کالن  مفسد  دو  شدن  دادگاهی  از  6700 پس  غیرقانونی  پیش خرید  به  آنان  پرونده ی  از  که خودرو اختصاص داشت، برخی اصحاب رسانه به آن ها لقب بخشی  سلطان خودرو دادند. بیچاره ها پایشان به شمال باز نشده 
سلطان واقعی خودرو را بشناسند.

که  طوری 
بی بی سی از الگوی 

آتش سوزی های 
اخیر اطالع دارد 
گمانه زنی های   -

کارشناسان بی بی سی 
درباره احتمال 

سرایت آتش به 
شمال، این ظن را 

که جنگل سوزی ها   -
عمدی و 

هدایت شده باشد - 
تقویت می کند.

آخرین تالش های ترامپ 
برای افزایش تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران - 
تصمیم  ترامپ  دولت 
به  بازگشت  به 

که  دارد  را  برجامی 
پاره  را  آن  خودش 

کرده است!

فاطمه ندیمی

!؟؟؟ی د ن م ز ا ی ن  نوشته ی اه 
امیرمحمد نوشادیان

اعطای نمایندگی فروش در ونزوئال
مخصوص مشتقات نفتی و دمپایی ابری

جذب نیرو
»سازمان ضد نژادپرستی جهانی«
کار در واحد روابط عمومی جهت 

ترجیحًا سفیدپوست

تور استثنایی سفر دریایی 
»نفت کش تحریم شده«
3 روز و 2 شب روی آب

همراه با منظره ی حرص 
خوردن مسئولین آمریکایی
با اسکورت جنگنده هوایی

سیده زهرا صالحیان



ماله ماهی
نام علمی: بتوس ماستمالینوس

از  کفشک ماهی شکالن و  از راسته  یا فالندر  یک َپهن ماهی 
که با ظاهر شگفت انگیز خود، وضع  رده شعاع بالگان است 

موجود اقیانوس را به خوبی پوشش می دهد.
آناتومی بدن این ماهی به شکل منحصر به فردی صاف است 

کاماًل ُخلل و ُفَرج هر سطحی را صاف و صوف می کند. و 
متأسفانه  اما  دارد  ماست  به  شدیدی  عالقه  ماهی  این 
دارد،  قرار  بدنش  پایینی  سطح  در  آن  دهن  که  آنجایی  از 
 ماست از دهانش می ریزد و در نتیجه سطوح زیر خود 

ً
معموال

را ماستمالی می کند.

کار دستش داد نذر عجیب یک سیاهپوست 
ساله   46 شهروند  فلوید  جورد  محله،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاهای  زیر   2020 مه   25 دوشنبه  روز  آمریکایی  سیاهپوست 
که فریاد می زد: »الهی  پلیس سفیدپوست آمریکایی در حالی 

قربونت برم« جان خود را از دست داد.
دیدن  با  بود  روشن فکری  آدم  خودش  زندگی  در  که  جورج 
چند  هر   

ً
تقریبا که  آمریکایی  سفیدپوست  مأموران  حرکات 

را  ها  می دادند،آن  قرار  حمله  مورد  را  سیاهپوست  یک  ماه 
کشته شدن  که اعتقاد داشت  انسان های بزرگی نامید؛ چرا 
به  را  آن ها  پوست   سفید  مأموران  توسط  سیاهپوست  یک 

درجه ای باال خواهد رساند.
کرد به پای چهارده پلیس سفیدپوست بیافتد و  نام برده نذر 
کند اما متأسفانه به خاطر  گردن خود را با زانوی آنها متبرک 

ناشی بودن در اولین تالش جان خود را از دست داد.
دیگر  مرگ های  که  دادند  احتمال  آمریکایی  مقامات 
همین  به  نیز  امنیتی  مأموران  دست  به  سیاهپوست ها 
دریافت  خواهان  خود  اعتراضات  با  نیز  مردم  و  باشد  دلیل 
این  در  آموزشی  امکانات 

زمینه هستند.

ما مردم رو نمی کشیم؛ 
خودشون می میرن!

مایکل جیسون سخنگوی 
در  آمریکا  امنیت  وزارت 
کشته  اتهام  به  مصاحبه 
امنیتی  نیرو های  شدن مردم به دست 

کنش نشان داد. آمریکا وا

آشنایی با جانوران تراریخته

امیرمحمد نوشادیانشلمون نیوز
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ی ناشلیل
میالد سعید

متن و تصویرسازی از
چشمان این جانور در سطح رویی آن قرار می گیرد و به همین مهدی نظری

و  نمی بیند  را  دریا  کف  ایرادات  و  مشکالت  خاطر 
حرکات خود را با آن باالیی ها تنظیم می کند.
گل آلود  محل زندگی این حیوان در آب های 

که  کفی متخلخل و پر از حفره است  و با 
سطوح  این  روی  بر  بتواند  راحتی  به 

ماله خود را بکشد.

گزارشات  کنش او شامل استناد به اخبار رسمی بی بی سی و  وا
کار  دستور  در  سازش  و  گفتمان  اینکه  بر  مبنی  بود  امنیتی 
نیروهای ضد شورشی بوده و استفاده از سالح ممنوع است.
کشته ها در جریان اعتراضات  وی در پاسخ به آمار زخمی ها و 
گفت: مأمورین ما در شرایط ویژه مجاز به  به دست مأمورین 
 تیر جنگی نداشته 

ً
استفاده از اسلحه هستند و اسلحه ها ابدا

کشته و زخمی شدند  و تیرها پالستیکی بوده. اینکه تعدادی 
شاید به پالستیک حساسیت داشتند.

کرد نیروهای او اجازه شلیک  کید  در انتها مایکل جیسون تأ
را ندارند مگر اینکه معترضین قصد اعتراض داشته باشند.

کوتاه اخبار 
وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مردم و حکومت ایران    

به  اشاره  با  وی  دانست.  اعتراض ها  این  اصلی  مقصر  را 
به خاطر بدآموزی شما  اینا  که »همه ی  افزود  ایران  انقالب 

ایرانیا بوده.«
به     ایران  توسط  بنزین  کردن  صادر  به  کنش  وا در  ترامپ 

کرد: »خیلی  ونزوئال در شرایط تحریم خطاب به ایران اعالم 
که  است  این  از  کی  ها شنیده ها  قهرم!!«  من  اصاًل  بدین 
که با همتای ونزوئالیی خود  رئیس جمهور آمریکا در تماسی 

کرده. داشته ابتدا فوت و سپس قطع 
گربه در ایالتی در آمریکا    نجات یک بچه 

سایت  و  روزنامه  اول  صفحه  تیتر  نیویورک تایمز  و  بی بی سی 
نژاد  از  که  گربه  بچه  یک  نجات  مورد  در  خبری  به  را  خود 

گربه سانان است اختصاص دادند.
قانون جدید بازنشستگی برای پلیس آمریکا   

در مصوبه جدید مجلس سنای آمریکا مأموران آمریکایی در 
که از ناحیه زانو دچار آسیب شوند می توانند 5 سال  صورتی 

کنند. زودتر بازنشسته شوند یا بیمه بیکاری دریافت 



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!

- شه نومه باو!
- َصفِر صفیر!

که  ره -  ریکا  بازتر هکرده و جوان  ِرز چشه  اداره شه  کارمند 
انگار به صندلی آهنی َدِوس بیه - هارشیه و باوته:

- ته اسم چه اتی هسه؟
- مگه چتیه؟!

- ِهچی! شه مدارکه اماره هدایی؟
ُکوپی برابر اصل هدامه شما ره،  ره آقا! مدارکه با چار بار 

َ
ا  -

باد بیاردی مه ره.
کتاره  شه  دواره  انگوس  به  خودکار  هکرده  پف پفی  کارمند 

چرخ هدا:
کنه وچه هسی؟  -

کار دارنی؟ شه مصاحبه ره هکن. - آقا تو چی 
- ته مدرک چی بیه؟

- ای بابا! ای ونه باوم! فوق لیسانس حسابداری.
کنه وچه هسی؟ - خب! باوتی 

کالفه بئی شه سره پایین  کله ره تکون هدا و  جواِن ریکا شه 
ِدم هدا.

گمه! - شه پر اسمه ناونی؟ َمش صفر! ته ره 

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 

کسری از یک قرن سابقه چاپ، همچنان مستقل است. و این باورنکردنیست. .......................................شلمون با 
امید است شماره ی آینده ی شلمون در حد فاصل بین نیمه و پنج روز مانده به دو-سوم ماه بعد منتشر شود. ان شاءا...

گه خوانی مره رد هکنی  کنی؟ ا - تو مه ِپر اسمه خوانی چه 
اینجه  واری  ش* 

َ
ا گت  اتا  دله  ساعت  نیم  این  اال  و  باو؛ 

کنی. هنیشتی و مه جا سؤاالی پرت 
کارمند شه ابروها ره در هم دپیته و عصبانی باوته:

کنه وچه هسی اّنه بی تربیتی؟   -
کارگره وچومه! ته خیال راحت بیه؟!  -

با  و  هکرده  وا  اتاقه  در  و  بیه  راس  جا  صندلی  مردی  چاِق 
اشاره راه بیرون ره به جوان ریکا نشون هدا.

کارگر بعیده همطی وچه بی تربیتی پرورش هده. بور  - از قشر 
پسر، ِاما اینطی آدم بی ادب ره َموال شور هم نکمی.

به  ره  اشاره  انگوس  و  بشته  بنه  سامسونته  کیف  شه  ریکا 
کارمند بیته و باوته: سمت 

کارگره  آقای  بازرس،  اداره  شمه  من  بیتی،  اشتباه  ره  مه   -
وچومه. شه فامیلیه عوض هکردمه. شک داینی مه پر وسه 
گه من تره َموال شور نکردمه این اداره دله، صفر  زنگ بزن. ا

کنی؟! نیمه! مردم وچه ره همینطی رد 
که تره باوتمه  کارگر وچه، نشو! اشتباه هکردمه! ِمن  - آقای 

شه پره نومه باو، تو ناوتی!

که   * خرس در لغت طبری - ما به فکر رفاه مخاطبان غیرشمالی هم هستیم 
کنند. )توضیح سردبیر( بتوانند متن های محلی را فهم 

معنی تحت اللفظی: آنچه ُمرغ از تویش در رفته باشد.
کار نرفته باشد. که تویش مرغ به  مفهوم: خورش بادمجانی 

حیوانات  حامیان  مخصوص  غذای  یک  خورش  این  کمل:  ا توضیح 
را  بادمجان  و  گوجه  از  اعم  بادمجان  خورش  مشتقات  همه  و  است 
که آغاز جنبش وجترین ها  باورند  این  بر  دارد منهای مرغ. محققان 
کاسپی بوده  کرانه های جنوبی دریای  در سده های پیش از میالد از 
ادعای خود می دانند. همچنین  بر صحت  را سندی  این غذا  و 
زمان  آن  خطه،  این  »اهل  که  سؤال  این  پاسخ  در  محققان 
که اولین بار در عصر قاجاریه  گوجه فرنگی را - 
گیر می آوردند؟«  کجا  به ایران آورده شد - از 

کردند. سکوت  می
دی

ه ن
طم

فا


