
سِر شلمون

َشلمون | نصفه شب نامه ی طنز و کاریکاتور شمال )وقف عام و خاص(
 سال اول | شماره ی 5 | دوشنبه 16 تیر 1399 | بها: هر چی کرمته. 

گرمادیده و در نتیجه استریلیزه است و عاری از استعداد انتقال  کاماًل حرارت داده،  توجه! مطبوعه ی پیش روی شما 
کنند.  که پخش کننده های نشریه می توانند آن را بدون پوشیدن دستکش توزیع  ویروس. اما این به آن معنا نیست 

گزارش دهید و جنازه تحویل بگیرید. کشان را به ما  در صورت مشاهده تخلف، نام، عکس یا الاقل نمره پال !

+ ویژه نامه ی دنده معکوس جمعیت ایران
+ ویژه نامه ی دنده معکوس جمعیت ایران

 این طور نبود که پریشبی 
ً

چطور شد که این طور شد؟ قطعا
آقای استکبار جهانی آمده باشد شالقش را بردارد بزند 
ِکخه!« و ملت  که »تزویج و زاد و ولد  بر سر و تن ملت 
کدخداهای دنیا  که زور  هم بگویند چشم. آن موقعی 

می چربید و ایران جزیره ثباتشان بود، به سختی توانستند 
کاری از پیش ببرند.

کسانی این لذت های شیرین را در نظر ما تلخ  پس چه 
کردند؟ چه کسانی از باال رفتن نرخ رضایت زندگی و رشد 
جمعیت در اوان انقالب غولی ساختند به نام انفجار 
جمعیت؟ کی ها از دهه شصتی ها مضحکه ساختند و  تا 
کسانی اسم خودشان  کردند؟ چه  توانستند تحقیرشان 
که از رژیم  گذاشتند و سیاست های تخریب نسل  را عقال 
کردند؟  گذشته بر زمین مانده بود را دوباره برایمان تجویز 
قشنگ  قانون های  اجرایی  دستگاه های  و  دم  کدام 
تشویق به ازدواج و فرزندآوری را می گذارند پشت ویترین 
که از  که قشنگ بماند و در عوض هر سند و قراردادی 
کم  ه می پذیرند؟ چون جا 

ّ
کل خارج بهشان دیکته شد با 

است سؤال های دیگر را بگذاریم در ذهنمان بپرسیم.
کالم اینکه وقتی ملت هر روز بیشتر به مضیقه  ص 

َ
َمخل

پروارتر  محترمشان  تبعه  و  مسئولین  برخی  اما  بیافتند 
آن  از  تحریم  به  چیز  همه  دادن  حواله  یعنی  شوند، 
شوخی های زشت است! سروکار ما با ُدردانه های مکتب 
که به قول امام خالصی از آن ها  عموسام در داخل است 

به این زودی ها ممکن نیست.
فشار  برق  نیم مثقال  تیربرق(  )همان  شلمون   

ً
عجالتا

)بخوانید خطوط  لگدکنندگان سیم لخت  تقدیم  قوی 
کدام  کار ناتمام انقالب را  تا ببینیم  قرمز( ملت می کند 

ک خورده ای قرار است تمام کند. شیرپا

@ShalmoonTanz :گرام صفحه شلمون در اینستا
@SHALMOON :و در پیام رسان بله و تلگرام
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لغو و مشروط سازی یارانه
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دالر جهانگیری دونرخی شد
پس از افزایش قیمت 1401 درصدی دالر، رییس جمهور طی 
کرد و با  یک دستور به بانک مرکزی، از افزایش آن جلوگیری 

تدبیر به رقم مورد عالقه ی خود 1400 درصد رشد رساند.

توصیه دلسوزانه رئیس جمهور خطاب به مردم
گفت سفره ی مردم  که  رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری 
سفره اش  که  »هر  المثل  ضرب  ذکر  با  است  شده  کوچک 
سفره های  گر  ا مردم  گفتند:  بیشتر«  کش  خورا کوچکتر 
کوچکتری برای خود بگیرند مقدار غذای بر روی سفره بیشتر 
گر مردم غذایی  نشان داده می شود. ایشان در ادامه افزودند ا

کنند.  نداشتند، می توانند سفره را حذف 

افتخاری دیگر برای دولت
امیرمحمد نوشادیان

کنترل  گزارش خبرگزاری خبرگزار به نقل از آژانس بین المللی  به 
کاهش  جمعیت جهان، این سازمان طی انتشار لیستی از آمار 
این  در  کرد.  رونمایی  جهان  منفی  رشد  و  فرزندآوری  نرخ 
کاهش نرخ  لیست از کشورمان به عنوان سریع ترین و بیشترین 

فرزندآوری نام برده شده.
هو-جونگ-بونگ سخنگوی آژانس در گفت و گویی از آمادگی 
کارشناسان این سازمان در جهت سفر به ایران و مطالعه روی 
مسئولین و تمهیدات آنان در راستای ثبت این رکورد خبر داد و 
گفت با مطالعه بر مسئولین ایران می توان جهان را نجات داد.

شوپرپری همانطور که از نامش پیداست - موجودیست که »شب ها پر می زند و پر می زند.«
علت نامگذاری: گویند قرن ها پیش، همزمان با والدت ملکه انگلستان )الیزابت دومشون( 

دختری در مازندران زاده شد به نام »پری«.
که همه او را به سیب سرخ تشبیه می کردند.ازآن سو آقاپسری متولد شد  زیبایی پری تشبیه ناپذیر بود؛ به طوری 
که سیب سرخ نصیب شغال،  گرفت. ازآنجا  که شباهت عجیبی به خفاش داشت و از بدو تولدفری خفاشه لقب 
خفاش )حاال هرچی( می شود، پری را به فری دادندو بعد ازآن لقب فری خفاش به شوهرپری تغییر یافت. شوهرپری 

در مازندران نماد خفاش اعالم شد و بعدها با تغییرات لفظی شوهرپری به شوپرپری تبدیل شد.
کنی کم  جرم: رو 

کردم. هنگام شام  گونه افزود: »شبی غشنیک )کالغ( را به خانه ام دعوت  وی در اعترافات این 
کوبیده  گرفت. رقابت تنگاتنگ بود ولی من با خوردن 19 تا  کل کلی میان من و غشنیک شکل 
کل کل باشم و غشنیک با اختالف زیاد به من باخت. بعد از تخلیه ی ضیافت آن  توانستم برنده 
کوبیده، بر باد رفت. }عمه ندارم  شب، جهان با ویروس خارج شده از من به علت حساسیت به 
خودتان را خسته نکنید.{ نام ویروس کوبیده19 است که برخی به اشتباه آنرا کووید19 می نامند. 
را  اشتباهمان  که  ما  کنم.  جبران  کمی  تا می دوزم  ماسک  درخانه  وخودم  شرمسارم  کنون  ا

پذیرفتیم شما هم ماسک بزنید ماسک.

شلمون نیوز کریم زادهتعبیر خواب محمدرضا  امیرمحمد نوشادیان

3

آمار  و  سرشماری  سازمان  مدیرکل  دادمنش  جناب  مقابل  در 
ضمن  خود  المللی  بین  همتای  پیشنهاد  به  کنش  وا در  ایران 
اعالم مخالفت گفت: این جایگاه را یک روزه بدست نیاورده ایم 
نتیجه  عنوان  این  کنیم؛  آن ها  تقدیم  دودستی  بخواهیم  که 

سال ها تالش و تجربه مسئولین پرتالش ماست.
باال  سنی  میانگین  با  جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  انتها  در  وی 
جمعیتی باتجربه و فرهیخته خواهند بود با توجه به اراده راسخ 
در  را  آمار  این  شدن  برابر  چند  نوید  مردم  همت  و  مسئولین 
سال های آینده داد تا نام ایران همیشه در رتبه اول رشد منفی 

جمعیت بدرخشد.

که ولرم شد خبر داغی 
سیده زهرا صالحیان

گلوی غالمی نهاده و او را بکشت و اندر  در شامات شرطه ای پا بر 
احواالت حقوق بشر از لسان الحال شادروان خلدآشیان »جرج 
فلوید« - شّفه ا... عنقه - در محفل شعر و ادب bbc پارسی، 
تیره رویان آن دیار شعری سروده و همی خوانده  از  به حمایت 
گشت.  که مسرت بخش وجود سیاسیون حقوق بشر همی   شد 

بخشی از شعر بدین قرار است:
گردنم افکنده دوست زانویی بر 

که خاطرخواه اوست گه  می کشد هر 
گه به نازی می شود بر من سوار

می ُکشندم از برای رنگ پوست
می زنم از بس نفس، جان می دهم

هرچه داریم و نداریم مال اوست 2

تقلیل عالقه   
گر به تازگی صاحب فرزندی شد ولی احساس کرد به فرزندش  ا
عالقه ای ندارد، فرزند واجد شرایط دریافت یارانه نیست. به 

کنجی رفته و در تنهایی خود اشک بریزد.
کابوس پنت هاوس   

گر فردی در پنت هاوس جدیدش به سختی خوابش ببرد از  ا
کرده  که خرج پنت هاوس  ترس اینکه بیایند او را ببرند، پولی 
مال مردم بوده و مردم از او راضی نیستند؛ لذا یا باید رضایت 

کانادایی جایی. کند یا برود  مردم را جلب 
کرونا    درمان 

چنانچه به یکباره از خواب برخیزد و کسی را مبتال به 
کرونا نیابد، بی شک یا در دیار باقی است یا هنوز در 

خواب به سر می برد.
خواب ناز   

گشوده  کسی دهان بر پیشنهاد  چنانچه در این ایام 
کارش نداشته  کاری به  کند،  کره بر زبان جاری  کالم مذا
باشید زیرا کسی را که خودش را به خواب زده نتوان بیدار کرد.

آجر بینی   
گر در خواب ببیند به دست یک مسئول محترم آجری روی  ا
گذاشته شده است، به طرفة العینی سیلی محکمی به  آجر 

که قطع به یقین هنوز خواب است. صورت خود بزند؛ چرا 

شوپرپری چیست؟
آشنایی با واژگان طبری

کارتون: فاطمه ندیمی.متن: سیده زهرا صالحیان

فعالیت سازنده و رو به جلو در در دستگاه قضا - از

کالن  کشاندن قضات فاسد به محکمه و وصول مبالغ 

کارگران معترض  اختالس شده تا رسیدگی به پرونده های 

هپکو و آذرآب و تبرئه آنان.

گفت: در صورت پیشروی  کشور، ما در سال 1430 پیرترین دبیر مجمع فعاالن جمعیت  کاهش جمعیت  روند 
کشور منطقه خواهیم بود!

  فاطمه ندیمی

  فاطمه ندیمی

سیده زهرا صالحیان



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!

کیجا ره خوامه! -  ننه! ِمن زن خوامه! ِجمال پیراشکی 
- ِچچی؟ زن خوانی؟ باو ِبال خوامه بال ِبِنه َبزه بمرد! ِبال ته مافوره 
گرونی دله ته خشک هئیت چو وسه زن َبِوِرم؟ اما شه شو  بّنه، این 
ی تو خوانی امه سه اتا سرخر اضافه هکنی؟!

َ
خالی بتیم خواسمی، ا

- َسرخر کمینه؟! ِمن خوامه زن َبِورم، مستقل بّوم ته سربار نواشم.
که تازه َمله  - خاره خاره! ِمسه قصه ِنباف! ایانه اینتا ِمالوچه سو - 
کننه َمردمم  مسجد بیمو - ته ره یاد هدا؟! وشونه وضع خاره فک 

که ونه جا الکی الکی پیل دربیارن. وشونه واری عمامه دارنه 
- چه این حرفه زنی ننه! ِمالحوسین خار آدمه، َمله وسه خله 

زحمت کشنه.
- زحمت کشنه؟! شه پیله گیرنه! مالئون مفتی کاری نکننه ...

کنی؟! شونی ِجمال پیراشکی فروِش جا  - اسا چه حرفه عوض 
صوبت هکنی یا نا؟!

ره  کیجا  َگّنه راغون فروش  اینتا  بیی؟!  شفته  جعفر،  هکن  ول   -
خوانی چه کنی؟!

َگّنه راغون چیه ننه؟! زشته مردم وسه اسم الّنی!  -
از این ونه حوصله  که ونه نوم جعفر بیه - ویشتر  جوان ریکا - 
که ونه حرفای بی سر  کم  َکل َکل هکنه. اته  که  شه مار جا  نکشیه 

گوش هدا، دس به زانو بّیه و ِهِرسه و اتاق جا بیرون بورده. و ته ره 

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 

.......................................شلمون نیمه ی هر ماه شمسی منتشر می شود؛ مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
کارگروه طنزستان طبرستان کاظمی مقدم.کاری از  سردبیر: سیدمحمدجواد طاهری.دبیر تحریریه: ابراهیم 

اتا هفته بعد:
- ننه!

- آاااا ننه و فتور! ای تره چه مرگه؟
- ِجمال پیراشکی شه زمینه بروته میلیاردر بیه! بشنوسمه ونه 

کیجا خوانه شاسی بلند هیره!
ِگنی وچه؟! بدبخت! چن بار ته خور باوتمه »جعفر! بور  - راس 
کیجا ره بِور!« اقاًل تو زن نورنی بل ِمن بعد بیست سال فوت  ونه 

تی ِپر، شی بکنم شاید ِجمال بی زن مه جا ِخشش بیمو و ...
- ننه؟! َفهِمنی چی گنی؟!...

∆∆∆
ِد هفته بعد:

- ننه؟!
- ِهه! چیه؟!

کردنه، ِجمال اصاًل زمین  - مه رفقون داشتنه مه جا شوخی 
ناینه. ولی اینا که مهم نینه. مهم ونه کیجائه که خوار آدمه. نیه؟!

ره! ِجمال خله خار آدمه!
َ
ره! ا

َ
- ا

- ننه؟! َبِفهِمسی چی باوتمه؟!
باوتی؟!  بیه  الکی  قضیه  زمین  ره! 

َ
ا ره! 

َ
ا چی؟!  چی؟!   -

ِجمال  ی 
َ
ا ایارنی،  زن  اسم  خشک هئیت چو  کّنی  غلط  تو 

بسوته راغون فروش کیجائه اسمه!

!؟؟؟ی د ن م ز ا ی ن   اه 
امیرمحمد نوشادیان
کریم زاده محمدرضا 

کازیون کارتن یخچال به صورت ُا اجاره 
که مناسب برای آن هایی 

توانایی پرداخت اجاره خانه ندارند
مارک LG اصل از ژاپن

مقاوم در برابر باران و رطوبت جوب
کارگر بود و به دلیل عدم توان  مستأجر قبلی 

کارتن موز رفت. مالی سراغ 

به چند نوزاد واجد شرایط دریافت یارانه نیازمندیم
تقبل هزینه پوشک و شیر خشک تا یک سال

فروش ویژه
کاغد برجام)کیلویی(

جنس اصل آمریکا و اروپا
مخصوص چرک نویس 

و ساخت موشک
دست چند تا نماینده 

مجلس بوده،
تا حاال الشم باز نکردن

فرزند]واجدشرایط دریافت یارانه[بیشتر، زندگی بهتر
                    معاونت فرهنگی دولت

کودک واجد شرایط یارانه
کارکرد )درحد نو( کم 

مسلط به حروف الفبای فارسی و اعداد 1 تا 10

مهد و آمادگی 
یارانه اندیشان
تربیت فرزندان

در راستای
واجد شرایط

شدن

به تعدادی 
مردم راضی 

)چهره خندان( 
جهت شرکت 
در نظرسنجی 

نیازمندیم
ستاد محاسبات 

آماری دولت

به چند روشنفکر غربگرا
کشیدن  جهت ماله 

دستاوردهای اقتصادی برجام 
کره نیازمندیم و تجویز مذا

پرداخت دستمزد
به صورت نقدی


