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

• ازدواج را به تاریخ بسپار!• ازدواج را به تاریخ بسپار!

@ShalmoonTanz :گرام صفحه شلمون در اینستا
@SHALMOON :و در پیام رسان بله و تلگرام
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که قانون »تسهیل ازدواج جوانان«  15 سال است 
اولویت  در  متأهلین  قرارگیری  اشتغال،  وام  اعطای  چون  دلبرانه ای  بندهای  با 
برای  شرایط  و  فضا  اختصاص  موقت،  مسکن  اختصاص  شغلی،  فرصت های 
کنون  برگزاری عروسی و ... در مجلس تصویب شده تا به اجرای قوه مجریه برسد. ا
آنان در آستانه ی  از  که 1.5 میلیون  12 میلیون جوان بالتکلیف در سن ازدواج 
و  اجاره  سرسام آور  هزینه های  ساالنه؛  طالق  هزار   170 هستند؛  قطعی  تجرد 
با... خرید خانه؛ هزینه های عقد، عروسی، مهریه،  نعوذ  و  رهن 
جهیزیه و همه و همه برهانی روشن است بر اراده ی ما ایرانی ها 
گر نخواهیم آن  گر بخواهیم، ثریا را فتح می کنیم؛ ا که ا که همانطور 
که عکس هر فرمولی هم صادق است. را فتح نمی کنیم. چرا 

کادر چیزی ننویسید. در این 
گر هم می نویسید ریز بنویسید.( )ا



Tom & jerry 2020
جری موشه اخراج شد

به گزارش بخش هنری شلمون نیوز به نقل از مترو گلدوین مه یر، 
صاحب امتیاز انیمیشن محبوب »تام و جری«، جری به دلیل 

در نارضایتی  کارگردان  شد.  اخراج  وی  از  کارگردان 
تام  نمی گذاشت  »اون  افزود:  زمینه  این 
به  شد.«  اخراج  خاطر  همین  به  بگیرتش 
این  عوامل  تمام  قضیه  این  دنبال 
هم  دست  به  دست  انیمیشن 
را  جایگزین  بازیگر  تا  دادند 
کنند.  پیدا  نقش  این  برای 
مدت ها  از  پس 

جست و جو 
شخیص  شخص 
مورد  مشخص  شاخص 
و  کردند  پیدا  را  خود  نظر 
از  »آفتابه  جز  نبود  کسی  او 

مازندران«.
وی به دلیل 1. خوش دست بودن 
این  به  آمریکایی ها  عالقه مندی   .2
که از تصویر  گشت و همانطور  شئ منتخب عوامل انیمیشن 

گرفته و خشنود است. هویداست تام هم راحت او را 
لغات  فرهنگ  در  آفتابه  نام  شد  باعث  تاریخی  اتفاق  این 
کند و این نام هیچ ربطی به این  مازندرانی به »جری« تغییر 

که آب از آفتابه جر می ره )پایین می آید(.  ندارد 

آخرین اخبار فوتبال
تغییر در سبک تمرین

گروه ورزشی شلمون نیوز تغییراتی در شیوه تمرین در  گزارش  به 
باشگاه ها رخ داده است و تعدادی تمرین جدید به تمارین 

که عبارتند از: قبلی اضافه شده 
کشیدن کردن در صورت رقیب هنگام الیی  1. عطسه 

سیده زهرا صالحیانشلمون نیوز

3

کردن همدیگر به صورت آبدار همزمان با روپایی زدن 2. ماچ 
3. لیس زدن صندلی های ذخیره

دست  نمود:  اذعان  باره  این  در  نیز  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
هم  جدول  صدر  بازیکنای  ضمن  در  است.  خر  کرونا  دست 

نمی گیرن تموم.

کشور در مبحث اعدام؛ اصالح قانون قضایی 
آخر اعدام بکنیم یا نکنیم؟

امیرمحمد نوشادیان
قضائیه:  قوه  اجرایی  امور  رئیس  از  نقل  به  خبرنگاران  گروه 
فضای  در  هشتگ  قالب  در  مردم  مطالبه های  راستای  در 
توجه  با  و  مختلف  موارد  در  و  مختلف  بهانه های  به  مجازی 
باید اعدام شود  کدام  اینکه  از  به سردرگمی مردم و مسئولین 
که در قانون و روش اجرای  گرفته شد  کدام نه؛ تصمیم بر این 
کارگروهی الیحه  که با تشکیل  گیرد  احکام اصالحاتی صورت 
ارسال شده است. متن الیحه بدین  به مجلس  و  آن تدوین 

شرح است:
مشخصات فردی: فرد محکوم در مرحله اول از نظر ظاهری و 
که تصویر  گیرد. به این صورت  زیبایی بصری مورد برسی قرار 
داشتن  صورت  در  کرده،  پخش  مجازی  شبکه های  در  را  او 

مظلومیت و پشیمانی در چهره اعدام نخواهد شد.
مرتکب  کسی  یا  چیزی  به  اعتراض  راستای  در  گر  ا اتهام:  نوع 
بین  در  اعتراض  آن  چنانچه  جرمی(  )هر  باشد  شده  جرم 
گر  عوام الناس مطلوب باشد نباید اعدام شود. به عنوان مثال ا

گرانی آدم بکشد اشکالی ندارد. در اعتراض به 
گاه خارج از ایران،  گر مجرم از طرف شبکه های آ حمایت ها: ا
سلبریتی ها و افراد حقیقی در فضای مجازی دارای باالی صد 
گروه ها به مطالبه گری  کا فالوور مورد حمایت باشد و جمیع این 

نسبت به جرم این مجرم بپردازند؛ مجرم، مجرم نیست.
قرار  نمایندگان  بررسی  مورد  الیحه  این  مجلس  در  پس فردا 
کنند. می گیرد و نماینده ها نیز مجازند تا نظر مثبت خود را اعالم 

2

فال باد 
باد رو کی داده کی گرفته؟!

سیده زهرا صالحیان

گر در جمع مریدان  باد در بامداد: ا
باد در دهید. در واقع چیزی فراتر 
کف داده اید. توصیه  از باد، از 

میشود از مصرف حبوباتی چون 
لوبیا پرهیز دارید. ) البته حقتان است. آخر 

آن موقع از شبانه روز در جمع مریدان؟!(
گر قرار بود این ساعت، آغازی  بر یک حرکت  باد در صبحگاه: ا
عظیم در زندگیتان باشد ولی خواب را بر آن ترجیح دادید، بدین 
که شما باد دارید، بادتان بخوابد درست میشوید.  معناست 
توصیه می شود نگذارید باد به پشتتان بخورد. )چرا شب ها رو 
 پشت 

ً
که پشتتان باد بخورد؟ یعنی واقعا به شکم می خوابید 

شما باد را می خورد؟(
بادهای  و  نکته سنج  بانویی هستید  گر  ا باد در هنگامه ظهر: 
که  مخالف به سمتتان در حال وزیدنند، معنایش این است 
در زندگی خود با موضوعی مخالفید و هنوز بیانش نکرده اید. 
و  نقد  به  و  داده  تشکیل  گروهی  واتساپ  در  توصیه می شود 
 

ً
بررسی بادهای پشت پرده این موضوع بپردازید و در آخر حتما
که چیزی نبود جلو روشم می گم« تا وجدانتان  کنید: »این  ذکر 
آسوده بخوابد. )ال ال ال الیی... وجدان الالیی... با همین ریتم 

بخوانید و ببادید و بخوابید.(
گر پس از تحمل »یک صبح سخت« هنگام بعد  باد بعد از ظهر: ا
گهان »احساس رضایت از وضع موجود« را در اندرونی  از ظهر نا
که رئیس الرعایا چنین  گر نداشتید شنیدید  خویش داشتید،یا ا
گفته است. نشان از حضور باد های موسمی بشدت قوی در 
اعماقتان دارد. از این پیش بینی نگرخید زیرا آقای جهانگیری 
 باید در 

ً
گذرانده است. )حتما نزد نگارنده، کالس جهان بینی را 
پرانتز چیزی بنویسم؟ گاهی سکوت عالمت باد است.(

به  که  داشتید  مالقاتی  خود  معشوقه  با  شما  غروب:  در  باد 
دلیل اتمسفر موجود، یک بند، دهان بر تعریف و تمجید از وی 
که هوا برش داشت برد. توصیه  کردید  گشودید. آنقدر اورا باد 
باز  نزد شما  به  را  او  باد صبا  نباشید اذان صبِح  میشود نگران 
گر هم بازنگرداند با بادی دیگر به دنبال معشوقی  میگرداند.)ا

دیگر روید.(
باد در شب: یارانه این ماه به حسابتان واریز می شود. حساب 
رنگ یارانه را لحظه ای به خود نمیبیند. این تناقص بر دو حالت 
است یا یارانه شما قطع شده یا زحمت آن را قبض ها و قسط 
میبرد.  باد  را  آورده  باد  میگویند  که  اینجاست  اند  کشیده  ها 
کنید و تا 1۴00 به باد دیگری  کمی ناله و زاری  )توصیه ای ندارم 

فکر نکنید.(

#نه_به_اقدام  
صحبت های لو رفته ی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت

کریم زاده محمدرضا 

گرون  چیزی  میشه  دقیقه ای  چند  یه  دوستان  جمهور:   رئیس 
 بعد جلسه اقدام به گرونی کنید. 

ً
نشده. لطفا

#نه_به_ نگفتید  جلسه  اول  شما  مگه  حسن جون  جهانگیری: 
کنیم؟ گرونی  اقدام؟ پس چرا می گی اقدام به 

که می زنید  که به حرفایی   رئیس جمهور: منظورم از اون اقدام اینه 
اقدام نکنید. 

آذری جهرمی : اآلن به حرفایی که تو تلویزیون گفتید اقدام کنیم؟ 
 رئیس جمهور: نه عزیزان. گفتم که #نه_به_اقدام.

جهانگیری: پس اآلن یعنی ما اقدام به گرونی نکنیم؟ 
گیجم  ارزون؟  یا  کنم  گرون  بده دالرو  توضیح  بهم  یکی  همتی: 

کردید!
ربیعی: دوستان فکر کنم منظور حسن اینه درحالی که داریم گرون 

می کنیم بگیم ارزون می کنیم. 
ه هرکاری می خواید بکنید. به من چه اصاًل؟

َ
 رئیس جمهور: ا

موضوع انشاء

کرونا و ماسک زدن
حمیده غالمی اوریمی

ما از ماسک استفاده میکنیم. مادرمان نمی گذارد ما بدون ماسک 
کنیم. چون مادر بزرگ سهیل هفته ی  به پارکینگ برویم و بازی 
کرونا رفت آن دنیا. عزیزجون می گفت خوش به  پیش به خاطر 

حالش ریق رحمت خورده دیگه حرص مملکت نمی خوره. 
چون  برمی داریم.  را  ماسک  می رویم  پارکینگ  به  وقتی  ما 
که  می گویند  را  این ها  و  ندارد  وجود  کرونا  گفته  سهیل  بابای 

ماسک هایشان را بفروشند. 
و  گرفت  سلفی  ماسک  با  اش  استوری  برای  خواهرمان  دیروز 
عکس  برای  فقط  می گوید.  دروغ  می زنم.  ماسک  من  نوشت 
عرق  بزند  ماسک  گفت  مادرم  به  شنیدم  خودم  بود.  گذاشته 
میمون  شبیه  گفت  هم  مامان  می شود.  ک  پا آرایشش  می کند 

کرونا بگیری. باشی بهتر از این است که 
کار میکند. می گوید ورود به اداره ها بدون ماسک  بابایمان اسنپ 
ممنوع شده. امروز یک مسافر رفت و برگشتی ماسک بابا را برای 
گرفت. پولش را هم داد.  داخل شدن به یک اداره از بابا قرض 

ماسک باعث شده مردم به یکدیگر کمک کنند.
حتی مدیر ساختمان ما هم ماسک می زند. همیشه یک ماسک 

گردن او هست.  دور 
همه ی ما ماسک می زنیم.

که این چیزها را نمی دانیم اما  کرونا قرمز شده. ما  اخبار می گفت 
 بابای سهیل می داند. 
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عاقبت نامعلوم کنکور در عصر کرونا

  فاطمه ندیمی



راس  وره  دهم  بار  برای  نیاردمه،  ابرو  شه  به  خم  که  ِمن  ولی 
که: »ِقد  هکردمه یک خویز اون طرف تر ِدم بدامه. بقول مه ِپر 

دّیه ِمِره ِخرِده!«
َکِشنی!  کتار  - آو! عجب بادی هّسه! ته روده بّکله! چنه 

- ها! شعبون! ِفک َنِکن ِنشنوّسمه! یواشکی َگپ َنِزن!
- َدِرکه! امه مغزه بخردی! اصن تا تو دری دیگه قهوه ِخِنه ِنمه!

▪
که بیدی نیمه به این بادا بلرزم. باالخره دوِننی ِمن  - ... ِمن 

چنه پهلوونمه ...
- صفا! ِارواح ته ِمرده ول هکن! امه َسِره بوردی!

صفا دهمین چایی ره هورت بکشیه. ونه دوره انه دود بهیت 
بیه که ونه بدترکیب قیافه به زور به چشم ایمو.

ونه  آدم  ندارننی!  َور بخرده! شماها جنبه ی هیجان  ره  ِمه   -
ظرفیت داره، یعنی چی؟! خوامه بورم ِسِره!

تا صفا شه لینگه قهوه ِخِنه جا بیرون بشته، تا چند دیقه فقط 
صدای اوف اوف ِمشِتریا به گوش اَیمو!

▪
صفای اعصاب بهم َبِشّنیه. هر چی شه زنا و شه سه تا وچه ره 
ِزِمر اشا تا اته کم ِوه ره محل َهِدن، راه به جایی  ِزِمر 
صفای  به  و  شینه  َور  جا  موبایل  شه  همه  َنِورده. 
که  ِگس َول بیه  بدبخت محل ِنشِتنه. جوری وشونه 
ِگرِدنه الپ بزونه. صفا همونطی  انگار تور جا وشونه 

پیجامه لینگ، شه شلواره آویز جا بیته و داد بزو:
- ِمن شومه قهوه ِخِنه!...

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!

عمو ِغالم قهوه خنه :
ِگِتمه! صبح زود بیه و مث همیشه بزومه به دل ِجنِگل، تور  ره! 

َ
- ا

مه دس دیه و چکمه به لینگ، َچک َچک وا راه شیمه. زیاد راه 
ِرِسه مه سر رو! که َیک دفعه اتا پلنگ دار باال َبّپِ نشیمه 

- ای ِوه ِشروع هکرده!
که َصفا نوم داشته و بین ِمشتری های قهوه ِخِنه به صفا  گوینده - 
َگت هورت شه چایی ره بخرده و قلیوِن  بادی مشهور بیه - با اتا 

لوله ره به دست بیته و باوته:
گه بشنویی تره ِخش انه. - ا

ِگنی! صفا بادی ول هکن جاِن ته وچه! - همیشه وره 
صفا محل نشته و شروع هکرده به تعریف شه قصه:

گه  ِگِتمه! پلنگ ناو، باو فیل! شه دل دله باوتمه: »صفا! ا - دیمه 
نزنی هم ِخرنی هم ِمرنی!« چشه َدِوِسمه و پلنگ جا شاخ به شاخ 
ِگرِدن َدِکت جا  م، اتا صب تا غروب دیمه این پلنگ  بیمه. دراغ َنّوِ

کشتی گیتمه....
▪

- ... خالصه! شمه َسِره درد نیارم . پلنگ دیگه نفس جا َدِکته، 

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 

می
دی

ه ن
طم

  فا

گرانتر، هر روز آبکی تر بسته های اینترنت، هر روز 

شلمون هر .... روز یک بار
منتشر می شود.

کنید.( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)نقطه چین را با عدد دلخواه پر 
سردبیر: سیدمحمدجواد طاهری

کاظمی مقدم دبیر تحریریه: ابراهیم 
کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 


