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سِر شلمون

گرد مکتب عاشورا ابو الکیلید شا
-مردود شد-

نقل است مدتی پس از واقعه عاشورا جمعی از محبان اهل 
با  مالقات  به  داشتند  پارس  سرزمین  به  که  سفری  در  بیت 
فریدونیان  طایفه  از  اسدا...  ابن  حسن  یعنی  دیار  آن  کم  حا
ملقب به ابوالکیلید رفتند تا واقعه عاشورا را برای وی حکایت 

کنند.
شب  کره  مذا داستان  به  محبان  که  بود  مجلس  اواسط 

عاشورای امام حسین؟ع؟ با عمر سعد ملعون رسیدند.
که شب ششم محرم، عمر سعد  کردند  ایشان در این باره نقل 
و امام مقابل هم نشستند. امام به او فرمود: »پسر سعد! از خدا 
که قبول  بترس و در قتل من شرکت نکن. من صادقم؛ این را 

داری؟«
گفت: »به خدا قسم می دانم  که امام را می شناخت  عمر سعد 

آزار این ها حرام است؛ جایز نیست.«
امام فرمودند: »پس چرا در قتل من شرکت می کنی؟!«

گر شرکت نکنم ایشان اموال مرا مصادره، خانه ام را  گفت: »ا
خراب و امنیت را از من و فرزندانم می گیرند.«

امام فرمودند من تمام آنها را جبران می کنم. تو از راه باطل باز 
گرد و به سمت حق بیا!«

کرده بود. کور  ولی وعده ملک ری چشمان آن ملعون را 

کاماًل  شما  روی  پیش  مطبوعه ی  توجه! 
گرمادیده، حرارت داده و در نتیجه استریلیزه 

است و عاری از استعداد انتقال ویروس.
نشریه  پخش کننده های  که  نیست  معنا  آن  به  این  اما 

کنند. می توانند آن را بدون پوشیدن دستکش توزیع 
کرده و در مقابل  در صورت مشاهده تخلف، نهی از منکر 

کاماًل مختارید. کنید.  توجیه آوری، اقدام امنیتی 

!

از  ابوالکیلید  چشمان  است  نقل  محبان  روایت  پایان  از  پس 
تاریخ دانان می گویند یک »عجب  که  به طوری  زد  برق  شعف 
کردم« خاصی در آن هویدا  ُگلم پیدا  توجیه ردیفی برای دسته 
کرد: »آری ای پیروان علی؟ع؟! ما نیز  شد و شروع به سخنرانی 
که سهل است ما با  گرفتیم. عمر سعد  از مکتب عاشورا درس 

کردیم!« کره  کبر مذا شیطان ا
حضار تکبیر گفتند.

َکری ابن ابلیس  که امضای جان  گونه ای بود  کره ما به  »... مذا
در  را  داراییمان  تمام  پذیرفتیم  افتخار  با  و  گرفتیم  ضمانت  را 
کنیم و باعث افتخار  خُت الَکری فدا 

ُ
ازای سلفی با بانو موگرینی ا

دیارمان باشیم.«
از آن پس اخبار واضحی از آن جمع محبان در تاریخ ثبت نشده 
که متفق القول می گویند ایشان  گنگ داریم  و فقط چند روایت 
َکری/ تو از  َکری ای  زان پس خود را در اتاقی حبس نموده و »ای 

همه سرتری«گویان جان باختند.

سیده زهرا صالحیان

• این بار، طنزپردازها
روضه خوانندروضه خوانند• این بار، طنزپردازها



جلسه هیئت دولت برای حل مشکالت
سیده فاطمه حسینی

هیئت دولت برای حل مشکالت معیشتی مردم تشکیل جلسه 
داد. با توجه به در پیش رو بودن سه صد روز و یک ۶۵ روز از 
در  شرکت  از  بعد  گذشته  هفته  دولت  هیئت  اعضای  دولت، 
که در غیاب رییس  هیئت هیئت دولت، در جلسه ای فوری 
کردند تا پیش از پایان صد روز سوم  جمهور تشکیل شد تصویب 
باقیمانده اونچنان  کرده و در ۶۵ روز  را پیدا  امید  کلید تدبیر و 

که پوز صد روز اول دولت را بزند. کنند  رونق اقتصادی ایجاد 
علی برکت ا... *

که به  * پوزش بابت به روز نبودن خبر. تقصیر خادم هیئت هیئت دولت بود 
خاطر پخش قیمه نذری دیر خبر را رساند.

تصمیم جدید گروه جهادی آمریکا،
در انتظار پاسخ عراقی ها

امیرمحمد نوشادیان
در سال 2003 به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی بوش، 
تحقیقات  و  با هدف سازندگی  آمریکا  ارتش  از  گروهی جهادی 

میدانی به عراق اعزام شدند.
گروه جهادی در این مدت پایگاه های نظامی متعددی در  این 
کشور های  رفاهی همانند دیگر  تجهیزات  تمامی  با  کشور  این 
منطقه ساخت و در مدت حضور خود به برقراری امنیت در این 

کشور جنگ زده پرداخت.
و  جست  ها،  بازرسی  ایست  چون  تمهیداتی  با  آنها  همچنین 
پشت  بر  تیرانداز  تک  استقرار  و  مردم  های  خانه  گروهی  جوی 
گویا تاریخ  که  کشتار جمعی نیز بودند  بام ها به دنبال سالح های 

گذشته بود و ضرر داشت. مصرفشان 
کشور عراق خودش را از نظر دیپلماسی پیدا  که  در نهایت حال 

گروه جهادی قصد ترک عراق را دارد. کرده است، این 
هزینه  اینکه  محض  به  کرد:  اعالم  جهادی  گروه  این  فرمانده 
عالوه  به  کنند  تسویه  ما  با  را  نظامی  های  پایگاه  ساخت 
کتورهای اقالم مصرفی این چند سال و حق الزحمه بچه ها  فا

ما رفع زحمت می کنیم.

شلمون نیوز

3 2

آخرین دستاورد های طب شلمونی
َوچه که نافرمونه، ِکِتک ِونه درمونه 

سیده زهرا صالحیان

طب  اعماق  در  که  پیچیده ای  و  گسترده  تحقیقات  طی  در 
حال  به  تا  که  برخوردیم  جمله ای  به  داشتیم،  شلمونی 
برنخوردیم، شاید هم خوردیم بزرگ شدیم یادمان رفته است.
که ما  کنیم  کنون مشعوفیم خدمت عزیزان اعالم  در هر حال ا

کرونا شدیم. کشف داروی  موفق به 
نام: ِکِتک

ketekinofen :نام علمی
شاید  می کند.  حل  را  چیز  همه  ِکِتک  دیده  تجربه  به  جهان 
اصرار  اینقدر  ِکِتک  ِاعراب  بر  چرا  که  است  عجیب  برایتان 

کاماًل متفاوت است. ُکَتک  ِکِتک با  داریم. واضح است. زیرا 
که برخی مادران در تربیت فرزندان به  ُکَتک زدن: امری اشتباه 
کردن آن بلند شده  کودک پس از میل  که  کار می گیرند. امری 
زبان خود را دراز و با جمله ی »اصلنم درد نداشت« صحنه را 

ترک می کند.
که مادران مازندرانی آن را همچون  ِکِتک زدن: امری مقدس 
موهبتی الهی در ذات خود داشته و توانایی درمان اعجازآمیز 

کودکان نافرمان از آثار این نعمت است.
نمود:  اذعان  باره  این  در  گروه  شلمونی  طب  ارشد  طبیب 
»ابتدا که با جمله »وچه که نافرمونه/ِکِتک ونه درمونه« مواجه 
که داوینچی در  شدیم خیلی نظرمان را جلب نکرد ولی از آنجا 
گردان  کوچک از شا کردن نظریات بزرگ در آثار  مقوله پنهان 
مکتب مازندران است، پی بردیم در این جمله به ظاهر ناچیز 

چیز بزرگی پنهان است.

  فاطمه ندیمی

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

ِکِتک نه  که  ما و تیم پزشکی-پژوهشیمان به این نتیجه رسیدیم 
کودک نافرمان است، بلکه خیلی مسائل دیگر هم  تنها درمان 

ِکِتک حل میشود. انگار فقط با 
کرونا هم از همان دسته مسائل است. ادعا داریم 

را  بزن«  منو  بیا  بگیر،  گارد  منو  »بیا  عبارت  سفارش،  جهت 
ارسال  تلگرام  یا  بله  گرام،  اینستا در  شلمون  عمومی  روابط  به 
ِکِتک های ما به دست  کرده؛ سپس از  نمایید. ابتدا مبلغ را واریز 

ِکِتکورهای دوره دیده مستفیض شوید.
}سردبیر! با این متن تو یک ماه اونچنان رونق اقتصادی ایجاد 

که ...{ بکنم 

تابستان داغ در دست احداث
امید صراطی

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در آخرین اظهارات خود اعالم 
جنبش های  دوباره  آغاز  پی  در  متحدانش  و  آمریکا  که  کرد 
براندازی تابستانه در ایران هستند، وی پس از اظهار این جمله 
که »امسال، سال آخرشونه!« این  در اجالس ساالنه پاریس 

کرد. برنامه را ارائه 
بررسی های  علٰی رقم  ارائه شده،  گزارش های  طبق 
کارشناسان  این برنامه با استفاده از تجربیات  انجام گرفته ی 
کرده و  قبلی، ایرادات برنامه های 88، 9۶، 9۷ و 98 را رفع 
بی نقص است؛ اما ایاالت متحده خواستار حتمی بودن این 
خواستار  صاحب نظران  برخی  دلیل،  همین  به  است.  نقشه 

آزمایش این برنامه، قبل از اجرای آن هستند. 
این  که  کرد  پیشنهاد  آمریکا  جمهور  رئیس  راستا  همین  در 
برنامه، ابتدا در خود ایاالت متحده آزمایش شود و سپس در 

صورت عملی بودن آن، به ایران نیز فرستاده شود.
کسی از پیشنهادهای او تشکر نمی کند  وی همچنین  از اینکه 

کرده و خواستار اجرای پیشنهادش شد. اعتراض 

  فاطمه ندیمی

مدیر عامل ایران خودرو بابل در پی  انتشار 
گفت: تصاویر دپوی خودروهای صفر 
این خودروها دچار نقص فنی هستند!

کاریکاتوری از ایشان کرم با انتشار  سید محمدجواد طاهریاهانت مجدد روزنامه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر ا



شلمون همکار افتخاری می پذیرد!
@ShalmoonTanz

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

باهامون تماس بگیر!

- سالم عمو ِافالطون! چه خور؟
- ِشماها ِخجاِلت َنِکِشنی؟ ته رو بونه مه جا گپ بزنی؟

- مگه چتی بیه؟! صواحی سر مه جا دعوا داینی؟
افالطون ِتغ هکرده دیم، شه َچک و ِپه ره واتر هکرده و باوته:
م.

ّ
کفه مرگه بل - شمه دوبس دوبس ونِگ وا دیشو نشته شه 

- عمو! ته حال معلومه خار نیه! امه میکرافون دیشو خراب بیه. 
امه مداح شه صدای جا بخونسه. َتکیه ده جا بیرون دره، ِچتی 

امه ونِگ وا تره بی خو هکرده؟
َگل  - وره ول هکن، ِشما ریش دارا این َمِحل دله اتا دعوا بونه، 
واری سوراخ دله شوننی، چتی 1۴00 سال ِد تا عرب دعوا ره ول 

نکننی؟
بسیجی ریکا اتا استغفرا... باوته و ِافالطون حرفه بی جواب بشته.

کله ره ِدم هدایی بنه بوردی؟ کت بیی  - ِهه؟ چتی بیه؟ سا
▪

کهو بیه؟ - سالم عمو افالطون! چتی بیه؟ ِچه ته دیم 
- بور شه کار ِپه، ته حوصله ره نایمه. مه ریکائه بشکسه دسه کاره، 
که آدم به درد َنِخرنی، فقط بلدنی دوبس دوبس  شما ریش دارا 

هکنین!
ج هکردیا!

َ
- دوبس دوبس چچی هسه عمو؟! امه جا ل

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _شلمون خدا بر )و چه بسا در( قوم ظالمین
سردبیر: سید محمدجواد طاهری

کاظمی مقدم دبیر تحریریه: ابراهیم 
با تشکر از سید حسین طاهری اتاقسرایی
کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 

▪
- ته ریکا دیشو با غوالمحسین وچه سو ریکائونه جا دعوا دکته و 
گه این بسیجیا دنی بیبون ونه اشکمه گزلیک جا الپه الپه کردنه.  ا

عمو ِافالطون! خله شانس بیاردی ته وچه جوونمرگ نیه.
که شه دیم  ِافالطون شه جمه اتا دکمه ره وا هکرده و همینتی - 

کرده و مأمور کالنتریه اشا - باوته: ک  عرقه پا
کار دیگه غیر دوبس  - چه عجب! ایان وچون پس بلدنه اتا 

دوبس هکنن.
▪

- سالم عمو افالطون!
- سالم ِپِسر، خاری؟ شما شبا مراسم محرم نیِننی؟

- چه عمو، گیرمی. اون دفه باوتمه کا؛ امه میکرافون قطع هسه. 
ِکمی ... مروز وه ره ِدِرس 

َ
ایشاال ا

موضوع انشا:
محیط بان کیست؟

سیده فاطمه حسینی

که داخل جنگل ها و محیط های دیگر  محیط بان شخصی است 
لذت  منظره ها  تماشای  از  همیشه  و  می کند  دوردور  و  می رود 
گر در در آن هنگام بالیی به  می برد و پول مفت دریافت می کند. ا
سرش بیاید حساب نیست زیرا شغل مهمی نمی باشد. می دانید 
پدر دوست من محیط بان بود و هر روز با دوستانش به جنگل 
می رفتند و دور می زدند در یکی از دوردورهایشان اشتباهی تیر یکی 
از شکارچی ها به شکم آن خورد و آن قبل از رسیدن به بیمارستان 
 چیز خوبی 

ً
فوت شد.   من نمی دانم فوت شد یعنی چه اما حتما

است. به جز خانواده او هیچکس باخبر نشد. چون بودن یا نبودن 
گر محیط بان نباشد چه مشکلی می خواهد  آنها فرقی ندارد. مثاًل ا
اتفاق بیفتد؟ فوقش نسل چند حیوان منقبض میشود یا درختان 
گر  جنگل را می برند و از آنها چیزهای قشنگتر می سازند. یا مثاًل ا
کل مملکت  جنگل نداشته باشیم چه می شود؟ پدرمان می گوید 
که  را خوردند یک آب هم رویش دیگر چند حیوان و چند جنگل 

این حرف ها را ندارد. راستش ما هم مثل پدرمان فکر می کنیم 
گرفت و بی خیال  که باید جلوی اختالالس ها را  و ارتقاد داریم 
محیط بان و محیط زیست شد. اینجوری پدرم و دوستانش هم 
می توانند با خیال راحت برای شکار آهو به جنگل های شمال 
بروند. من دوست دارم وقتی بزرگ شدم همراه پدرم به شکار 

بروم. این بود انشای من .


