
سِر شلمون

حدود هشت ماهی مانده به پایان عمر دولت دوازدهم و دو 
گزینه پیش روست:

که آمده است را تا تهش برود. 1- همین فرمان 
مشکالت  همه  بگیرد؛  درس  آمریکا  به  اعتماد  تجربه  از   -2
کند؛  امید  از قدرت های خارجی قطع  نزند؛  گره  تحریم  به  را 
که داریم از  کند و - حاال  امیدش را به توان داخلی معطوف 
محاالت می گوییم - یک دعوتی هم از تحریریه شلمون بکند 
و به پاس نقد بی تعارف یکی یک دانه سکه تمام بهار آزادی 
که ُمشت ُمشت به ظریف و عراقچی داد - به  - از همان ها 

ما هدیه دهد.
گزینه دو زیاد است و آدم را  کارهای  که حجم  پرواضح است 

خسته می کند. آدم های سالخورده را هم خسته تر.
کردن احواالت آمریکایی ها. گزینه یک و ورانداز  می ماند 

همکالس،  نمی شود  است.  رفاقت  مهم  ارکان  از  وفاداری 
همدانشگاه و همدم سیاستمداران حال حاضر اروپا و آمریکا 
گرفتاری تنهایشان بگذاری. درست  بوده باشی ولی به وقت 
)یا  می پرستند  را  دیگری  چیز  یک  ما  برخالف  آن ها  است 
ما  خالصانه  دعای  محتاج  نمی شود  دلیل  اما  نمی پرستند( 
آراء  ترامپ  الکترال  آراء  و  کرد  اثر  ما  دعای  و  آمد  نباشند. 
که به  مردمی بایدن را شکست نداد. آن وقت نوبت ماست 
آمریکایی ها بگوییم التماس دعا! اصاًل فرض منفی هم بگیریم 
که از  که این خر، نماد دموکرات ها، همان خر دّجال باشد - 
با یک سیاست زیرکانه می توانیم  پشتش طال دفع می کند - 
کنیم و برای  طرح دوستی با او بریزیم، از دنبالش طالها را جمع 

کار خیر و منافع خلق ا... به کار بگیریم!
گر هم مراد ما حاصل نشد و از دل انتخابات دموکراتیک  حاال ا
آمریکا، یک بار دیگر جمهوری خواه درآمد؛ می شود به طریق 
کرده ایم. می شود.  کنید  باور  گفت.  دعا  التماس  دیگری 

شاهدش هم دولت بوش پدر، بوش پسر و ترامپ.

سردبیر
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التماس دعا  به التماس دعا  به حر دّحال!حر دّحال!

میرنقی حسنی

گمشده!
تعدادی نماینده مجلس موقع رأی گیری و تصویب 
طرح ها مفقود شده اند. از یابندگان تقاضا می شود 
کرده و یک دبه آب نارنج  موقعیت آن ها را اعالم 

چهارساله اعال از شلمون هدیه بگیرند.

گرچه به تازگی احتمال جابجایی  گرمادیده، حرارت داده و در نتیجه استریلیزه است.  کاماًل  توجه! مطبوعه ی پیش روی شما 
که پخش کننده های نشریه می توانند آن را بدون  از طریق سطوح بسیار نادر اعالم شده اما این به آن معنا نیست  کرونا 

کل خیلی محکم ارشاد نکنید. کنید. در  کنند. در صورت مشاهده تخلف، نرم ارشادشان  پوشیدن دستکش توزیع  !



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

ادبیات تعلیمی
ِشِتر ِونه ِکجه خاره که 

ِونه لوشه َنِخشه 
سیده زهرا صالحیان

کدام قسمت از شتر خوب  معنی: 
ناخوشش  های  لب  که  است 

کرده است؟ توجهت را جلب 

جزئیات  اهمیتی  بی  مفهوم: 
پرنده ها  عنایت  مورد  کل  وقتی 

گرفته است. قرار 

این  متاسفانه  فکری:  قلمرو 
حیوان زبان بسته فاقد این قلمرو 
که در  کسی  است و همچنین هر 
مورد لوشه ی این بزگوار اظهار نظر 

می نماید.

انکاری:  استفهام  ادبی:  قلمرو 
کجای شتر درست و درمان  هیچ 
نیست/ تضاد »خاره و نخشه«/ 
لوشه  »ِا«/  مصوت  آرایی  واج 
 -2 شتر  1-لب های  دارد:  ایهام 

ماسک برخی مسئولین

خوب   = خاره  زبانی:  قلمرو 
کرده  جلب  را  توجهت  است/ 
قرینه  به  فعل  حذف   = است 
آنچه  )شه+ِتر(   = ِشِتر  معنوی/ 
نیز  خود  که  زند  می  ِتر  خودش 
لوشه  می شود/  تلقی  آپشن  یک 
= دهان و متعلقات و چند معنی 

دیگر

کاربرد ضرب المثل: وقتی چیزی 
به  و  باشد  البرجام  دائم  کسی  یا 
ازای هر سخنش شش جا خرابی 
زمان  همان  در  و  می آورد  بار  به 
الخلقه  عجیب  ماسکی  زدن  با 
کشور را پرت می کند  حواس یک 
که  ِکجه خاره  می گوییم »ِشِتر ِونه 

ِونه لوشه نخشه«

مجموعه  از  کنکور  ادبیات  کتاب  منبع: 
ماسکام/  و  من  ماجراهای  کتاب های 
انتشارات کانون فرهنگی آموزشی فلج شی 

  فاطمه ندیمی)به شلمون شماره ۶ مراجعه شود.(

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: شکار حیوانات نر باالی 9 سال بالمانع است!
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علف خرس دست نیافتنی
چگونه از باال رفتن دالر لذت ببریم؟

کریم زاده محمدرضا 

به دلیل افزایش روز به روز قیمت دالر برای اینکه شما هم جزو 
کسانی باشید که از باال رفتن قیمت دالر لذت می برد راهکارهایی 

پیشنهاد می شود: 

کلیه ی خود را بفروشید و با پول آن دالر بخرید. بعد از  1_ یک 
که با فروش آن قادرید دوتا  یک ماه آنقدر قیمت دالر باال رفته 
گر  کلیه زاپاس برای خود نگه دارید. ا کلیه برای خود بخرید و یک 
کنید می توانید همه ی اندام های خود را به روزرسانی  دو ماه صبر 

کنید.
در  خوشبختانه  ببینید.  دیگر  جور  و  بشویید  را  چشم ها   _2
بی ارزشی  پول فعاًل در مقام دوم هستیم و با اول شدن فاصله ی 
کنند ما را به مقام  گر همینطور مسئولین همت  که ا زیادی نداریم 
ندارد  وجود  هم  صهیونسیتی  رژیم  همچنین  می رسانند.  اول 
کنار بکشیم و همه جوره مستعد  از مسابقات  به آن بخوریم و 

قهرمانی هستیم.
3_ قایقی بسازید و به آب بیندازید و بروید. البته چون 

قیمت دالر باال رفته و هزینه ساخت قایق زیاد، باید 
نصف اعضای خود را بفروشید تا هزینه ی ساخت 

آن را در بیاورید. پیشنهاد ما یادگیری شنا است. 
کردن نیستید در آب پریده، تا  گر هم قادر به شنا  ا
گر توانستید روی آب  می توانید دست و پا بزنید. ا

 شما در ایران هم با دست و پا زدن قادر به ادامه 
ً

بمانید مسلما
گر هم با دست و پا زدن روی آب نماندید و به  زندگی هستید. ا
زیر آب رفتید، خب تبریک می گوییم شما برنده ی یک زندگی 

بهتر شدید.
برای  را  آن ها  از  و هرکدام  کرده  ۴_تعدادی فحش مشخص 
کرده و با رسیدن قیمت دالر به  قیمت خاصی از دالر تعیین 
با  البته  کنید.  آن  بانی  و  باعث  نثار  فحش هارا  محدوده  آن 
کم   خیلی وقت است فحش 

ً
این روند صعودی دالر احتماال

که با این حساب می توانید پکیج فحش ما را به نام  آوردید؛ 
کرده و برای  که هر ایرانی باید بداند« خریداری  »1۴۰۰ فحشی 

کنید. چشم اندازهای باالی دالر از آن ها استفاده 

رئیس جمهور فرانسه اعالم 
کرد از توهین نشریه فرانسوی 
شارلی ابدو به پیامبر اسالم، 
به اسم »آزادی بیان« دفاع 
که هرگز  کرد   کید  می کند و تأ
عقب نشینی نخواهد کرد. 

سید محمدجواد طاهری

میرنقی حسنی

@ShalmoonTanz :گرام صفحه شلمون در اینستا

@SHALMOON :و در پیام رسان بله و تلگرام

جاده های مملو از مسافر شمال، یعنی 
کرده اند  کشف  کرونا را  مسافران عزیز درمان 

اما فرمولش را از جهانیان مخفی می دارند!



شلمون دعوت به همکاری می کند!
@ShalmoonTanz

فکر می کنید بانمکید؟ به طنزپردازی عالقه دارید؟
به ما پیام بدید و خودتونو محک بزنید!

کامبیز جا قرض خواسته، ونه ونی  هر موقع پیل اسم ایمو و اته نفر 
که نزدیک بیه از زور بکوئسن، شه  گیته. ِدِرس اون روز واری  کوش 
کامبیز شه  که سلیمون ریکا، اسم پیله بیارده،  ونی ره بوجه. هنته 

ونی ره دماسیه و ناله ره سر هیته:
که من  کجه دیه؟! بدبختمه! بیچارومه! این دکونی -  - مه پیل 
وا هکردمه - جز ضرر هیچی نیه. بیِخد درمه شه عمره حروم کمه. 

ی تو مه جا خوانی سور بزنی؟
َ
مه اوضاع خله بی ریخت هسه. ا

▪
ِد ماه بعد:

که سالمتی شاسی بلند هیتی؟ پس  کامبیز! برار ویمه  - ماشاال 
شیرینی هده بیی کا.

کامبیز چش دیه حدقه جا بیرون زو. ونه ِگرد کله و کلفت ِگس قرمز 
خون بیه. بسته ی پسته ره شه لینگ ِبن دم هدا و با دهون َمشت 

ای شروع به غرغر هکرده:
- چه سالمتی؟ چه ِخشی برار؟ همه قرض و قوله هسه، مه ِپر در 

بیمو از بس ضرر هدامه، وه چه زندگی بیه؟
کمر  ِکرک واری شه ِد تا دسه به  ِگج  ن بیه و  سلیمون ریکائه َعر ِبلݭݭ

بشته و باوته:
کنی اینتی وچه بمرد  کنی؟ خواره دری پول پارو  - تو ای چنه برمه 

مار واری شونگ و شیدا دارنی.
ویشتر  ره  برمه واره  کامبیزه  تا  نکرده  ِاس  لحظه  اتا  ریکا  سلیمون 

ِگلکی سیدعلی رضا مهدوی زادهداستان های 

رب چشم بد لعنت
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سردبیر: سید محمدجواد طاهری
کاظمی مقدم دبیر تحریریه: ابراهیم 

با تشکر از سید حسین طاهری اتاقسرایی
کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 

تحمل هکنه.
▪

یک سال بعد:
- بیچاره بیمه! درمه سوزمه. بدبختی اینجه هم مه ره ول نکنه. 

مه داد برسین! مه داد برسین!
- آاااا ننا جااان! او خدااااا! وه ِچچی خو بیه بدیمه؟

- ِچتی بیه ِپِسر؟ چه َچک و بال زنی؟
کنار  ک هکرده و ال ره شه تن جا  سلیمون ریکا شه دیمه عرقه پا
بزو. شه مار َخِور  که کچک اتاق تاریک دله، ِاس هکرد بیه  باوته:
کامبیز خو ره بدیمه! شه چار ماه پیش بمرده و هر دفعه مه   -
کنه و سگ واری  خوی دله انه. مه ره ول نکنه، خوی دله ِچِمر 
کنه. خدا وره بیامرزه. َیک  که ونه دهونه چو هدن - َوق َوق   -

َقرون پیل وسه ونه جان در شیه.

گفت تو تا حاال  که  کردم  از او بابت اینکه پشت مردم بود تشکر 
گفتم بله. یک بار در پشت انبوهی از مردم  پشت مردم بودی؟ 
در صف خرید گوشت منجمد یارانه ای بودم که متأسفانه به من 
گفتم ای کاش مزارتان در تهران بود تا می توانستیم  نرسید. به او 

گهان مرحوم پدرم به خوابم  به شما سر بزنیم که نا
آمد و با زدن سیلی به آن طرف 

ماست  چرا  گفت  صورتم 
زیادی می خوری؟! تو سر قبر 

من هم نمی آیی.
مرحوم شجریان سپس ده دقیقه 

و  کرده  سکوت  دیگر 
کردند  خداحافظی 

و رفتند.

یک خواب عصرگاهی
آواز خواندن شجریان در خواب یک سلبریتی

کریم زاده محمدرضا 

 یکی از سلبریتی ها اظهار داشت مرحوم شجریان به خوابش 
ً
اخیرا

گفته است جایشان خوب است. در ادامه به سراغ آن  رفته و 
سلبریتی رفته و شرح خواب را از زبان ایشان می شنویم:

که مرحوم شجریان به خوابم آمد، دیدم در میان انبوهی از  زمانی 
گل های سوسن و یاسمن ایستاده و  به من لبخند می زند.

گفت عالی  کرد. بعد  از او حالش را پرسیدم. ده دقیقه ای سکوت 
است و اینجا همه عالوه بر اینکه از آهنگ های من تعریف می کنند؛ 

گوش هم می دهند.
گهان سیلی  که نا می خواستم به او نزدیک شوم تا سلفی بگیرم 
گفت تو در مراسم تشییع من بودی و ناقل  بر صورت من زد و 

کرونایی و به من نزدیک نشو. 


