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از شـما چه پنهـان، مدتی قبل در گـروه تلگرامی هیئت 
تحریریـه سانسـوریا بحثـی بـی پایـان آغـاز شـد که با 
اسـتقبال بی نظیـری مواجه گردید، بـه گونه ای که حتی 
اکانت هـای دیلیت شـده با بازگشـتی مقتدرانه آمدند تا 
نظرشان را راجع به تساوی حقوق زن و مرد بیان کنند.

و حوالـی همان روز بود که جرقه ای به نام »کلیپسسـس« 
در اذهـان متفکـران و دغدغه مندان نشـریه درخشـید!

بعـد از آن، این ماهنامه با شـماره مجوز ۱۴۰۰۶۷۲ به 
ثبت رسـید و اکنون شماره دهم آن روبه روی شماست. 
داشـتن  پیشـنهاد  بـار  اولیـن  بدانیـد  اسـت  جالـب 
از  یکـی  سـمت  از  بانـوان،  بـرای  صرفـا  نشـریه ای 
آقایـان بیـان شـد، ایـن را گفتم کـه فکر نکنیـد ما مرد 
سـتیزیم یـا قـرار اسـت مردهـا مخاطـب مـا نباشـند.

صاحـب امتیـاز، مدیـر مسـئول و سـردبیر این نشـریه، 
یگانـه افـکار نامی اسـت، اما تمام زحمات این شـماره و 
نشـریه را نسیم اسـدی نژاد نامی می کشد که ماه هاست 
پشـت در هـای تغییـر مجـوز ایـن نشـریه مانده اسـت، 
دیگـر خودتـان تا تـِه این نشـریه را بخوانید. متاسـفانه 
بـرای اولیین بار پای آقایان هم به این نشـریه باز شـد.

طـراح این شـماره از نشـریه: امیرحسـین پنجه باشـی و 
طراح جلد آن سـید علی رضوی است و ویراستاری اش 
رسـانیده.  انجـام  بـه  اسـدی نژاد  نسـیم  هـم  را 
شـماره  ایـن  طنـازان  ادامـه  در  اسـت  قـرار  البتـه 
بشناسـید. بهتـر  قلمشـان  طریـق  از  را  نشـریه 

شناسنامه

سال اول-شامره دهم-تیر1401

کلـیپسسـس

 سالمی به گرمای آفتاب خرداد به شما
راستش گمان می کردم شماره ای که در ماه امتحانات منتشر 
می کنیم از قبلی ها مطالب بیشتری داشته باشد چون دانشجو 
بیشـترین بیکاری و حوصله سـررفتن را در مـاه امتحانات 
دارد. امـا گویا نویسندگانمان همگی از آن دسته دانشجویان 
درس خوان هستند که در بازه پایان ترم شبانه روزی تالش و 

 کوشش می کنند.
همچنیـن شـما هم آنقدر این مدت درگیـر مطالعه منابع و 
کتب و جزوات هسـتید که چشم هایتان امان خواندن نشریه 
را نخواهد داد. پس برای این شماره همین حجم کم را از مـا 

 بپذیرید تا در تابستان از خجالتتان در بیاییم.
راسـتی اگر درباره محتوا، متن ها، نویسنده ها و سایر عوامل 
نشـریه نــظری داشـتید، نرم افزار گذر از تحریم را روشن 
کرده و بـه ایـن آی دی تلگرام nwbreeze@ اعالم کنید. بیست 

 و چهار ساعته پذیرای نقد و پیشنهادات شما هستیم.
از شما سپاسگزاریم در ترمــی که گذشت هرماه همراهمان 
بودید. سایه تان بر سر کلیپس در ترم های آینده نیز مستدام
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پشت به در نشسته بودم و غرق در رویای خودم لباس های مختلف را پرو می کردم و با ذوق از اتاق پرو بیرون می آمدم و خودم از خودم نظر می خواستم کـه قشنگ شدم یـا 

 نه؟ 

دوستم هم که انگار اصال کارورزی را برای خوراکی هایش می خواست از فـرصـت دیر کردن رئیس واحد استفاده کرده بود و دو تا شاید هم بیشرت شیرینی را چپانده 

بود توی لپ هایش، آن یکی دیگرمان هم مثال می خواست وامنود کند شبیه ما نیست و خیلی برایش مهم است چیزی یاد بگیرد و حتی در این فاصله هم مشغول بازبینی 

 پرونده ها و چیزی یاد گرفنت است. 

یکی دیگر از لباس ها را پرو کردم و لیوان چایی را رس کشــیدم، دوســتم هم داشـــت یک شــیرینی دیگر را توی دهنش فشــار می داد که مســئول واحد آمد و من از 

اتاق پرو بیرون آمدم و پرسیدم قشنگ شدم یا نه؟ با فکر اولین خیانت به همرسم لـبـم را گـاز گرفتـم و سعی کردم به جای اتاق پرو خیلی مرتب و رسمی از فکر و 

خیال بیرون بیایم، ولی با دیدن لپ های باد کرده دوستم در حالی که هـنـوز مقداری از چایی را قورت ندادن بودم، کمی وضعیت غیررسمی شد. باز هم سعی کردم 

لبم را گاز بگیرم و دوستم هم سـعـی کرد همین کار را بکند ولی لپش آنقدر پر بود که نتوانست موفق شود. آن یکی هم رسش را تا مهره پنجم توی پرونده ها کرده 

 بود تا رس و گردنش گرم باشد و مجبور نشود ما را گردن بگیرد. 

آقای مسئول محرتم رو به روی ما نشست و رشوع کرد به گفنت حرف های تکراری ای که من بهرت بلد بودم همه را تـحـویـلش دهم و در نهایت آنقدر از کارخانه شان 

و خدماتی که به کارگران می دهند تعریف کرد که دمل خواست همین فردا ترک تحصیل کنم و به عنوان یـک کارگر ساده در آنجا مشغول به کار شوم. بعدش هم از 

فرصت های کارآموزی در این رشکت تعریف کرد تا الاقل اگر قصد بـیـگاری داریم مفت و مجانی نیروی تازه نفس گیر آورده باشد، از چشم هایش خواندم از آنهایی 

است که دائم با تهدید منره قرار است خومنان را در شیشه کند تا به بهانه یادگیری کارهای عقب افتاده اش را راست و ریست کنیم. وی اضافه کرد اینجا برای خودش 

دانشگاهی است و بعد برای اثبات این موضوع ما را به اتاق خلوتی برد و کمدی را باز کرد. از داخل کمد یکی یکی کیف های سامسونت شیک را در می آورد و تجهیزات 

داخلش را نشامنان می داد. آن یکی دوسـتـمـان که انحنای لب هایش داشت از ذوق جر می خورد و من امیدوار بودم به همین حد بسنده کند و رس یک کارآموزی خودش 

را آش و الش نکند، گفت: »وای از اینا توی آزمایشگاه دانـشـکـده هـم ندیدم«. آقای مـسئول واحد لبخندی با افتخار زد و یک نگاهی انداخت که یعنی مگر نگفتم 

یک دانشگاهی است برای خودش و ذوق زده تر از قبل کیف های شیک را در متام اتاق ردیف کرد. درست مانند وقتی که به خانه خاله فاطمه می رفتم و دخرت خاله ام متام 

وسایلش را می آورد وسط اتاق تا به من نشان بدهد چه چیزهایی دارد و با رمز »ببین اینم دارم« ادامه می داد. وقتی از اتاق بیرون می آمدیم دیگر شک داشتم اتاق 

 خلوت است یا نه!

در نهایت متام کارخانه را زیر و رو کردیم و طوری فرآیند تولید ســیامن را بهامن توضیح داد و با ســواالت مکرر پیگیر بود که یاد بگیریم و البته کســانی مثل من 

 ذهنشان خدایی نکرده دوباره هوس پرو کردن لباس نکند که می توانستم توی آشپزخانه خوابگاه خط تولید سیامن راه بیندازم.

نزدیکی های ظهر نه تنها آن یکی دوستامن بلکه من و این یکی دوستم هـم رس یک کارآموزی آش و الش شده بودیم. در کارخانه ای به آن عظمت خودشان با ماشین 

 اینور و آنور می رفتند و ما را پیاده دوانده بودند. آخرش هم لبخند ژکوندی تحویلامن دادند که ورزش کاری بود دیگر...

مسئله این است؛ ورزش کاری یا کارورزی؟

 آفتاب می تابد، گویی قصد ذوب کردن آسفالت های بی انتهای کف خیابان را دارد، گل ها دیگر رنگ و بوی اردیبهشتی خود را ندارند، اما درخت ها بدجور سبزند.

 این پایان بازی شوم وزیر آموزش و پرورش با ما بود؛ امتحانات پایان ترم...

آقای میم  حیم میم رئیس محرتم آموزش و پرورش، شــام روزی قبله ی متام دانش آموزان و دانشــجویان بودی، هامن هایی که یادشــان رفته تشــهد برای رکعت 

 دوم بود یا سوم!

روز اول که آمدید و حضوری جلوی صفحه ی تلویزیون با ما صحبت کردید، مهرتان بر دل همه ی ما افتاد؛ منتظر قرار دوم بودیم که نامه هایتان رسید، نامه های مشرتک 

 چاپ شده که از همه ی ما پاسخ نه ماه تنبلی را می خواست، و این پایان قرارهای ما بود.

از آنجا که ما دانش ناآموختگان این سیســتم، پاســخگوی همه چیز مثل ســواالت اســتاد در کالس های آنالین هســتیم، به نشــانه ی اعرتاض نامه هایامن را ســفید 

پس خواهیم فرســتاد تا قیام ما برای دهه نودی های فراخوانده شــده باقی مباند.

ورزش کاری یا کارورزی؟!

الههصالحی

امتحاناتپایانییاپایانیبرایامتحانات
حانیهرزاقی



داستان از آن جایی رشوع شد که به مناسبت روز میمون و مبارک دخرت، شاید هـم شامپانزه و مبارک دخرت، بدون اینکه بابت ویروس آبله ی میمون نگران باشیم، با 

 پدر عزیزتر از جان به دل کوه و کمر که نه، به دل شهر زدیم. 

از قضا، پدر مثل همیشــه گرســنه بود. قربانش بروم، معده اش ســوراخ اســت. البته از حق نگذریم، معده ی همه ی آدم ها ســوراخ است.)متاســفانه نویسنده تجربی 

 خوانده و از متامی مجراها و منافذ بدن، به خوبی آگاه است؛ حاال به رویش نیاورید که سوراخ معده را که دیگر همه بلدند.(

 القصه، با پدر گرامی کنار خیابان نشستیم، کمی دورتر از منقل پردود آقای جگرکی، که چه جگری هم بود البته به چشم برادری! 

شــش ســیخ جگر ســفارش دادیم، ســه تا برای دخرت و ســه تا برای پدر. هرچند که منی دانم ســیخی شش تومان بود 

 یا بیشرت، یا خیلی بیشرت! 

جایتان خالی بود یا سبز را منی دانم، چون حواسم به جگرها بود، که پدر تندتر نخورد و رسم بی کاله مباند. رستان را 

درد نیاورم، جگر را زدیم بر بدن، البته با نان اضافه، خـیـلی اضافه)چون در این مملکت نان با همه ی گران شدنش 

هنوز ارزان ترین خوردنی اســت(. لقمه ها پایین رفـــته و نرفته، پدر بی مقدمه گفت: جگر بابا، روز دخرت مبارکت 

 باشد) حاال نه که با این امتحانات حضوری و دردرسهایش، همه چیز مبارکامن است، این هم روش!(

و ادامه داد: دیگر بزرگ شــده ای. دخرت کوچولوی فرفری رش و شــیطان بابا حاال خامنی شــده هم قد زرافه های 

آفریقای شاملی، کـــه قـــدش از پدرش هم باال زده. البته مطمئنم که منظور پدر به قد و باالی رعنایم بوده و در 

دلش به شدت قربان صدقه ام رفته و چندتا ماشاءالله هـم گفته است، فقط نحوه ی بیانش کمی به آفریقای شاملی 

 نزدیک تر است! 

 رس مبارکتان را درد نیاورم، حتام تا به حال فهمیده اید که یـکـی سالم گرگ بی طمع نیست و دیگری مهامنی جگر پدر!

 همه ی این ولخرجی ها برای کشاندن بحث به موضوعی بود که می خواست تا آخر عمر خون به جگرم کند...

دختر، جگر پدر! |قسمت اول
صوفیاخطیبی


