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 سالم!

معنی داره به  چه خالف همیشه می خوام کم صحبت کنم و این نوید رو بهتون بدم که روند سالی یک بار چاپ در سال سوم انتشار نشریه ادامه خواهد داشت. اصال

 دوره ی انتشار توجه بشه؟ اصال چه معنی داره شما ماهی یکبار بخندید؟

 جدا از شوخی به دلیل ایام سوگواری چاپ هم متوقف شده بود و باز با شماره دهم و با نهایت افتخار در خدمت شماهستیم.

مییت آزادی انقدر اه این شماره راجع به سانسور صحبت شده. دوستانی که قبال هم پیگیر ما بودن در جریان هستند شماره ای با عنوان آزادی بیان هم داشتیم اما

 زیاد هست که از جنبه های مختلف بررسی بشه و چه بسا با زبان طنز بشه مسائلی رو گفت که با زبان عادی نشه.

 به موضوع سانسور پرداختیم و از شما دعوت میکنیم وقت گرانمایتون رو کمی به ما اختصاص بدید. 72در نهایت در سال سوم و سال آخر انتشار نشریه ی طنز اتاق 

ه رو جذاب تر شریاین شماره با قلم زنی چند نویسنده جدید حال و هوای تازه تری پیدا کرده و با یک مصاحبه ی جالب با جناب آقای کلهرودی معروف چیدمان ن

 کردیم.

 پیشاپیش ممنون از توجه شما

 شاد باشید و باقی رو شاد کنید.

 سردبیر میگه 



  Censorship :سانسور 

تلفظش انقدر خوشگل و گوگوله که آدم باورش نمیشه اسم به این قشنگی و محجوبی انقدر بدخواه داشتهته   

باشه.در واقع به پروسه تشخیص و تأیید و حذف هرچیزی گفهه میشه که بخواد روی فرهنگ، ذهن  و هویت  

یه جور اصالح کردنه، در واقع سانسور یک نوع سوهتان یتا       تأثیر منفی بذاره، اهل ادب اینجوری فرمودن که

کنه.خوشبخهانه این سانسور جان، خوب جای خودشو همه جا باز کرده و هر   سمبادس که کار شما رو بههر می

 تونید ببینید. هاش می جایی رو که ببینی یه کمی از هنرنمایی

گرده، اینجوری که من شنیدم  گن اولین باری که ایشون در عرصه دیده شدن، به زمان روم باسهان برمی می

انگار یه جایی از کهاب افالطون توی بخش تمثیل غارش یک زندانی سفید پوست اول به زندانی سفید پوستت  

سالم میکنه، موقع چاپ کهاب این بنده خدا تشخیص دادن که حرکت نژاد پرسهانه بوده کل مطالب داخل غار 

و زندانیا رو حذف کردن!حهی یه سری شایعاتی شنیدم راجب تابلوی لبخند ژکوند که تحلیل و تفسیرهای این  

اثر خود داوینچی رو هم مهعجب کرده، به نظر من که توی لبخند حاج خانم مونالیزا یه زود عکسو بکش بترم  

 غذام رو گازه که بیشهر نیست...

تتره  ختیتلتی         ها و اثرات میشه )که صد البهه بههره و عالی  مهاسفانه تفسیرها و نقدهایی که بعد سانسور کهاب

تر و جدید تره نسبت به اون چیزی که نویسنده گرامی نوشهه )چه اشکالی داره خیلی هم خوبه! متگته      مهفاوت

خورده سلیقه اونام قاطی بشه؟ البهه یه سری سانستورهتای     کنن توقع ندارید یه بده! واال! کهابهونو که چاپ می 

شه با قرار دادن یک شی مثل گلدون، یتا رنتگ      ای هم هست که خوب بههره واردش نشیم که البهه می رسانه

 کردن، فیلم رو از حالت انحرافی و ضد فرهنگی خودش خارج کرد.البهه سانسورها گاهی به قرار دادنشی و 
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کنن و یته       رنگ آمیزی اکهفا نمی

کوچولو از اون قسمت بتد )بتازم      

کنم قستمتت بتدی کته          ذکر می

هتا     ممکنه ما با دیدن اون قسمتت 

فرهنگ، ذهنیت و ملتیتت رو بتا        

دار کنیم   خوری خدشه چاقوی پنیر

کشتتن و حتتذف        زحتتمتتت متتی  

کنن.البهه بگم اون قسمهایی کته    می

سانسور شدن احهماالً کتارگتردان     

حواسش نبوده دستهتش ختورده      

فیلم گرفهته، بتایتد کتارگتردانتا           

حواسشونو جمع کنن داختل ایتن       

قسمهایی که قراره سانستور بشته     

های اصتلتی رو        اتفاقات و قسمت

نذارن!به همین سوی گوشتیتهتون     

قسم دیدم بازیگرا و کارگردانایتی  

که حواسشون نبوده قسمت اصلی 

رو توی قسمت ستانستور قترار        

های عزیز هم بنا  دادن، سانسورچی

 به وظیفه حیاتیشون حذف کردن،

حاال هی کارگردان بیچاره بتصتص    

کرده گفهه ببخشید حواسم نبود به 

 ۰۴دقتیتقته ستانستور             ۰۴جای 

هتای     دقیقش کنید اما سانسورچی

عزیز قبول نکردن.میختوام بتگتم       

انقدر این عزیزان مقید هسهن تتا    

جایی که نصف قسمهتای تصتاویتر      

 حیوانات رو در رسانه حذف میکنن 

)فتتقتتف و فتتقتتف بتترای صتتالح          

خودتون  حهی شتده یته ستری        

ستانستتورهتا ختیتتلتی ختا  و            

کوچولون انقدر کوچولو که با یه 

گیر میشه، البهته متنتظتورم        غلف

فیش حقوقی و ماشین زیر پتای    

دولهمردای کشور بتصتلتیته کته          

باهاش قهریمتا، کته ختوب متا           

تتوی     باهاشون کتاری نتداریتم.      

همون کشور بصلیه آدما رو هتم    

کنن، یعنی کسایی کته   سانسور می

شکل اونا نیسهن از لحاظ لباس و   

تیپ از بقیه ادمتای اون شتهتر          

سانسور میکنن، ولی ختب یتکتم        

های ایتنتجتور آدمتا        چی سانسور

مهفاوت و خاصن خیلی مهربونتن،  

شینن یه لبتختنتد     میان کنارت می

زنن و همونجوری که دارن با  می

گتن     کتنتن متی        عشق نازت می

عزیزم ایتن چته وضتع لتبتاس            

پوشیدنه برو عوضش کن گتلتم     

بینی با کشور ما تتداختل    مگه نمی

بینی با کشتور   گلم مگه نمی  داره! 

ما تداخل داره! اگه بچه ختوبتی      

باشید که عرق شرم بر جبینهتون  

شید وگرنه  شینه و مهحول می می

همونجوری مهربتون شتمتا رو        

برن پیش خودشون و بیشتهتر    می

زنتن.بتعت تی         باهاتون حرف می

افرادم معهقد هسهن که بسیتاری  

 از ف اهای سبز باید سانسور و 

 

 

تبدیل به برج بشه،   اصالً چه معنتی  

داره وقهی دوتا جوون سرپناه برای 

زندگی ندارن ما جنگل و درختت      

 داشهه باشیم!

Someone who censors 

 سانسورچی:

هایی داشتهتم بتا         درواقع درگیری

گوگل ترجمه در متورد کتلتمته         

سانسو چی هر سری بتا تتعتجتب       

گتی داداش       جوابمو داد: چی متی  

 گی؟! شم چی می مهوجه نمی

خالصه در مورد کلمه سانسورچتی  

در واقع به فرد یا افراد دلستوز و    

مهربانی اطالق میشه که بنا به خیلی 

از دالیل تشخیص به حذف مطالتب  

 دن... ها می و قسمت

-————————البهه این عزیزان س

-—————————————————ااااااااااااا

-—————————————————————ن

 ر—————————————————————و

ای وای ببخشید مثل اینکه عزیتزان  

زحمت کشیدن اون قستمتت رو       

 سانسور کردن!
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 فاطمه امیین



 ها!  سالم بچه

من خداوکیلی حال ندارم دوساعت داسهان بگم و از آب و       

ای بپردازم و بعدترش  هوا شروع کنم و بعد به جنگای منطقه

هاش بته     هاش بدوبیراه بگم و از خیانت به ترامپ و سیاست

شریکای مهعدد زندگیش براتون نطق کنم! برای همین از ب    

 سانسورریم سر اصل مطلب. اصل مطلبمون هم  بسم اهلل می

هست و اصالً اگر زندگی ما تو این کشور با سانسور عتجتیتن    

 جوشه! نشده باشه خون پاک آریایی تو وجودمون نمی

بذار از اینجا شروع کنم، مدت خیلی زیادی بود که تلویزیون 

کردم )انقدر از تلویزیون فاصله گرفهم که نمیدونتم    نگاه نمی

کار با ست تاپ باکس چطوریه! به والی علی اگر دروغ بگتم.     

شروع شتده و     4۰یه روز خیلی اتفاقی دیدم که خبر ساعت 

 نشسهم پای تلویزیون تا ببینم چی چی میگه اصالً!؟

کنتنتده بتود.       خیلی عجیب بود! جدی میگم برام غافلگیر 

کردم از اوضاع جامعه و    برخالف اون چیزی که تصور می

های اجهماعی هم  کردم و حهی تو شبکه خودم لمسش می

شد دید، مردم تو تلویزیون از وضعتیتت    خیلی راحت می

مملکت کامالً راضی بودن. از زندگی خوشایند و ارزونتی   

حد و حستابشتون شتادمتانته حترف            فراوون و رفاه بی

زدن. مشکل اساسی کشور ما این بتود کته اوضتاع            می

کشور فرانسه انقدر داغون شده که کارمندای ختطتو      

شون اعهصاب کردن و از یه طرف دیگه از افه احتی   ریلی

که فیسبوک به بار آورده بود و اطتالعتات شتختصتی            

گفت که وای وای وای ببینتیتن    کاربراشو فروخهه بود می

هتای ختوبتی       های ارتباطی چقد اَخه! و اگه بچه  این شبکه

هسهین اینسهاگرام و فیسبوک رو تف کنین بیرون چتون    

های اجتهتمتاعتی      براتون ضرر داره! به جاش بیاین برنامه 

تتره، فتقتف         وطنی رو دانلود کنین چون ختیتلتی امتن      

های خودمونه )همتیتن ختودش یته           اطالعاتهون دست بچه

 تونه باشه!  تهدید خیلی اساسی می

سیمامون زجر  و ما چقدر خوشبخهیم دغدغه اصلی صدا

کشیدن مردم تو غرب هست وگرنه که ما خودمون هیچ 

که معنیشو نمیدونیم چه برسه به  «اخطالث»مشکلی نداریم. 

طرز نوشهنش! زندانی سیاسی هم که نداریم. خبرنگارامون 

هم با آزادی کامل از اوضاع سیاسی و اجهماعی و... خبر تهیه 

الحسنه های  کنن. مردم بیچارمون هم که اصالً تو قرض می

هامون هم که از  گذاری نکردن. بازنشسهه ورشکسهه سرمایه

کنن  های تکمیلی و درمانی رایگان دارن اسهفاده می انواع بیمه

و اصالً فشار اقهصادی روشون نمیاد که برن مسافرکشی کنن 

چون به هرحال قوانین کشوری خیلی حواسش به این بندگان 

ها بعد از پنجاه سالگی میرن  خدا جمع هست )اصالً غربی

مسافرکشی!  دریاچه ارومیه هم که سالمِ سالم هست. 

ریزه دیگه موندیم این جوری آب توش می هامون که همین  

هاشون  همه آب رو کجا جمع کنیم! مردم جنوب هم که نفس

به شماره نیافهاده اصالً. دالر هم که رسیده به ششصدوپنجاه 

تر قیمهش. بودجه مملکهمون رو  تومن و هی داره میاد پایین

کنیم.  ای اصالً خرج نمی های نیابهی و منطقه هم بابت جنگ

دقت کردین جدیداً پاسپورتمون چقدر با ارزش شده؟ 

دانشجوهامون هم اصالً اعهراضی به اوضاع ندارن و تو چند 

یی
جو

انش
ه د

 نام
ب

صائ
م
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ماه گذشهه اصالً اعهراضی نکردن و اصالً تو زندان ننداخهنشون 

هایی که اعهراض دارن ایرانی نیسهن اونا همه دارن    )اصالً اون 

شن وگرنه ایرانی که نباید بتریتزه تتو         از یه جایی کنهرل می

خیابون و اعهراض کنه. ایرانی حهی وقهی خونش از بدبخهتی و     

ی گرم و راحهش و  پولی به جوش اومد باید بشینه تو خونه بی

 46۰با روابف عمتومتی ستازمتان صتدا وستیتمتا تتهتران:                   

تماس حاصل نماید و مشکل ختودش     ۴۰4۰124ها:  شهرسهان

رو مطرح کنه تا فرجی حاصل بشه. لطفاً این خطو  رو هتم       

تر به مردم رسیتدگتی بشته و         الکی اشصال نفرمایید تا سریع

تر بشه از اوضاع مردم گزارش تهیه کنن و مشکالت رو    راحت

مطرح کنن.  به عالوه ما ملت فهیم ایران از تمامتی عتوامتل        

گشت ارشادی نهایت سپاس رو داریم که به بزرگهرین مشکل 

کشورمون به خوبی رسیدگی میکنن! و نتمتیتذارن آب تتو            

کتنتن،      دلمون تکون بخوره و از نشر گناه دارن جلوگیری می

گزاریم کته   هایی سپاس ولی بیشهر از اون دسهه گشت ارشادی

ختدا    دست بزنشون خیلی خوب و قتوی هستت متاشتااهلل!           

حفظشون کنه این شیر زنای پاک آریایی رو الحق و االنصتاف    

هتا. دستت ایتن            که فقف تقدیر و تشکر کم هست برای این

خانومای گشت ارشاد رو باید تو آب طال بگیریم بعدشتم تتو     

قاب طال بذاریمش. )خدا و پیصمبرش از شما خیتلتی خشتنتود         

دیتن.     هسهن که انقدر منطقی و صحیح اسالم رو نشتر متی      

جاتون وسف بهشهه خداوکیلی! مرسی که اسبتاب امتنتیتت و          

ترین مشکل ما هتمتیتنته      کنین. اصلی  آرامش ما رو فراهم می

ها  منم چتون    وگرنه گور بابای گرونی، اخهالس و کالهبرداری

زنه این حترفتا    معهقدم که تو کشورمون آزادی بیان موج می

رو گفهم وگرنه که نمیشه هر حرفی رو تو هر کشتوری زد.      

هتای     ترسم که اگه یته روزی تتو مصتاحتبته              اصالً هم نمی

اسهخدامی دولت رفهم بهم گیر بدن که این چرت و پرتا چیته  

نوشهی تو مجله!؟ چون اصاًل گیر نتمتیتدن کته! اصتاًل هتم                 

کنن! )پارتی یعنی چی؟  در نهایت اجازه بدیتن      بازی نمی پارتی

های گذشهه کمی جدی صحبت کتنتیتم!       نامه که طبق مصائب

اینکه تو نشریات دانشجویی به صورت افهخاری مطتلتبتی رو      

بنویسی به اشهیاق فراوانی احهیاج داره، اما وای به حال روزی   

که بخاطر نوشهن چند خف اعهراض مورد بازختواستت قترار      

بگیری. امیدوارم مهوجه باشید هرچقدر هم که در ایتن راه         

آزادی داشهه باشیم باز هم ترس از آینده وجود داره. تترس   

ی کاری که کلی براش زحمت کشیدی! وقهتی    از روز مصاحبه

بینی مطالبات به طور کهبی و رسمی داره چاپ میشته بتا      می

خودت میگی خب چاپ این مطلب زیر نظر دانشگاه هستت،    

دانشگاه هم که زیر نظر وزارت علوم هستت پتس تترستی         

نیست، اما واقعًا اینا دالیل منطقی نیستت بترای ایتنتکته تتو             

 ی امن قرار بگیری. حاشیه

مون بههر باشه، شتصتل    امیدوارم روزی برسه که اوضاع پولی

های تکمیلی بههری داشهه باشیم، بته     خوب داشهه باشیم، بیمه

تر از  ها بیشهر اهمیت بدیم، طبیعت کشورمون سالم بازنشسهه

امروز باشه، بهونیم موسیقی سنهی رو در هرجای این کشتور  

بشنویم و هنرمندا پیش چشمون خوار و زبون نشن، پزشکای 

آزاری به حتداقتل    تری داشهه باشیم، تجاوز و کودک باوجدان

برسه، نمیگم مهناسب با اسهاندارد جهانی رفاه باشته، امتا از       

 امروزمون وضعیت بههری داشهه باشیم...

 و با فردوسیِ جان و روح تمام کنیم:

 

 همه یکدالنند و یزدان شناس    

 به نیکی ندارند از بد هراس

 دریغ است ایران که ویران شود    

 کنام پلنگان و شیران شود

 

 فدای موافق و مخالف نوشهه هامم، موفق باشید!
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هتای بتلتنتد        روزی روزگاری پشت کوه

آباد؛ علت ایتن     دهاتی بود به نام پشمک

 نتتامتتگتتذاری هتتم وجتتود متتنتتابتتع           

سرشار و خدادادی پشمک در آنجا بود، 

آباد از طتریتق      تا جایی که مردم پشمک

 صتتادرات پشتتمتتک بتته دهتتات و             

روستتهتتاهتتای دیتتگتتر کستتب درآمتتد        

 .کتتتتتتتتردنتتتتتتتتد          متتتتتتتتی

آباد کدخدای پیری داشت که بتا     پشمک

وجود اینکه سنی از او گذشتهته بتود و        

 هتای پتیتری بتر او چتیتره                 بیمتاری 

شده بود، با این حال تصمیم گتیترنتده      

آباد بود و بته   نهایی در امور مهم پشمک

 هتتمتتیتتن دلتتیتتل از ستتهتتمتتیتته              

 ای بتترختتوردار بتتود.       پشتتمتتک ویتتژه  

چون کدخدا به علت کهولت سن توانایی 

انجام امورات روزمره خود را نتداشتت   

 افتتتتتتتراد زیتتتتتتتادی را                 

به اسهخدام خود درآورده بود تتا در    

رسیدگی به امور به وی کمک کنند، از 

 دفهردار و حسابدار گرفهه تتا ستربتاز     

و نگهبان، از نوکر و کلفتت و آشتپتز        

 گرفهه تتا مشتاور و متبتاشتر و... .                  

با ایتن کته کتدختدا بته تتوستعته                   

های پشمک آباد و پیشرفتت   زیرساخت

 داد، اما خیتلتی بته      آن عالقه نشان می

های جوانتان   ها و ایده ها و طرح برنامه

آباد بها و    و نخبگان مکهب رفهه پشمک

 داد.      متتتتتیتتتتتدان نتتتتتمتتتتتی      

البهه دهات و روسهاهای دیتگتری در       

آباد وجود داشتت متثتل:       جوار پشمک

 زرشکسهان، گتوستفتنتدآبتاد و... کته             

ها هم هرکدام محتصتوالت ختا        آن

آبتاد از       خود را داشهند و مثل پشمک

 طریق صادرات محصول ختود متثتل       

زرشک و شتیتر و... کستب درآمتد              

  کردند. می

نگار جوانی بته نتام        روزی روزنامه

ای در روزنتامته          سمنک در مقاله

آباد نیوز به انهقاد از رویته       پشمک

 متتتتتتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتتتتتتود 

هایی را مطرح نمود  پرداخت و ایده

 کتته بستتیتتار جتتنتتجتتال آفتتریتتد.        

در آن مقاله او ضتمتن انتهتقتاد از          

صادرات تک محصولی پشتمتک بته      

شیوه سنهی و بتدون نتوآوری و         

 ختتتتتتتتتتتالقتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتت،

معهقد بود که ما عالوه بر نیاز داشهن به 

تنوع در صادرات پشمک، بتایتد شتیتوه       

 تولیتد متحتصتوالت جتدیتد نتظتیتر               

ای و سمنو را هم یاد بگیریم  پشمک خامه

و با تنوع در محصوالت صادراتی، بتازار    

 کتتتاالهتتتای متتتهتتتنتتتوع را هتتتم            

تجربه کنیم و از طریق آزمون و خطا بتا  

تولیدات مهنوع، اقهصادمان را از صادرات 

 تک محتصتولتی پشتمتک بترهتانتیتم.             

با رسیدن اخبار این مقاله و بازتتاب آن    

آبتاد،     در میان اهالی به کدخدای پشمک

 ولتتهتتاژ بتتاتتتری قتتلتتب کتتدختتدا بتتاال         

و پایین شد و پس از یک حملته قتلتبتی       

خانه پشمک آباد،  خفیف و احیا در مریض

 بانگ برآورد که:

هتا! اهتالتی        زنهار! زنهار از نفوذ شهری  

هتا     آباد آگاه بتاشتیتد کته آن           پشمک

 خواهند با ایتن تتبتلتیتصتات کتذب              می
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آباد داشتهته بتاشتنتد.         سعی در نفوذ و رخنه در میان پشمک

را   بدانید و آگاه و برحذر باشید که فریب ایتن تتبتلتیتصتات          

ها و با  نخورید. صادرات هر پشمک ما خاری ست در چشم آن 

 انتتد در اقتتهتتصتتاد           ایتتن تتتبتتلتتیتتصتتات در تتتالش             

و پیشرفت و توسعه ما اخهالل ایجاد کنند و اقهصاد مسهقتل و    

 پتتویتتای متتا را بتته ختتود وابستتهتته کتتنتتنتتد.                           

آباد و برگشت به شرایتف قتبتل،       با آرام شدن اوضاع پشمک

 ستتمتتنتتک بتته جتترم تشتتویتتش اذهتتان عتتمتتومتتی و                 

فریب جوانان مکهب رفهه و تبلیغ در جهت اهداف دشتمتنتان      

 آبتتاد،   آبتاد و اقتدام عتتلتتیته امتتنتیتتت پشتمتتک                  پشتمتتک 

 زندانی و ممنوع الپشمک شد.

جویتی   ها کدخدا به چاره اما برای جلوگیری از تکرار این جنجال

 و رایتتزنتتی بتتا هتتمتتنتتشتتیتتنتتانتتش پتترداختتت؛ رئتتیتتس              

نگهبانان به کدخدا پیشنهاد داد که سربتازانتش بته صتورت         

 آبتاد    ناشناس از دیتوار ستاختهتمتان روزنتامته پشتمتک                   

نیوز باال بروند و آن را فهح کنند، اما یکی از مشاوران کدختدا  

 پتیتشتتنتهتتاد داد کتته بتته جتای استهتتفتاده از خشتونتتت،                     

کارگروهی تشکیل شود که از این به بعد روزنامه را قتبتل از     

 پخش عمومتی متطتالتعته و متطتالتب شتبتیته متقتالته                        

سمنک را با چسباندن تصویر یک آباژور روی آن بپوشانند تتا  

 آباد دیتگتر فتریتب تتبتلتیتصتات دشتمتنتان                     مردم پشمک

 آباد را نخورده و در دام نتفتوذ آنتان نتیتافتهتنتد.                 پشمک

پس از آن دوسهان و همفکران سمنک هر مطلب و انهتقتاد و     

 ای کته شتبتیته           پیشنتهتاد و ایتده و طترح و بترنتامته                   

 

کردند، قتبتل از آنتکته          های سمنک را چاپ می مقاله و حرف

 روزنامه به دست متردم بترستد تتوستف واحتد آبتاژور               

شد و به این ترتیب هم کسی از اهالی  آباد پوشانده می پشمک

تر اینکه ولهاژ  شد و هم مهم آباد مهوجه آن مطالب نمی پشمک

 شتتد!   قتتلتتب کتتدختتدا بتتاال و پتتایتتیتتن نتتمتتی                      

 هتتتتا بتتتته ایتتتتن روال گتتتتذشتتتتت...                         ستتتتال

گتذار     زرشکسهان عالوه بر صادرات زرشک، با جذب سرمایته 

 نتتام و     شتتهتتری و هتتمتتکتتاری بتتا یتتک شتترکتتت بتتی               

نشان به نام نوتال توانسهه بود شکالتی به نام نوتالزرشک را بته  

 یتتتتک بتتتترنتتتتد تتتتتبتتتتدیتتتتل کتتتتنتتتتد.                      

روز لتبتنتیتات        های بزرگ و به گوسفندآباد با احداث کارخانه

 توانسهته بتود عتالوه بتر صتادرات شتیتر هتم اکتنتون                        

 ماست، دوغ، کتره، پتنتیتر و ختامته هتم صتادر کتنتد.                        

آباد اما به علت پایین آمدن میزان تتقتاضتا بترای        در پشمک

 خرید پشمک قدیتمتی آن و کتاهتش صتادرات پشتمتک،                 

مجبور شده بودند تعداد نگهبانان و تعداد کتارکتنتان واحتد         

 آبتتتتاژور را چتتتتنتتتتد بتتتترابتتتتر کتتتتنتتتتنتتتتد.                  

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  

   71اردیبهشت -)سروچمان
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سری دوم مصاحبه های 

این سری  72نشریه اتاق 

به سراغ یکی از چهره های 

 ماندگار دانشگاه رفت!
 

شما مصاحبه با نوید 

کلهرودی را در دو 

 بخش خواهید خواند

 

 



 سالم. خودتون رو معرفی کنید!

 بیژن مرت وی -

 خوبه! مهولد چه سالی و کجا؟

 ، تگزاس4771سال -

)نام برده را با تهدید به اینکه تتک   

تک حرفهایش بدون سانسور چاپ 

خواهد شد از اسهخر نتمتک در       

آورده و در کت و شلوار مشکتی  

براقش نشانده  چی شد که سر از  

 خوارزمی در آوردید؟

من نوید کلهرودی هسهم بع ی -

ها سیدشو میگن بع ی ها نمیگتن  

چون فکر میکنند واقعی نیستت و    

 ۰4به فامیلیم نمی خوره. مهولتد     

هسهم صادره از  471۰بهمن سال 

تهران ولی همیشه ورامین زندگی 

کردم. خوارزمی هم خب ایتنتکته       

کنکور شرکت کردم و جز عتلتوم   

سیاسی چیزی نتزدم و التویتت          

چهارمم خوارزمی بود و قتبتول       

شدم. از قبل هم البهه خوارزمی و  

اسهادهاش و بع ی از بچته هتای     

فعالش رو میشناخهتم چتون اون       

موقع ها که فیس بوک خیلی متد  

بود توی چندتا از گروهتاش  بتا       

 بچه های خوارزمی دوست بودم.

 

اگه به عقب بترگتردی بتاز هتم         

 خوارزمی انهخاب میکنی؟

حهما این کار رو میتکتنتم چتون       -

خوارزمی رو دوست داشتهتم و       

اینکه چون روی باقی دانشگاه هتا    

حداقل در بتاره ی رشتهته ی          

خودم شناخت دارم خیلی فرقتی  

قائل نیستهتم یتعتنتی تتو هتر              

دانشگاهی نهایها یک یا دو استهتاد   

خوب هست و من و مجتمتوعته    

ای که باهم دیگه در طتول ایتن     

چندسال کار کردیم اتفاقا خیتلتی   

درباره ی این صحبت کردیم و   

به هیتچ عتنتوان از انتهتختاب             

خوارزمی پشیمون نیسهیم. خیلی  

دوسهش داریم و هر دفعه که به 

عقب برگردم حهما خوارزمی رو 

 انهخاب میکنم به دالیل مخهلف.

 

خوارزمی رو دوستت داشتهتی،      

خوارزمی هم شما رو دوستت      

 داشت؟

من فکر کنم بسهگی به عملکرد -

خودمون داره. من این چندستال   

رو چند سال موفقی میدونتم و    

چیزی که برام مهمه بچه هتا و    

دانشجوها در درجه اول بودنتد  

و بعد اساتید و کتارمتنتدهتای         

دانشگاه. فکر کنم ما باهم رابطته   

ی خوبی داشهیم. من تتوی ایتن      

چندسال تقریبا هرکاری که دلتم  

می خواست رو در ختوارزمتی       

کردم!!!! و عمومش هم به خاطر     

 همراهی بچه ها بود. البهه 

می دونم که همزمان که خیلتی  

از بچه ها لطف دارند خیلتی از    

بچه ها هم چشم دیدن ندارند و 

دلیلش هم نمی دونم و دوستت      

دارم که بدونم و رو در رو بتهتم   

بگن ولی من فکر کنم که آره ایتن  

یه رابطه ی دو طرفه بود و اگتر    

هم نبود  باز هم فرقی نتداشتت     

چون آدم باید اونقدر تالش کنه تا 

اون کاری که می خواد رو انتجتام   

بده حهی اینکه اگر همه هم با متن  

در خوارزمی مخالتف بتودن یتا        

باشند اگر من خودم صالح بدونم 

که کاری رو انجام بدم اون کار رو 

انجام میدم و اصال واکنش کستی    

 برام مهم نیست.

 

بله کامال مهوجه رابتطته هتاتتون       

شدیم! لطفا هرکدام از اشختاصتی    

که نام میبرم رو در یتک کتلتمته       

 توصیف کنید. ممد مورفی؟

پتتر تتتالش و... چتتی بتتگتتم                -

آخه؟...هتمتون پترتتالش ولتش             

 کن...چیزای دیگه رو ولش کن!

 

 پویا مظلومی؟

مخالف سر سخت من اما با نیت -

 خوب!

 محمد علی جباریان؟

رفیق صاف و زالل که به فکر بچه -

ها در دانشگاس بدون هیچ چشتم  

 داشهی و خیلی هم زحمت کش
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)دقایق طوالنی به روبه رو ختیتره    

میشود و لبخند شیطانی اش تا بنتا  

گوش کش می آید  خب خب نفر  

بعدی کسی نیست جتز، متحتمتد       

 رضوانی! 

 نظری ندارم! واال.-

 

دکهر محمدی و اقتای ستبتحتان         

 اللهی؟

دکهر محمدی آدم خوبی  هسهند -

اما کاشکی مقاوم تتر بتودنتد و          

موضعشون اون چیزی کته پتیتش      

دانشجو هست پیش مسئولین هتم  

همون بود و بلعکس. آقای دکتهتر    

سبحان اللهی مدیر خوبی بتودنتد     

اما به نظر من دانشگاهی بته اون      

معنا نبودند. چون دانشگاه باید بتا     

مشورت همه اداره بشته. یتعتنتی        

دانشجو و اساتید با رئیس دانشگتاه  

مثل یک خانواده تصمیم بتگتیترنتد     

ایشون بیشهر نگاه از باال داشتهتنتد      

یعنی بیشهر نگاه یک فرمانتدار یتا     

 اسهاندار داشهند و دانشگاهی نگاه 

نمی کردند اما من براشون احهرام 

زیادی قائلم و میدونم که ختیتلتی    

وقت ها به خاطر بچه ها ایسهادگی 

هم کردند و مهاسفم از اینکه دیگته  

رئیس نیسهند. کاشکی که همچنتان   

 بودند.

ممنون از اینکه همه رو در یتک      

کلمه توصیف کردی. سوال ها رو  

کمی خصوصی تر میکنم. معتمتوال    

 کت و شلوارهات رو از کجا 

 می خری؟

) بعد از خنده ی فراوان و پتاک       

کردن اشک چشم هایتش جتواب     

میدهد .هاکوپیان و یک مصازه در   

ورامین که خیاطش دیگه انتدازه    

 های منو میدونه.

 

بلند قد بودن تتو ختانتوادتتون         

 ارثیه؟

تقریبا کسی هم قد من نتیتستت    -

 اما عموما بلندیم.

 

 نظرت راجع به شوآف بازی چیه؟

)نفس عمیق میکشد و دسههایتش   

را در هوا تکان میدهد  واال متن     

درباره ی این نمتی ختوام زیتاد        

حرف بزنم و اگته واقتعتا کستی         

ق اوتش اینه اشکالی نداره. متن     

یاد گرفهم که زمانمو برای جواب 

دادن به باقی لزوما نذارم اما من 

هیچ وقتت...هتیتچ وقتت...هتیتچ               

وقت...هیچ وقت... نیتت چتنتیتن             

کاری رو نداشهم ونتیتازی هتم        

بهش نداشهم یعنی در قیتاس بتا     

جاهایی که کار میکنم و رفتت و      

آمد میکنم ختوارزمتی ختیتلتی          

کوچیکه و هیچی نیست! و چیتزی   

هم ازش به من نتمتیترسته کته        

 بخوام براش شوآف بکنم! مثال 

درباره ی اینسهاگرام من اینو میگن 

درباره ی تلگرام یا کانالی که دارم   

یا چیزای دیگه. مثال میگن که طرف  

کهاب میذاره که بگه هاها من کهاب 

می خونم. اگه شما دوست داریتد     

این طور فکر کنید من هیچ مشکلی 

باهاش ندارم و واقعا فرصت ایتنتو   

که بخوام به همچین ایده مسختره  

ای فکر کنم نتدارم. متن چتیتزی          

میخونم و دوست دارم اونو با باقی 

به اشهراک بذارم و در متوردش    

حرف بزنم و تنها جایی کته فتکتر        

میکنم می تونم توش آزادانه حرف 

بزنم همین ف ای مجازی هستت    

که سر همین هم کلی توبیخ شتدم  

اما اصال هم ازش کوتاه نمیام و فکر 

میکنم یک صفحه اینسهتاگترام کته      

ساله دارم و در حتد و         1حدودا 

اندازه خودم طبیعها نشون متیتده     

کاری که کردم درست بوده و راه 

و ایده درسهی رفتهتم و دنتبتال           

شوآف هتم نتبتودم. در زمتان              

انهخابات هم خیلی ها بهم میگفهنتد  

و میگفهند از این همه سفتری کته     

در کشور میکنه دنبال منتفتعتت و      

شناخهه شدنه! االن یک سال گذشهه  

اگه من مسئولیهی گرفهتم یتا بته        

 جایی رسیدم خیلی خوش حال 
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میشم یک نفر بیاد اینو بهم بگه . من اون کتاری کته        

الزمه و احساس کنتم بتایتد انتجتام بتدم، انتجتام                 

میدم.شوآف رو اتفاقا کسایی میکنن که همیشته ایتن      

ادعا رو دارند اما خودشون همیشه برنامه میتذارنتد،   

عکس خودشون رو بنر میکنند و مدام دنبال چیزهایی 

هسهند که حاال من نمی خوام درباره اش صحبت بکنم. 

برای من اهمیهی نداره و مهم خودمم که متیتدونتم      

 همچین قصدی ندارم.)مرسی...أه  

چقدر دلت پر بود.پیشنهاد میکنم یک نفس عمیق بکش 

و راجع به موضوع این شماره ما یعنی ستانستور، بته      

 عنوان یک علوم سیاسی دان صحبت کن.

در حالت کلی به عنوان یک طرفدار آزادی سانسور -

در هر حالهی و به هر شکلی محکومه و من معهتقتدم   

هیچ چیزی نباید سانسور بشه و جامعه ختودش بته       

صورت عقالنی تصمیم میگیره که چه چیزهایی قتبتول   

کنه و چه چیزهایی رو قبول نکنه این بتحتخ ختیتلتی        

فلسفی طوالنی هست و کسایی هم که مخالف آزادی 

هسهند سریع این موضوع رو به دو چیز ربف متیتدن.   

اول مردم رو با لولوخورخوره ای به نام عدم امنتیتت   

می ترسونن تا بگن اگر ما آزادی رو کامل به متردم    

ببخشیم امنیت بهم می خوره و دوم با حساس کتردن  

مردم به مسائل دینی مذهبی سریع متیتگتن آزادی        

یعنی بی بند و باری در حالیکته تتجتربته بشتری و            

کشورهایی که آزادی رو بر چیزهای دیگته تترجتیتح       

میدن اصال این رو نشون نمیده و اینها بههره پاسخگوی 

عمل کرد مفه حانه ای باشند که در سته دهته ی         

 گذشهه کشور باهاش اداره شده و روز به روز داره 
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به طرف سقو  بیشهر میره. در کشور ماهم به هیچ عنوان  

آزادی بیان و آزادی رسانه ای وجود نداره  و مترز هتای     

مشخصی وجود داره و اگر خبرنگاران یا دانشجویان حتهتی     

اوصولگرا یا اصالح طلبان از یک حدودی بخوان عبور بکننتد  

نظام سیاسی با اونها برخورد میکنه چون تحمل مخالتف و    

منهقد و چه برسه به معهرض که اصال هیچی، نداره و ایتن    

واقعا نشون دهنده ی ضعف مقبولیت و مشروعتیتت یتک      

نظام سیاسی که اگر معهقد هست مردم کنارش هستهتنتد    

پس باید اجازه بده هرکس هر حرف و نظتری کته داره       

بزنه و فقف هم یک مرز براش وجود داره، شما آزادید تتا  

زمانی که آزادی شما به دیگران آسیب نزنه و حقوق کسی 

رو پایمال نکنه و مرز مهم دیگری که هست خشونهه. یعنتی   

آزادی هرکاری کنی به شر  اونکه غیر خشتونتت آمتیتز       

باشه. وضعیت آزادی در کشور اصال مناسب نیست. همه ی   

شاخص های بین المللی هم  نشون میدن که متا در رده        

 های آخر قرار داریم!

واقعا ممنون از توضیحات کامل و بجا. سوال ها رو کتوتتاه      

کنیم. لطفا برای اصطالحاتی که میگم یک شخص رو متثتال      

 بزن. جمهوری خواه؟

 هانا آرنت-

 دیکهاتور؟

 نهادهای غیرپاسخگو در کشورمان-

 پوپولیسم؟

 احمدی نژاد-

 میدونسهم. فاشیسم؟

 فیلم التاری!-

 

 

 ادامه دارد....

 

 سمن زیدآبادی
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اولین بار وقهی به جای دامن کوتاه خوشگل باربیتش، متانتهتو       

تنش دید، با مفهوم سانسور آشنا شد؛ و وقهی ختوب دقتت       

کرد دید که سانسور توی زندگیش خیلی کاربرد داره ... از          

ها توسف همه افراد  سانسور شدن کاکائوها و کیک و خوراکی

خواد بره جیتش کتنته       هایی که امیرعلی می گرفهه تا موقعیت

 و ...

اصواًل کپل به مسائل بی اهمیت زندگیتش متثتل ورزش و          

کرد، اما به مستائتل متهتم          درس و مشق و اینا زیاد فکر نمی

ای کته     زندگیش بسیار... مثالً چندین سال اون خاطره مسخره   

مامانش یکی از پنج تا بسهنی عروسکیشو داد به اون دختهتره     

دماغوی شیر برنجی رو یادش بود )بدون شک این دلیل قطع 

رابطه یهویی با اون دخهر بیخود نبود  یتا اون متوقتع کته              

شکالتش افهاد تو یه جایی و اومد بذاره تو دهنش که مامانش 

رحمی تمام ازش گرفت یا اون روز که توی متهتمتونتی      با بی

عمه اینا کلشو کرد توی کاسه سس که تهشو صفا بده و بته      

سالح سرد مامانش اصابت کرد... پدیده سانستور هتم ایتن           

روزها جزو مسائل مهم زندگیش شده بود و همش تو گیر و 

دار فکر کردن به سانسور و ساندیس و سوسیس بود و یته      

 روز در همین حین فکر کردن بود که یاد اون روز افهاد که 

داشهن با امیرعلی تا مامان اینا حواسشون نبود به کتابتیتنتت     

زدن که امیر علی هی با ایتن جتملته       ها دسهبرد می خوراکی

زد و      من جیش دارم من جیش دارم، تمرکزشو بتهتم متی     

درست همون موقع که نود درصد کار حل بود؛ مثل ریقوها 

بدو بدو رفت سمت دسهشویی اما کار از کار گذشهه بود و   

و مامانش وقهتی   «ریخت»وقهی به در دسهشویی رسید که 

سر رسید که تنها کار مفیدی که تونست کنه این بتود کته       

صحنه ریخهن ... امیرعلی روی ... رو سانسور کنه. کپتل هتر            

فهمید که این ستانستورا      شد بیشهر می تر می روز که بزرگ

برای چیه ...مثالً سانسور باربی برای اینه که امیرعلی بتزرگ     

ها بترای     شد بیاد کپلو با این هیکل بگیره یا سانسور خوراکی

تر از این نشه و امیرعلی بگیرش یا سانسور  اینه که کپل، کپل

موهای زنان هموطن و عدم سانسور زنان اجنبی واسه ایتن    

که امیرعلی... )حاال جدی چرا؟ . اما امان از ایتن ستانستور                

تلگرام! در حالی که همه مردم ضد سانستورش رو نصتب        

رفت و با خودش فکر  کردن، این هیچ رقمه تو کت کپل نمی

بینن که بعد این همه وقتت هتیتچ       کرد که یعنی وجدانا نمی

ره و هتمته عتطتش          هموطنی توی پیام رسانان وطنی نمی

تلگرام رفهنشون بیشهر شده و یه عده زیادی از جوونا بیکتار  

کته یتاد        شدن و خیلی کارای خیلیا لنگ موندن و ... تتا ایتن       

شدت تأثیرگذار بیست و سی در مدت فیلهرینتگ   مصاحبه به

قبلی و مسهند فیلهر شدن تلگرام در مدت فیلهرینگ فتعتلتی    

باره مهحول شتد   یک افهاد و اشک توی چشماش حلقه زد و به

و تصمیم گرفت با خانم ایکس تماس بگیره کته بتیتاد تتو           

دانشگاهشون چادریش کنه و دروغ نگه و ختاک وطتن رو       

پاس بداره و در آینده هم با امیرعلی ازدواج کتنته )حتاال           

درسهه این تصمیم رو از بدو تولدش داشت اما صد درصتد  

 ترش کرد  . فیلهرینگ تلگرام مصمم

 

ک کپل 05
ت ی

خاطرا
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سال هزار و چهارصد که مدرک ارشد را اخذ کرده و تصمیم گرفهم برای ادامه تتحتصتیتل در       

رشهه روانشناسی به کشور آلمان بروم، اوضاع کشور خیلی خوب بود. اجازه بدهید چند متورد     

 های آن زمان را برایهان بگویم: از خوبی

مثالً یکی از موارد، آزادی بیان بود و هیچ زندانی سیاسی وجود نداشت به طوری کته متردم       

ها کار نداشت و مردم هترروز     آوردند ولی هیچ نیروی امنیهی با آن هرج و مرج به وجود می

هتا را       خواسهند که آن کشیدند و عاجزانه از مسئولین می داوطلبانه جلوی زندان اوین صف می

 ..  زندانی کنند ولی از مردم اصرار و از مسئولین انکار.

یکی دیگر از موارد کاهش چشمگیر نرخ ارز و سکه بود به طوری که آن زمان هتر یتک ریتال        

 ایران پنج هزار دالر امریکا بود و قیمت سکه به نهصد هزار تومان رسیده بود.

مسئولین امریکتا متدام بته        

آمدند و از رئتیتس    ایران می

جمهور ملهمتستانته تتقتاضتا         

کردند که ایران از برجتام   می

بیرون نیاید تا وضعیت امریکا 

روز به روز از چیزی که بتود  

 اسفبارتر نشود.

نه تنها تلگرام از فتیتلتهتر در       

آمد بلکه توییهر و ویچتت و    

ها آزاد شتده   رسان سایر پیام

بودند و هیچ سایت فیلتهتری   

 وجود نداشت.

اقای عالمه هتد هتد امتام          

جماعت وقت مشهد انتواع و    

هتا را بترای          اقسام برنامته 

 جویی  شادی و ارضای هیجان

برد و کنسرت باشتکتوهتی بترای        کرد و هرهفهه یک خواننده را به مشهد می ها اجرا می جوان

 کرد. شادی جوانان برگزار می

 کردند. شناخهند و درست تلفظ می همه موزه لوور رو می

ها نبودند و فقف به  خوردند و دنبال دخهر خوشگل نمایندگان مجلس در صحن علنی گالبی نمی

 شد. پرداخهند. هیچ کودک آزاری و حیوان آزاری در کشور دیده نمی مسئولیت خودشان می

 کردند. زن و مرد با حقوق برابر در صلح و آرامش کنار هم زندگی می

آمار طالق از هر ده هزار ازدواج یکی بود.هیچ اجباری در حجاب و جود نداشت و زن و مترد     

شتان را       ها تیم مورد عالقه بدون اینکه منقلب بشوند کنار هم در صلح و آرامش در ورزشگاه

 کن شده بود و شادترین کشور جهان بودیم. کردند.افسردگی و خودکشی ریشه تشویق می

بگذریم، خالصه که اوضاع خوبی بود، یعنی به قدری خوب که من فرار را بر قرار ترجیح دادم و 

برای ادامه تحصیل به کشور آلمان رفهم و تقریباً بعد از ده سال تحصیل در غربت و تتحتمتل      

شرایف اسفبار و خفقان آلمان به میهن برگشهم که یک شب از صدا و سیما با من تماس گرفهند 

 و برای ح ور در یک برنامه کارشناسی از من دعوت کردند. من شب بعد راهی شدم و به 

 سمت سازمان صداوسیما حرکت کردم.
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 سفر به                  



وقهی رسیدم یاد دوران دبیرسهان خودم افهادم آخر همه آنجا مرد بودند، حهی یک زن هتم    

شد. دلیل را که جویا شدم فهمیدم که به پیشنهاد حاج آقا قرابهی کالً صداوسیمتا و      دیده نمی

ها و شیتفتت    آمد در سطح شهر شیفهی شده؛ به طوری که شیفت صبح مخصو  خانم و رفت

عصر مخصو  آقایون بود. خانم قمیشی، بازیگر معروف، هم در همین راسها ابراز خرسنتدی   

کرده بودند و پیام داده بودند که با این حرکت مسئولین ایشان دیگر حهی فکر انقالب )منقلب  

کند.خالصه بعد از اینکه با تصییرات به ختوبتی آشتنتا شتدم            شدن  هم به ذهنشان خطور نمی 

خواسهم بروم روی صحنه که سانسورچی جلوی مرا گرفت و در حالی که بانگاهش باال تتا     می

کرد، گفت: دماغت المصب دماغت! دماغت خیلی قلمیه بایتد عتمتل         پایین من را برانداز می

 کنی.

من را بردند زیر تیغ جراحی و خیلی سریع یک عدد خرطوم فیل جایگزین دمتاغتم کتردنتد         

 شد! طوری که دیگر جانی دپ هم با دیدنش تحریک نمی

ماجرای دماغم که تمام شد یه نگاه به من کرد و گفت: چشمات المصب چشمات! چشمات سگ 

 شن باید سگشو بکشی. داره مردم تحریک می

خالصه بعد از اینکه سگ چشمانم را کشهند و حلوایش را هم خوردیم به سبیلم گیر داد و گفت: 

 سیبیالت خوبه ولی از صدتا محرک بدتره!

خواسهم بهراشمش که مچم را گرفت و گفت: وایسا دلم سوخت یه پیشنهاد بههر بترات دارم       

 برو اتاق گریم بگو یه من ریش برات بذارن.

رفهم و یک مشت ریش و پشم نارنجی چسباندند زیر چانه و گلویتم. متن کته دیتدم اگتر                

شوم یه پرس غذا با کافور فتراوان     همینجور پیش برود از شدت تصییرات کالً آدم دیگری می

برای اقای سانسورچی سفارش دادم؛ او هم غذا را خورد و درحتالتیتکته اوکتی ختاصتی در              

زد همان جا افهاد و به خواب رفت ولی از شانس بد من، شیفت آقتایتان      هایش موج می چشم

تمام شده و نوبت شیفت خانم ها شده بود و قرار شد به خانه هایمان برویم و شتب بترای       

 ضبف برنامه بیاییم.

من که دیدم همه چیز گل و بلبل شده همان روز بدون معطلی فرار را بر قرار ترجیح دادم 

 و به سفر قطر کردم...
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 علریضا جالیل

 صدا و سیما



هتا از       سیما نزد بزرگ حکیمان بالد آمده و عرضه داشهند: ای حکیم هجمه و روزی از ایام قدیم جمعی از مریدان زحمهکش صدا

جوانب گوناگون بسیار است و فشار کار بسیار طاقت فرساست. چشمانمان از کاسه در آمد از بس به اع اء و جوارح این و آن    

کنید و از سوی دیگر تاکید دارند که نتبتایتد در فتیتلتم هتیتچ                های بالد کفر پخش گویند فیلم زل زدیم. از یک طرف به ما می 

 کوهی معلوم باشد. ما چه کنیم؟ رشهه

رنگ لتبتاس      که کاری ندارد. در مواقع معمولی کمی هم  سالمت باد. این  حکیم لَخهی درنگ کرد سپس گفت: عزیزانم چشمهان به 

 کوه را تار کنید. اگر دیدید وضعیت بسیار بصرنج است به کوزه و گلدان و لوسهر و آباژور تمسک جویید. نسوان، رشهه

کشتنتد.      ها پایین متی    کشیم آن ها شورش را درآوردند هرچه ما باال می مریدان دوباره عرضه داشهند: ای شیخ آخر این اجنبی 

دیگر کوزه و آباژور جوابگو نیست باید از ساید بای ساید اسهفاده کنیم. حکیم از جا برخاست و فریاد زد: احسنت اسهفاده کتنتیتد      

 فقف حواسهان باشد که ساخت داخل باشد. 

نهایی رستیتد، هتمته        مریدان ادامه دادند: ای دانا مشکل دیگری نیز داریم. از وقهی ما تیم رُم را ارشاد کردیم و این تیم به نیمه  

های جام جهانی از برزیل تا عربسهان خواسهار سانسور شدنشان هسهند. البهه کیروش هم فدراسیون را تهدیتد کترده اگتر          تیم

همه مشکالت گیتر   الدین شریعهی میان این ها بدتر شریعهی است. نجم  کند. وا حکیما از همه این  خودمان را سانسور نکنیم قهر می

دویتد.     های خود درید و عریان به هر طرف متی    داده تا او را نیز سانسور کنیم شاید فالورهایش زیاد گردد. ناگهان حکیم جامه 

 مریدان فریاد کشیدند: تو را چه شده حکیم؟

 حکیم گفت: خفه شید! شما سانسور کنید. شاید دوتا مرید جدید هم گیر ما اومد.
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 حکیمانه
 عیل حاج رضایی



 نفیسه اسداللهی 




