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درپى بى احتياطى 

انتظامات خوابگاه مصلى 

نژاد اتفاق افتاد:

ببر  خشمگينانه  حمله 

به  مازندران  كمياب 

و  دكترا  دانشجوى 

استاد راهنمايش

-------------

عكس از
 National

Geography

با هوشيارى آموزش و دخالت كماندوهاى حراست دانشگاه صنعتى شريف: 

   باند فروش سواالت پايان ترم متالشى شد
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از  همگى  كه  مخوف  باند  اين 
خوابگاه  ساكن  دكتراى  دانشجويان 
مصلى نژاد هستند، متهمند كه سالها 
با وعده توخالى مقاله مشترك، استاد 
در  پيش  5سال  از  و  فريفته  را  خود 
جعلى  عناوين  با  آزاد  دانشگاههاى 
بوده  تدريس  مشغول  دكتر  و  استاد 

اند.
قسمتى از اعترافات هولناك اين باند:

-فروش سواالت آزمونهای پایان ترم و 
میان ترم بدون جواب به دانشجویان 

لیسانس و تضمین پاسی
-تحریک و اغفال فارغ التحصیالن فوق 

لیسانس به اپالی کردن
-اشغال پهنای باند اینرتنت به بهانه 

واهی ریرسچ اما بقصد دانلود فیلم
از اتاق این باند مخوف کشف شد:

- مقادیر متنابهی ماءالشعیر با طعمهای 
مستهجن

- ٣ باکس سیگار کمل

- ٥٠ حلقه سی دی قفل شکسته

- ١٢ فقره کارت مفقوده غذا

- ٣ قبضه ژورنال تقلبی

از راست: حسين االستيك، وحيد سيگنال، حسين بتن، رضا ضايع (اعضاى باند در انتظار اجراى حكم)- ١٧ پایان نامه تایپ شده آماده تحویل
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مژده به هواداران فوتبال!
همزمان با امتحانات پايان ترم! پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانى آفريقاى 

جنوبى هر روز در سالن تلويزيون خوابگاههاى طرشت و زنجان.   
                                                                     مسوول دلسوز خوابگاه، ف. ك.

كالُم الَكِمل

(قسمت دوم) 

در شماره قبل قسمتهايى از مكشوفات كار آگاهانى رو بيان كرديم كه در زمينه 
مكالمات عشقوالنه  دانشجويان روبروى تعاونى  حقايقى رو آشكار ميكرد د 
در اين شماره ادامه آن را كه به صورت جوابيه هاى معشوقه ها به عاشقان 

هست رو با هم مرور ميكنيم:
ناز و عشوه ى معشوقه ى آ ن خرخون: كسى كه خودش هم خرخون   است.

عاشقانه هايت را دوست دارم چراكه  به درد تحقيق ادبياتم ميخورد اما  مگر 
ميخواهى  نميكشى؟!  خجالت  ميكنى؟  طلب  را  زلفهايم  كه  ديدى  چه  من  در 
تهران  زلزله بيايد؟ در ضمن خود من به paper دادن از تو شايسته ترم چرا 
كه معدل تو  پنج صدم از من بيشتراست و اگر من اين paper  را ندهم تو از 
جاى بهترى پذيرش ميگيرى و چون كه هر چه آنجا بهتر باشد دخترهاى بهتر 
و خرخون ترى دارد مسلما فيلت ياد هندوستان  كرده و مرا فراموش خواهى 
است    تهران  خانه   تصفيه  روبهاى  آشغال  همچون  سيبيلهايت  كه  اى   ، كرد 
!!گر قد من مثال برج  max شوم  راستى تصفيه را چگونه بخوانم  ميخواهم 
از همانهايى كه  20 طبقه است  برجى  ديالق خودت همچون  قد  تقطير است 
پدرم زياد دارد( در اينجا آب از لب و لوچه  عاشق شيداسرازير شده فكر مايه 
پدر دختر چنان در دل پسر   اثر نمود كه  ليوان نسكافه داغ از دستش بريخت 
و دخترك بيچاره  بسوخت و به تبع آثارش از امتحان تصفيه جا ماند و براى  

هميشه از  پسرك متنفر شد)
توضيح: سال بعد هر دو آنها از» دارقوز آباد سفلى» پذيرش گرفتند و دوباره 

به هم رسيدند!
خط و نشان معشوقه ى دانشجوى مافيا باز: يك فمنيست!

اوال كه تو مساحت بيشترى اشغال كرده اى جا باز كن من هم همانقدر مساحت 
نكن!( در  ما رو سياه  اردينرى هستيم  ما خودمون  داداش  ثانيااينكه  ميخواهم! 
اينجا دخترك دستى به سيبيل نداشته  اش كشيده و دستمال يزدى اش را يك 
دور در هوا چرخاند و ادامه اداد:) طبق تساوى حقوق مرد و زن و طبق اصل 
89 ام قوانين ژنو كه در كشور ماداگاسكار تصويب شد در بازى مافيا دنيا همه 
از مرد و زن مساوى است در  اعم  اردينرى محسوب شده و حقوق همه  يك 
ضمن اين معاهده سعى دارد  تا از ظلمى كه در طول تاريخ به زنان در اين بازى 
شده! جلوگيرى كند و نقش رنج آور  پزشك را از آنها گرفته به خود «خدا» 
و  به خواست خودشان   زنان  هم كه  در صورتى  اين  بر  كند! عالوه  واگذار 
بدون اجبار نقش پزشك را بخواهند در هر لحظه مختار بوده و ميتواند هر  
اردينرى را كه دلشان خواست بدون هيچگونه تعهدى نسبت به كس ديگر شفا 
دهند و در تعويض  يا دور ريز آن  اردينرى آزادند!  در ضمن  اين نقش ميتواند 
به صورت دوره اى بين مردان و زنان بچرخد!( – در اين هنگام پسرك از فرط 
ناراحتى سيگارى آتش زد و بر لب گذاشت) دخترك سيگار او را قاپيد و پك 
عميقى زد و در حاليكه سرفه ميزد  ادامه داد: فكر نكن چون دخترم نميتوانم 
بقيه  با  تا  رفت  و  گفت  را  اين  ندارم  كمتر  چيزى  تو  از  من  بكشم   سيگار 

اردينرى ها هم اختالط كند و ارشادشان نمايد.

نوشته شيخ فضول، (م.شيمى 86)                                            

فرومايه...    ر   

آدم  كه  داشتيم  دوستي  يه 

گاهي  بود.  آرومي  و  موقر  خيلي 

(عصباني  مي شد  عصباني  كه 

كردنش فرايند وقتگير و پرزحمتي 

بود)، به عنوان فحش، با يه لحن 

خيلي آرومي مي گفت: “فرومايه“. 

ما كه تا يه مدت فكر مي كرديم 

داره ازمون تعريف ميكنه، بعد فهميديم كه “فرومايه“ از جنس 

فحشه نه تعريف؛ ولي خداييش اينقدر فحشش باكالس بود كه 

گاهي اذيتش مي كرديم تا بهمون بگه “فرومايه” و ماهم كلي 

بود.  فارغ التحصيلي  جشن  پنجشنبه  كنيم.  باكالسي  احساس 

جايي مي  وقتي  ليسانس  دوران  8 سال شريف درس خوندم. 

گفتن اين “شريفيه“ كلي احساس باكالسي مي كرديم. آخراي 

ليسانس يه كم شك كرديم كه نكنه “شريفي“ هم يه فحشه 

باكالسه و ما خبر نداريم؟ در فحش بودنش شك داشتيم ولي 

در باكالسيش نه. بنابراين گفتيم بريم فوق تا باز هم بهمون 

بگن ”شريفي“ و ما هم احساس باكالسي كنيم...

دست  بهم  ليسانس  فارغ التحصيلي  احساس  همون  باز  ديروز 

داد، وقتي كه رييس دانشگاه داشت از آمار آدماي باهوشي كه 

اومدن شريف برامون حرف ميزد: باالي 90درصد رتبه هاي 1 تا 

100 رياضي فيزيك، اكثريت قريب به اتفاق المپيادي ها و كلي 

آدم خفن ديگه.

چند  كنم.  مي  شك  اما،  كنم  مي  مقايسه  كه  را  ها  خروجي 

درصد  چند  هستند؟  باال  رده  مديران  جزء  شريفيها  از  درصد 

از  درصد  چند  جامعه شون هستن؟  اول  دهك  جزء  از شريفيها 

شريفي ها آدم هاي مشهوري هستند؟ چند درصد از اونها آدمهاي 

تاثيرگذاري هستند؟ چند درصد ...

گاهي تشخيص تعريف از تحقير كار راحتي نيست...

                            

  84  MBA (اشكان احمدى )نوشته َپهلى                                        

حکمت شرتی
مرد آنست که خود ببوید

مواجه مي شم
كنم نه حس بينايي
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شترنامه شرح حال شيخ بزول است كه از سنه 75 تا 89 خورشيدى 
در  خويش  قلم  به  شنيده ها  و  ديده ها  و  زيسته  شريف  دانشگاه  در 
قالب روايات طنز و حكايات نغز در هشت باب به طبعى موزون آراسته 

و به نثرى وزين پيراسته. و اين بار حكايتى ديگر از اين گنجينه ...

 

برگى از شترنامه
نه گن ن ا از گ د ت كا ا ن ا ته ا ن ز ى نث ووو  بببههه  نننثثثرررىىى  وووزززيييننن پپپيييرررااسسستتتههه... ووو  ااايييننن  ببباااررر  حححككاايييتتتىىى ددديييگگررر  اااززز  ااايييننن گگگنننجججييينننهه ......ه

حكايت نهم در باب حيات و ممات  

  
شترنامه

  
14 ارديبهشت89، يك دانشجوى23ساله شريف در خوابگاه زنجان خودكشى كرد...

حکمت شرتی: 
مرد آنست که خود ببوید: هميشه بعد از شس= جوراب هام در پيدا كردنشون با مشكل 

مواجه مي شم. مشكل اينجاست كه من براي پيدا كردن جورابهام از حس بويايي استفاده مي 
كنم نه حس بينايي.                                                               از نوشته های َپهلی!
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برگردان اصطالحات و تكه كالمهاى فارسى به انگليسى 

به طور دقيق همواره بخش مهمى از آزمون تافل است كه 

توسط شيخ بزول با دقت و وسواس خاصى تهيه مى شود. 

و اين بار قسمت ديگرى از اين مجموعه تقديم به مغزهاى گريزان!

May they take away your ‘dead washer‘         مرده شورتو ببرن 

Ghosts of your stomach.                                         ارواح شكمت 

Light up my homework.                                تكليفم رو روشن كن 

 Oh! Soil of universe!                                                    !اى خاك عالم

Snake Venom!                                                                 زهر مار 

Disease!                                                                                 !مرض

Pain without a cure.                                                درد بى درمون 

Your step on my eye.                                       قدمت روى چشمم 

Camel! You saw, you didn’t.                            شتر ديدى نديدى 

Don't drop worms, please!                                            كرم نريز 

Donkey into donkey. (formal: milk to milk)           خر تو خره 

  A blind person has read.                                                 كور  خونده

Plus kid                               بچه مثبت 

به اميد موفقيت اپليكنتهاى عزيز، Dr. Camel Sting (شيخ بزول)

ذ روادید
اخ

مشاوره
تحصیلی

هاجرت 
م

ج اینرتنتی
ازدوا

TOEFL

دكتر َكمل استينگ

و  بوديم  گران  بار  اگر  كه  ميرسانيم  شريفى  عزيز  دانشجويان  همه  اطالع  به  بدينوسيله 

اگرنامهربان بوديم، هنوز نرفتيم ولى ممكنه ما رو ببرند!        

قسمتى از وصيت نامه شيخ بزول و همراهان!       

 

Research Life, source: INTERNET

Before joining PhD : 

 I want to win the Nobel Prize. I

want to win the Turing Award

First year of PhD:

I want to finish PhD in two years

 I want to publish papers only in

 top tier conferences. I want to

 make ground-breaking research.

 I want  to win the best PhD Thesis

award

Second year of PhD:

 I want to finish PhD in five years. I

 have a problem: Shall I change my

 advisor

Third year of PhD:

  I want a paper; I don’t care which

 conference. Shall I change my

topic

Fourth year of PhD:

I want to finish PhD!

 My industry-friends have two

 children by now. When will I get

married

Fifth year of PhD:

 Why did I come here? Why did I?

choose this advisor

Why did I choose this topic?

Sixth year of PhD:

 Someone give me a degree I want to

 leave this place — for ever Let me

leave

Seventh year of PhD

 People call me uncle. She waited

and finally married someone else

 I don’t want any degree. I just

 want  to live peacefully
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توهمات يك دانشجوى شريفى دودر در شب امتحان:

خدايا از علمم به تو پناه ميبرم!

استادعزيز ما 
(شترمرغ ارشد87عمران و سايرين... )

 
مركز  به  آمد هاى مشكوك  و  حال رفت  در  تازگى  به  ما  عزيز  استاد 
مشاوره مشاهده شده اند.... تحقيقات خاله زنكى از مركز مشاوره نشان 

سالگى   68 سن  در  ما  استاد  مى دهد 
شده اند  دچار  مزمن  هويت  بحران  به 
به طورى كه با حل مسائل مربوط به 
پرتابه ى صلب، ساعت ها از شوق در 
انجام  عارفانه  موزون  حركات  كالس 

ميدهند...
--------------------

در يكى از درسها كه استاد تمرين هاى 
مى گرفتند،  تحويل  هفته  هر  را  زيادى 
پرسيد:  دانشجويان  از  يكى  روزى 
فقط  ما  كه  فكر مى كنيد  آيا شما  استاد 

همين يك درس را داريم؟ و استاد هم 
مى كنم  فكر  من  دادند:  جواب  بالفاصله 
كه شما فكر مى كنيد كه من فكر مى كنم 
كه شما فقط همين يك درس را داريد! 
اما فكر مى كنم كه نبايد اينگونه فكر كنيد! و 
تمرين هاى سرى جديد را معين كردند!! 

----------------------

 استاد عزيز ما هر چى سر كالس ميگه 
ولى  ميگيم،  بزول  شيخ  به  ميايم  ما 
چون شيخ بزول هم رشته اى ماست 
و  تكراريه  واسش  تيكه ها  اين  همه ى 

چاپ نميكنه!!!!!!!!!!ا
------------------

استاد عزيز ما براى جلوگيرى از غيبت 
كه  فرمودند  مقرر  دانشجويان،  بى رويه 
جريمه  غايبين  غيبت،  جلسه  هر  براى 
نقدى پرداخت كنند. سپس با پول هاى 
جمع شده و به خرج غايبين براى همه 
و...  شيرينى  و  كيك  استاد)  خود  (و 
براى  رويه  اين  ظاهراً  شد.  خريدارى 
استاد خيلى لذت بخش بوده است، زيرا 

بعد از آن به بهانه هاى مختلفى مانند خنديدن يا صحبت كردن به دنبال 
جريمه نقدى دانشجويان بودند!  

----------------------
به سر  به علت حساسيت  ما  عزيز  استاد 
و صدا، به دخترهايى كه در راهرو مشغول  
توليد آلودگى صوتى بودند، تذكر بلندى داد. 
بعد از بسته شدن در، صداى خنده دخترها 
از  يكى  شد  باعث  كه  آمد  در  پشت  از 
به  دارن  «استاد  بگويد:  جسور  دانشجويان 
شما مى خندن!» استاد نيز در جواب با خنده 
معنادارى فرمودند: «آره، به من مى خندن، 
اما نه اون طورى كه تو فكر مى كنى!...» 

------------------
جلسه ى  اولين  در  ما  عزيز  استاد 
بعد از امتحان ميان ترم گفت : 
كردم  چك  بودن،  غايب  نفر   5
ديدم در اون ساعت امتحان مدار 
منطقى داشتن! ولى بايد از استاد 
اون  نكنه  كه  بيارن،  نامه  مربوطه 
اين  بهونه ى  به  هم  رو  امتحان 

امتحان نرفته باشن!!!  
-----------------

توروخدا «استاد عزيز» هايتان را براى ما بفرستيد...!

www.nisheshotor.com

به چند نياز براى طرح در اينجا نيازمنديم.                            

                                      يك بى نياز!
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 شريف در6

 20 سال قبل 

(پس بينى هاى مذبذب الشريف 
از وقايع 20 سال گذشته)

 شنبه 5 خرداد 69

كمك  با  دانشگاه  اينترنت  خط  اولين 

سازمان هاى بين المللى و مخابرات استان 

تهران افتتاح شد. اين خط شامل يك زوج 

سيم با سرعت Kb/s 15 است. مسئول 

اين  در  مركز محاسبات طى مصاحبه اى 

ويروس  وجود  به  توجه  با   » گفت:  باره 

اينترنت  از  استفاده  اتاق  اينترنت،  در 

نزديكترين مكان ممكن به بهدارى است. 

براى محافظت از كاربران در برابر حمالت 

اينترنتى هم يك نفر از حراست به طور 

اتاق  در  الزم  تجهيزات  با  همراه  و  دائم 

حضور خواهد داشت.» شرايط استفاده از 

است:  شده  اعالم  زير  شرح  به  اينترنت 

دانشجويان  و  اساتيد  استفاده ى  زمان 

 4 تا  8 صبح  ساعت  از  روزه  همه  دكترا 

و  ارشد  دانشجويان  همچنين  بعدازظهر. 

بايد  اينترنت  از  استفاده  براى  كارشناسى 

ثبت نام كنند. اولويت استفاده از اينترنت 

اول هر ماه از طريق قرعه كشى تعيين و 

اعالم مى شود. 

سه شنبه 8 خرداد 69

عده اى از دانشجويان با تجمع مقابل 

و  قطع  خواستار  محاسبات  مركز 

دانشگاه شدند.  از  اينترنت  جمع آورى 

(از  دانشجويى  جمعيت  مسئول 

گروه هاى فعال در دانشگاه) در گفتگو 

با  مخالفت  داليل  درباره  روزنامه  با 

آن  از  اينترنت  «اوًال  گفت:  اينترنت 

طرف آب آمده و ورورد آن به دانشگاه 

ثانيًا  است.  شده  طراحى  توطئه اى 

اصًال اينتر-نت يعنى«داخل دام» كه 

براى  اينترنت  در  مى دهد  نشان  اين 

از  نبايد  و  دام گسترده اند  دانشجويان 

در  بود.»   غافل  مهم  موضوع  اين 

بيانيه پايانى اين تجمع ابراز اميدوارى 

صورت  چانه زنى هاى  با  است  شده 

گرفته تا يك هفته ديگر ريشه ى اين 

دانشگاه  پليد و منحوس در  وسيله ى 

آن  در  ايشان  (البته  شود.  خشكانده 

زمان نميدانستند كه در 20 سال بعد، 

اينترنت خودبخود خشك ميشود!!) 

بدين وسيله به اطالع كليه افرادى كه مثل ما فكر كرده بودند اگهى «اكسين»(در شماره قبل) 

مطلب طنز است و به قيافه عزيزان مندرج در آگهى بيخودى خنديده بودند، مى رسانيم كه 

اصال اين موضوع ربطى به خنديدن و مسخره كردن ( كه كار اصلى اين نشريه وزين است) 

جمعى از دانشجويان شرمنده  ندارد.          



نيش  شتر
7

نشريه طنز دانشجويى شريف

شماره دهم  خرداد 1389

در شلوغى  89/3/4 حوالى ظهر  يكشنبه مورخ  روز  در  بنده  اف  جى 
جلوى بوفه مفقود(احتماًال قاپيده) شده. از يابنده تقاضا دارم ديگر او 

را پيدا نكند تا مژدگانى دريافت كند.      از طرف بى. اف.

يكشنبه 20 خرداد 69

تيم  قهرماني  با  ها  دانشكده  فوتبال  ليگ   

متالورژي به پايان رسيد. ديدار پاياني، بين 

تيمهاي دانشكده صنايع و متالورژي برگزار 

شد كه طي آن متالورژي توانست با سه گل 

اين  گل  سه  هر  بشكند.  هم  در  را  صنايع 

وارد  سر  با  متالورژي  تيم  كاپيتان  را  بازي 

مصاحبه  در  بازي  از  پس  وي  كرد.  دروازه 

با خبرنگاران گفت:«ببخشيد من هيچ وقت 

با جايي وصل نبودم و امروز مزد زحماتم رو 

نه  با دانشجو و  نه  استاد،  با  نه  گرفتم. من 

با داور البي نداشتم و ندارم...يه عده روي 

سكوها شعار ميدادند: دايي چاقه، چايي داغه! 

من آدمي نيستم كه با اين حرفا از ميدان به 

در برم... من حاال حاالها تو فوتبال هستم 

و با همين سر زدنهام وارد فوتبال حرفهاي 

ميشم و ببخشيد تنها شريفي خواهم بود كه 

ام به بهترين نحو استفاده ميكنم.»  از كلّه 

همچنين كاپيتان تيم صنايع پس از بازي در 

حالي كه از داوري شاكي بود گفت:» اين بچه 

كاري  هر  هستند،  نزني  گل  عجب  ما  هاي 

كردند جز گل زدن! داوري هم خيلي مشكوك 

داور  ميدونم  و  هستم  عادل  خودم  من  بود. 

فوتبالو  بعد  به  اين  از  من  نه!  يا  داره  عدالت 

ميزارم كنار و ميرم سراغ حاِل اين و اون رو 

گرفتن.»

دوشنبه 21 خرداد 69

بزول  معني  (به  بزولك  تاريخي  چنين  در 

كوچك) وارد دانشگاه شريف شد. شيخ كهول 

(پير و مراد شيخ بزول) پس از سالها جستجو 

با  خود  با  و  كند  كشف  را  بزولك  توانست 

دانشگاه آَورد. در بزولنامه به نقل از وي آمده 

است:«من سالها به دنبال جانشيني براي خود 

بودم و وقتي كودكي ُخرد و ِخردمند را ديدم 

كه معدل امتحانات پايان سال اول دبستانش 

14 شده است، دانستم گمشده ام را يافته ام.» 

پس از ديداري دو ساعته شيخ كهول، بزولك 

خود  مخصوص  تعليمات  تحت  تا  ربود  را 

سال   20 است  معتقد  كهول  شيخ  دهد.  قرار 

ديگر نتايج و ثمرات تعليماتش آشكار ميشود 

و  بزول  شيخ  حضور  از  شريف  در  همگان  و 

بركات او استفاده ها خواهند كرد.

چهارشنبه 23 خرداد 69

مدير كل دانشجويي دانشگاه اعالم كرد براي 

شادابي و نشاط دانشگاه طرح گسترش تعداد 

گفته  ايشان  آمد.  خواهد  در  اجرا  به  ها  گربه 

است: « در سفر به هر دانشگاه خارج از كشور 

بودند.  دانشگاه  فضاي  الينفك  جزء  حيوانات 

در جزاير سليمان هدهد، در گواتماال مارمولك، 

در كانادا سنجاب و در آمريكا روباه ها آزادانه 

نتيجه  اين  به  من  ميزدند.  پرسه  دانشگاه  در 

رسيدم كه ما هم براي پيشرفت دانشگاه بايد 

بنابراين پس  كنيم.  بومي  را  حيوان  اي  گونه 

نتيجه  اين  به  كارشناسي  كار  و  مطالعات  از 

رسيديم گربه براي زندگي در دانشگاه، حيوان 

دو  است  قرار  طرح  اين  در  است.»  مناسبي 

قالده گربه ي اصيل ايراني در قسمت مركزي 

دانشگاه اسكان داده شوند. براي زندگي بهتر 

نفر  دو  طرح  اول  سال  دو  در  ها  گربه  اين 

بود.  آنها خواهند  مسئول مراقبت و نگهداري 

پيش بيني ميشود حضور اين حيوانات ملوس 

بالّتبع  و  دانشجويان  تفريح  و  باعث سرگرمي 

جلوگيري از افسردگي و خستگي آنان شود.
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به يك نهاد باُجرُبزه يا چند آدم گردن كلفت، براى توقيف و جمع كردن نشريه 
موهن و مشكل دار نيش شتر نيازمنديم.           جمعى از شاكيان مستاصل

خيلى ها اصًال نميدانند كار روابط عمومى در 
اى شد  بهانه  اين  دانشگاه شريف چيست؟!  

براى مصاحبه با رييس روابط عمومى!

-به به چطورى رفيق! اومديم مصاحبه كنيم باهات.

لطفاً مودب باشيد. اينجا روابط عمومى است و ضوابط خاص 

خودش را دارد. دوستى ما به جاى خودش. 

من هم جاى خودم!

- سواالت زياد است! وقت هم 

كم است.

موافقم. من هميشه از ايده هاى خوب 

استقبال ميكنم.

كار  بگوييد  ميشود  ساده  خيلى   -

روابط عمومى چيست؟ فكر ميكنم 

بيشتر دانشجوها اصالً نميدانند كه ما 

روابط عمومى هم داريم!

با  ايم دم در  گنده زده  تابلوى  بخاطر همين هم يك  دقيقاًً! 

زمينه آبى و فونت قرمز كه دانشجو مجبورشود براى خواندنش 

بايستد و به چشم خود فشار بياورد! راستش در مورد كار روابط 

عمومى چيزهايى از اين و آن شنيده ام!

- منظورتان چاپ آگهى استخدام و جذب دانشجويان 

منتشر  يكبار در روزنامه  كه سالى  كنكور است  برتر 

ميشود؟

منظور بدى نداشتم! ميدانيد كه دانشگاه ما خيلى مهم است 

و همه فكر ميكنند ما فيل هوا ميكنيم در صورتيكه ما با فيلها 

كارى نداريم و بارها گفته ام مشكل دانشگاه ما گربه است 

نه فيل يا روباه!

چرا  دهيد  جواب  عمومى  روابط  مسوول  بعنوان   -

يك تابلوى راهنما در نزديكى درب اصلى نصب 

نميشود كه نقشه كل دانشگاه را نشان دهد و براى 

داخليها و خارجيها مفيد باشد؟

از تابلو بازى اصالً خوشم نميايد!

فارغ  و  ورودى  جشنهاى  برگزارى  مسوول  شما   -

التحصيالن هم بوده و هستيد. اغلب، اين مراسم 

خسته كننده و پر از سخنرانيهاى طوالنى و كسالت بار 

در  نيست.  خوب  هم  رسانى  خدمات  نحوه  است. 

براى  ملت  التحصيالن،  فارغ  جشن  آخرين  همين 

گرفتن يك عكس 2 ساعت توى صف بودند آنهم 

با آن قيمت كذايى! 

رفع فكر نميكنيد برگزارى اين مراسم به نوعى 

تكليفى است؟

اوالً كه خود شما كه مجرى چند دوره بوده ايد از همه سخنرانها 

بيشتر حرف ميزنيد! بقيه اش هم به كسى مربوط نيست. پول 

كيلويى  گوساله االن  ميدانيد گوشت  گرفتيم. شما  كه  گرفتيم 

14000 تومان است. باالغيرتاً  ديروز بلبرينگ عقب رو عوض 

كردم جفتى 100 هزار تومان!! شما كه دستت تو خرج نيست!

روابط خصوصى  به  آيا شما  - يك سوال خصوصى! 

هم كار داريد؟ 

درختان  برگ  در  باد  اش  خنده  از  (ميخندد...  ها  ها  ها 

ميپيچد و زندگى زيبا ميشود. و من مثل غنچه اى كه جوجه 

تيغى نصف آنرا جويده باشد!)

- روزنامه شريف را شما اداره ميكنيد! شنيده ام كه 

يكى از دوستان صميميتان به تازگى سردبيرش شده!

روزنامه شريف اداره كردن نميخواهد. اگر دقت كرده باشيد 

بيشتر مطالبش از اينترنت جمعاورى ميشود و بقيه اش هم 

بودجه  با  مفقود شده است. خوب  دانشجويى  كارتهاى  آگهى 

دانشگاه چاپ ميشود البته مطالبش به روز است اما توزيعش 

به زور.  (ها ها ها عجب شعرى گفتم. بنويسيد!)

- چرا غير از روزنامه به نشريات ديگر اجازه عرض 

هم  برنامه  فوق  در  شما  خود  نميشود؟  داده  اندام 

هستيد. هميشه ميگوييد بودجه نداريم. اگر به اندازه 

بدهيد  امكانات  آنها  به  شريف  روزنامه  دهم  يك 

تهيه  راحتى  به  را  دلخواهشان  نشريه  دانشجويان 

ميكنند و مجبور نيستند فقط روزنامه شريف بخوانند كه 

مطالبش اغلب درجهت حمايت و نه نقد مسوولين 

دانشگاه و عملكرد آنهاست.

(طوريكه كسى نشنود، آهسته ميگويد!) اگر ادامه دهيد مجوزتان 

ميفرستم.  انضباطى  كميته  به  را  و شما  ميكنم  لغو  را 

ميدانيد كه عضو كميته نشريات هم هستم و به اندازه 

جومونگ قدرت دارم. تازه به اندازه كافى هم ازتان مدرك 

و آتو دارم.

البته منظورم  - (شيخ بزول لحنش را آرام ميكند) 

اين بود كه شما خيلى كار خوبى ميكنيد كه روزنامه اى 

اينجورى درمياوريد و به نظر من اين نيش شتر و 

امثال آن فقط بدرد دستگيره و سفره توى خوابگاه 

ميخورند. مديريت شما هم حرف ندارد. من هم غلط 

بكنم از گل نازكتر به شما بگم!

شتر  نيش  ديگه  كنى،  چاپ  رو  مصاحبه  اين  اگر  حال  هر  به 

ديدى نديدى! حاال هم تا توقيفت نكردم جمع كن بساطتو! 

(شيخ بساط نداشته اش را جمع ميكند: تنها سالحش كه 

شترى  نيش  هاى  مصاحبه  از  بعد  است!  قلم  و  كاغذ 

تير  حاال  و  شده!  قصد  سوء  جانش  به  بار  چندين  قبل، 

رفته.  نشانه  را  نيشدارش  و  جوان  شتر  قلب  توقيف، 

باد در درختان ميپيچد و او آرزو ميكند كه كاش آن نصف 

ديگر غنچه را هم جوجه تيغى ميخورد!، بى ياروياور و بى 

بهره از بودجه هنگفت نشريات دانشگاه، و با ترديد به 

چاپ اين مصاحبه در شماره دهم! از اتاق مدير روابط 

عمومى بيرون ميايد...)

حبه 
مصا

شترى
نيش 

مومى
روابط ع

سوول 
با م
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  شريف در سال 2020 

پيش بينى وقايع 10 سال آينده 
دانشگاه از اِبِل كچل (ا. م.) و 

خپلونينى (محسن شريفانى)
--------------------

 20 ژوئن 2020: سارقان شريف!

دبير شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه از آمادگى 

اين شورا براى عقد قرارداد با سارقان حرفه اى و 

اتوموبيل هاى  اجراى طرح سرقت  باسابقه جهت 

درخواست هاى  پى  در  داد.  خبر  دانشجويان 

و  پاركينگ  احداث  زمينه  در  دانشجويان  متعدد 

عدم توجه مسئولين دانشگاه، دبير شوراى صنفى 

كرد:  اعالم  شتر  نيش  با  اختصاصى  مصاحبه  در 

سارقان  از  تعدادى  كه  نداريم  اين  جز  «چاره اى 

باسابقه را استخدام كنيم و از آنها بخواهيم اموال 

دانشجويان را به سرقت ببرند تا مگر پاى پليس 

و  باشد  بساطى  روز  هر  و  شود  باز  دانشگاه  به 

پاركينگ  يه  بابا  كه  بيايند  هوش  به  مسئولين 

دبير  آقاى  ندارد.»  فنگ  و  دنگ  انقدر  ساختن 

دانشجويان  پذيرش  باالى  تعداد  به  اشاره  ضمن 

نوبت دوم گفت: «االن به ازاى هر دانشجو بيش 

و  دارد  وجود  دانشگاه  اطراف  در  خودرو  يك  از 

امنيت  تامين  مورد  در  ايشان  كرد.»  فكرى  بايد 

و سالمت دست اندركاران اين طرح اضافه كرد: 

«چالش اصلى اجراى اين طرح اطمينان از صحت 

عملكرد سارقان فعال در طرح است. بدين منظور 

در چند ماه گذشته گروهى از دانشجويان مسئول 

شناسايى سارقان حاذق و در عين حال باوجدان 

هستند تا ضمن انجام سرقت با دقت باال و عدم 

آسيب رساندن جدى به اتومبيل ها، وسايل دزديده 

شده را به مكانى امن ببرند و با كدگذارى آن ها 

بازگردانند.  اصلى  صاحبان  به  را  وسايل  بتوانند 

خود  سالمت  تضمين  جهت  سارقان  ضمن  در 

نماينده  كه  نموده اند  بااليى  دستمزد  درخواست 

دانشجويان در حال مذاكره با آن هاست.»

يكى از كارمندان دانشگاه كه گفت «الزم نيست 

نامم را فاش كنيد، همه من رو مى شناسن!» اين 

طرح را از پيش شكست خورده دانست و ضمن 

«هنوز  افزود:  دانشگاه  مالى  مشكالت  به  اشاره 

كه  هوافضا  دانشكده  ساختمان  لودر  راننده  پول 

10 سال پيش خاكبردارى ساختمان اين دانشكده 

را به پايان برده، نداديم، چه برسه به اين سوسول 

بازى ها!»

از  عده اى  گذشته  ماه  در  است،  ذكر  شايان 

پارچه  حمل  با  طرح  اين  موافق  دانشجويان 

نوشته هايى با عناوين: «ما پول مى ديم؛ تو بساز» 

و «سارق باشخصيت؛ حمايت حمايت» خواستار 

توجه مسئولين دانشگاه نسبت به كمبود جاپارك 

در حوالى دانشگاه شدند!

30 ژوئن 2020: فين تپلى 

و   تپل  فين  پيشى  سرماخوردگى  اعالم  پى  در 

دستشويى,  در  وى  كردن  فين  به  وى  احتياج 

بلوك يك خوابگاه زنجان تخليه شد.

ساكنان  از  جمعى   

بلوك  باسابقه ى 

با  مصاحبه  در  يك 

شتر  نيش  خبرنگار 

تخليه ى  اين  علت 

را  ناگهانى 

احتمال  و  يك  بلوك  استهالك  و  فرسودگى 

ريزش سقف ها بيان كردند. يكى از اهالى بلوك 

يك در اين گفتگو بيان كرد كه سقف اتاق هاى 

به  به مناسب هاى مختلف فرو مى ريزد.  مختلف 

دانشجويان  از  مثال هفته ى پيش كه يكى  طور 

خميازه ى عميقى كشيده بود، سقف اتاق بر سرش 

خراب شد و كارشناسان آتش نشانى علت اين امر 

را كاهش ناگهانى فشار هوا در اتاق بيان كردند. 

با مسئولين  براى مصاحبه  خبرنگار ما در تالش 

در  را  ايشان  از  يكى  توانست  دانشگاه  تاسيسات 

حالى كه با عينك دودى و با لباس مبدل سعى در 

غافلگير  داشت  واقعى اش  هويت  كردن  مخفى 

كه  ما  خبرنگار  پاسخ  در  مربوطه  مسئول  كند. 

پرسيده بود: چرا اين اتفاق افتاده است؟ بيان كرد: 

 شما واقعًا انتظار داريد كه ساختمان هاى ما بتواند 

هر فين كردنى را تحمل كند؟ پيشى فين تپل از 

كردن  مهيا  و  است  بوده  معروف  االيام  قديم 

امكانات فين كردن وى اصًال توان ما نيست. ما 

همواره از دانشجويان و گربه هاى عزيز خواسته ايم 

كه با لطافت و آرامش با اين مقوله برخورد كنند 

دانشجويان  كه  بياورند  فراهم  را  آن  موجبات  و 

سال هاى آتى و نسل جوان گربه ها هم بتوانند از 

اين خوابگاه بهره مند شوند.

خوابگاه ما 

(نقيضه اى بر شعر هوشنگ ابتهاج)

به بهانه از دست دادن يكى از دوستان!

در اين سراى بى كسى كسى به در نميزند                                             

به خوابگاه ما شريف، مدير سر نميزند  

يكى ز خوابگاهيان به خود كشى پناه برد                                            

فراق دوستان چرا به دل شرر نميزند؟  

خوابگهى است پر ز ترس كه اندرو به غير درس

يكى صالى آشنا به مغز خر* نميزند  

يكى ز گربگان پلنگ، گشود نطق خود قشنگ                                        

به نيش اشتران چرا، كسى تشر نميزند  

سخن نموده ام قصور مگرتو فاضلى؟  فضول!                                       

در اين خرابه غم مخور، خراب تر نمى زند  

 شاعر: شيخ فضول، (م.شيمى 86)

*خر مجاز ازخرخون
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به نيم مثقال هويت، 2سير معرفت و 4نخود شخصيت نيازمنديم.
        

       يك خودفروخته بى معرفت بى شخصيت!
ي ها

آگه

قصيده پايان ترمى!

شاعر: ِابِِل ِزبِل (clever camel) (دكتراى برق 85)
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چندروز پيش دوستى از اداره رفاه بازميگشت و از نرخ وامهاى دانشجويى 
ميگفت كه بيشتر به طنز ميمانست. وام مسكن و ازدواج و كمك هزينه هاى 
صندوق  (يا  دانشگاه  ولخرجى  اينهمه  براستى  آنچنانى!  ارقام  با  تحصيلى 
رفاه) براى دانشجويانى كه از سدضخيم! كنكورگذشته و به مثًالًًًٌ بهترين 
زندگى  كه  ميبينى  وقتى  پذيرست؟!  توجيه  اند،  شده  وارد  كشور  دانشگاه 
دانشجويى در آنسوى مرزها به مدد بورسهايى كه گرفتنش براى شريفيها 
تازه دست آخر هم  با رفاه بيشترى همراه است و  چندان هم دشوار نيست، 
قرار نيست بابت آزاد كردن مدرك، چندان دوندگى كنى و چندين ماه صبر و  
مبلغى هم پرداخت. براستى شعارهاى تشويق و حمايت نخبگان و دانشجويان 
تحصيالت تكميلى كه از سوى مسوولين دانشگاه مرتب بگوش ميرسد، كى 
برابر نرخ   10 مازاد خوابگاه  ترم  ميگيرد. هزينه هر  و چطور رنگ عمل 
معمولى و هزينه ترم مازاد براى دانشجويان دكترا بيش از نيم ميليون تومان 
است و وام مسكن90هزارتومان؟! اين درحاليست كه دانشجوى دكترايى كه 
مقاله  ثبت  از  فشارها  انواع  تحت  ابتدا  از  بماند  مملكت خود  در  داده  ترجيح 
ISI گرفته تا تهيه وسايل آزمايشگاه و  امرار معاش و تدارك ازدواج است. 

طوريكه مجبور است در چند دانشگاه آزاد تدريس كند و بى آنكه استادش 
خبردار شود(كه ميشود) اينطرف و آنطرف دنبال پروژه بدود. اينها يعنى به 
اينها شايد مزد  درازاكشيده شدن طول تحصيل و ادامه يافتن همان فشارها. 
ماندن در دانشگاهى ست كه با فروش مدرك شبانه و دوره هاى مشترك و 
نوبت دوم و سومش سالهاست كه چوب حراج به اعتبارش زده و از آب شريفى 
كه نام و آوازه اش مرهون بهترين وروديهاست و حاال به گل آلودى ميرود، 
ماهى ميگيرند. اينها تاوان تحصيل در دانشگاهيست كه سهم دانشجويانش از 
فاتحان  شمردن  شايد  است.  صدقه  به  نانى  خرده  ميلياردى،  طرحهاى  سفره 
كنكور كه هرساله از دروازه سخت شريف گذر ميكنند كار ساده ايست. ساده 
تر و پرمعناتر اما شمردن آن دانش آموختگانيست كه بى اميد از آنچه از اين 
سراب چشم داشتند، پيوسته در جستجوى راههاى گريزند. آنها كه حرف 
دلشان را كسى نميشنود و بكار نميبندد. و آخرسخن كوتاه كه در خانه اگر 

كس است، يك حرف بس است... 

خرداد هشتاد و نه خورشيدى، سردبير        
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