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كالم الكَمل

هدفمندسازى يارانه انرژى برق با اختراع محققان جوان شريف:

پايان 67سال وابستگى به جريان الكتريسيته
 انحالل ناگهانى دانشكده برق و ادغام آن در نفت!

براي اولين بار گرنت فرهنگي اعضاي هيات 
علمي تعريف مي شود (نشريه شريف، ٨٩/٨/١)

دكتر فتيله پيچ 
(مجرى طرح): 

اجراى اقتصادى 
اين طرح 

ساالنه نيازمند 
200مگاژول 
انرژى جنبشى 

است. 

هدف  با  و  شناسان  باستان  توسط 
مقدار  نيز  و  شريف  فسيلهای  کشف 
شد: آغاز  درعهدباستان،   x دقيق 

در   حفاری  گسترده  عمليات 

اطراف دانشکده رياضی
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کالُم الَکِمل (قسمت سوم) ٢
اینجا داشته باشی واسه من که خودت بهرت میدونی اما منم دوس دارم بگم که دانشگاه عزیزترین جا واسه کسب تجربه های جدیده، واسه شناخت سالم دوست عزیزم ورودی جدید! به نام حرضت دوست شیخ فضول (محمد مهدی کامیابی) صورت خیال خام ماست،سیرت ق{ر فام ماست// اول رشوع عاشقی ثانی پریشان کام ماست  توی سلف نشسته بودی صدایی از فوق برنامه به گوش میرسید!:پرده آخر:خواستی بیا از خودم بگیر،اگر چه به دردت iیخوره، فقط جزوه...! (حالش به نظر خوش iی آمد خوب شد زود رفت!)پایین میکشد). یادت باشه ننه بابات با هزار امید نفرستادنت اینجا سیگاری بشی(فوری سیگارش را پنهان میکند) مث من مرد باش!،راستی کتاب نکنی باید پارس کنی! نه تو کوچه پشت در اتاق! هیچ وقت بی گدار به آب نزن،اول رگو پیدا کن بعد سوزنو فرو کن،عین دارت میمونه!(آستینش را ببین کوچولو اینجا هرکی باید گلیم خودشو از آب بیرون بکشه، فرند داری خوش به حالت اما بعضی وقتا بی فرندی ماللش کمرته، اینجا درس پاس پرده سوم: توصیه های یک سال باالییکه ندونه بوی پیاز می پیچه خب!)...افزایش یافته؟(کیه که ندونه از٢ کیلوبایت به ٤ کیلوبایت رسیده؟!) آیا میدانستید بوی کباب سلف ما تا مغازه جناب سگ پز هم میرسه؟( کیه مملکت هستید؟( کیه که ندونه رسمایه این مملکت نفته، نفتم که روسیاهه!) آیا میدانستید رسعت اینرتنت دانشگاه ازپارسال تاکنون ١٠٠درصد ندونه از این تعداد ١٠٢ نفرشون میرن ودیگه هم برiیگردن بقیه شون هم رو خط شوش-راه آهن کار میکنن!) آیا میدانستید ش{ رسمایه های این ای عزیزان رشیفی،ای شکوفه های باغ طرشت!آیا میدانستید از ١٠٠ نفربرتر کنکور ١٠١ نفربه دانشگاه رشیف آمدند؟( صدای کف و هورا)( کیه که پرده دوم: جشن ورودی هامهربون از خواب بیدارمی شوی: آخه مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست که، اون ماس{سک رو هم از گوشت در بیار!) میدیم بهتون ش{ میشین فضانورد،اگه خوابگاهی باشین بهتون میدیم ویال،راستی ماشین چی؟ پرادو دوس دارین یا ماکسی{؟!...(با لگد خادم مرغاتونو براتون غاز میکنن،اصن اینجا دانشگاه نیست هست هتل، دو رو اینجایین بقیش لب ساحل، همه تون یه راس میشین دانشمند، ما پول هستین دانشمند، حتی بیشرت از مهران مدیری ه�مند، باور کنید اغراق iیکنم ها، از این به بعد همه میربنتون دربند!، واستون نوشابه بازمی کنن، خوش اومدین به دانشگاه رشیف، زدین شکست دادین هرچی حریف، منت گذاشتین بر ما، شاخ کنکور رو شکستین از جا، االن ش{ همه تون مخلصیم به خدا عزیزان!به به سالم به نوگالی باغ دانشگاه، عزیزای ورودی جدید، انارای جیگر، شکوفه های خوش منظر،عطرای معطر، مهندسای ایران، دانشمندا و دبیران، پرده نخست: رویای ورودی بزنی؟! پس بیا با این٤ تا پرده رشوع کنیم: راستی آیا میدانستی تا االن همیشه جلو چشات پرده میذاش^ تا نتونی ببینی اما االن میتونی خودت پرده ها رو کنار دردودل کردن با نیش شرت.ونگاه خودت برمیگرده، آره درسته iیشه بعضی واقعیتهای بد رو تغییر داد اما همیشه میشه تعدیلشون کرد حتی با ازاونجا که «این دانشگاه کوه است و فعل ما ندا» احساسی که بعد یه مدت از اینجا خواهی داشت دقیقا به طرز برخورد اینجور بود...آدمها، شناخت خودت،آدم شدن یاکش^ آدمیت. شاید بهرتین تجربه های زندگیت رو  یا علی،     مع{ر بی اندیشه ایم، لکن چو صاحب ریشه ایم// حتی بدون گنج قدر ساقی خ{ر جام ماست،  
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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

باب   در  دهم  حكايت  حذف يارانه ها   

  
شرتنامه

 مقداری بودجه یا مفت مربوط به سال پیش، روز گذشته حوالی ساخت.ن اداری ضلع جنوبی 

دانشگاه گم شده. از یابنده تقاضامندیم با دادن نشانی! آنر بازگردانده و معاونتی را از نگرانی 
امور مالی! برهانند.         
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به  فارسى  كالمهاى  تكه  و  اصطالحات  برگردان 

از  مهمى  بخش  همواره  دقيق  طور  به  انگليسى 

آزمون تافل است كه آموختنش برايتان الزاميست:

بابا! ما رو رنگ نكن

Dady! Please do not paint us!         

دوقرص و نيمش هم باقيه

His two & half of the pills still remain

ور پريده بى چشم و رو

Faceless! Eyeless! already jumped!       

!چه قر و غم بيشى مياد

What quer & more sad she come!  

آخه تو سر پيازى يا ته پياز؟

Finally! Are you head of onion or bottom of onion? 

لى لى به الالى كسى گذاشتن

Putting lili to someon›s lala

سرخورده شدن

Being head-eaten!

مجلس پا تختى

Bed-Footing Parliament

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

خذ روادید
مشاورها

ت تحصیلی
واج اینرتنتیمهاجر

ازد

     TOEFL

با توجه به تمام شدن فصل مگس پرانى، تو رو 

خدا براى ما هم كمى كار تعريف كنيد!

مركز مشاوره    

پولهايتان را به ما بسپاريد! خودتان را به خدا!

دفتر آموزشهاى آزاد

 

مثنوی از اِبل ِزبل، دکرتای برق ٨٥
«از کرامات شیخ ما چه عجب   

پنجه را گز Rود و گفت وجب»  

کارت نو را شتاب می خواند   
قیمه، نوعی کباب می داند  

شارژ اینرتنتی برای غذا    
شیخ را ُبرده مستقیم، فضا  

داده تغییر، رمز خود را بیست   
رمز، فردا هcن ُکد ملیست  

چون بگیرد غذا ز روز فروش   
آشپز می زند رسش صد جوش  

بهر آموزش و رزرو غذا    
شیخ ما باز هم گرفته عزا  

قوانq راهنcيي و رانندگي با همكاري معاونت اداري و مايل و مديريت 
حراست دانشگاه برای کارکنان و اساتید به اجرا در آمد. 

نرشیه رشیف، ٢ شهریور ٨٩     
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درد دلهاى يك خوابگاهى: 

صفر را بستند تا ما به بيرون زنگ نزنيم...
     از شما چه پنهان ما از درون زنگ زديم!

استادعزيز ما 
(شيخ بَزول)

 

ايشان  دارد.  تاخير  دقيقه  بيست  هميشه  ما  عزيز  استاد 
جلسه پيش در حاليكه با يك ربع تاخير وارد كالس ميشدند 
با نگاهى به ساعتشان لبخند زدند و فرمودند: انگار امروز 

به موقع رسيدم!
--------------------

تمرينهاى  ترين  از ساده  يكى  در حل  كه  ما  استاد عزيز 
كتاب بدجورى گير كرده بودند فرمودند: كسى يادش هست 

من اين مساله را قبالً چطورى حل كرده ام؟!

----------------------
استاد عزيز ما فرمودند: از دانشجويانى كه تمريناتشان را با 

عجله كپ ميزنند بيزارم!
------------------

استاد عزيز ما پايين نمرات اعالم شده روى در اتاقشان نوشته 
اند: نمرات بدون درنظرگرفتن يارانه محاسبه شده است!

----------------------
استاد عزيز ما عادت دارند همه چيز را روى دسكتاپشان 
كپى ميكنند طورى كه براى پيدا كردن يك فايل هميشه 
كلى معطل ميشوند و آخر كار با عصبانيت ميفرمايند من 
نميدونم چرا اين كامپيوترها رو اينطورى طراحى ميكنند كه 

شتر با بارش اينجا گم ميشه!
-----------------

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

www.nisheshotor.com

دانشگاه رشیف با همکاری دانشگاه چینگ هوآی چین دوره 
دکرتی مشرتک برگزار میکنند.  نرشیه رشیف، ١٤ تیر ٨٩

دکرت دانشگر، مدیرتحصیالت تکمیلی: تغيMاتی که داده ایم با اين ديدگاه بود كه 
 Mدانشجو بتواند به مطالعات علمی خود بپردازد و حتی املقدور درگیر مسايل غ

نرشیه رشیف، ١٠ مهر ٨٩ علمي و مقرارت اداری نشود.   
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 شريف در

 20 سال قبل 

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

يكشنبه 5 مهر 69

دو اصله درخت انجير و توت در قسمت 

مركزى دانشگاه كاشته شد. كاشت اين دو 

اصله آغاز اجراى استراتژى «ريال سبز» 

در دانشگاه است. طبق اين استراتژى كه 

به همت معاون مالى دانشگاه تدوين شده 

است، دانشگاه در نظر دارد با كاشت اين 

درختان ميوه و فروش ميوه هاى حاصل 

از  بخشى  بار  تره  و  ميوه  بازارهاى  در 

هزينه هاى پژوهشى را تامين كند. معاون 

روزنامه  با  مصاحبه  در  دانشگاه  مالى 

مساعد  به  توجه  با  است:»  گفته  شريف 

و  دانشگاه  اراضى  در  آب  و  خاك  بودن 

سبز  فضاى  توسعه  و  كردن  زيباتر  براى 

به  مناسب  بسيار  استراتژى  اين  دانشگاه 

ما  عمده  اهداف  از  يكى  مى رسد.  نظر 

دانشجويان  و  كارمندان  براى  درآمدزايى 

چرا  است.  آنان  كار  بهره ورى  افزايش  و 

كه آن ها مى توانند با چيدن ميوه هاى اين 

درختان و تحويل به باجه ى مربوطه نصف 

قيمت فروش را به صورت نقدى دريافت 

نزديك  آينده اى  در  است  قرار  كنند.» 

100 اصله از درختان زردآلو، انجير، توت 

و هلو در سراسر دانشگاه كاشته شود. از 

تامين  استراتژى  اين  ساله ى   10 اهداف 

است. پژوهشى  هزينه هاى  از  30درصد 

سه شنبه 7 مهر 69

كتابخانه  تفكيك  طرح  از  مرحله  اولين 

به  كتاب ها  از  بخشى  انتقال  با  مركزى 

اين  رسيد.  انجام  به  مكانيك  دانشكده 

طرح به پيشنهاد رئيس كتابخانه مركزى 

است  قرار  آن  در  و  مى شود  انجام 

طى 5 سال كل كتاب هاى كتابخانه 

دانشكده ها  كتابخانه هاى  به  مركزى 

مركزى  كتابخانه  رئيس  منتقل شود. 

طرح  است:»  گفته  طرح  اين  درباره 

كار  سال ها  از  پس  من  پيشنهادى 

است.  رسيده  اينجا  به  كارشناسى 

كتابخانه  يك  دانشكده اى  هر  بايد 

البته  و  من  عقيده  به  باشد.  داشته 

كارشناسان كتابخانه ها به منزله روِح 

هر دانشكده هستند. در نتيجه در هر 

دانشكده كتاب ها به صورت تخصصى 

جمع آورى و خوانده مى شود» وى اين 

طرح را براى توسعه ى علم و پژوهش 

مى داند. مفيد  بسيار  دانشگاه  در 

از  پس  است  ذكر  به  الزم  پ.ن: 

پيش  سال   7 كتابخانه  رئيس  اينكه 

تجميع  طرح  اكنون  هم  كرد،  تغيير 

اجراست.  حال  در  كتابخانه ها 

مسئولين فعلى مكرراٌ همان ادعاهاى 

پشتوانه  درباره  را  قبلى  مسئولين 

مى كنند. ابراز  طرح  كارشناسى 

... (MBA ٨٤) گفتگویی از پهلی (در جستجوی خانه!) 
گفتم: يه خونه مي خوام ٥ پيش (٥ ميليون پول پيش)، ماهي ٤٠٠، براي مجرد.

گفت: مورد دارم. يه خونست ١٠ پيش، ماهي ٥٠٠؛ فقط به مجرد Sي ده.!
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تقدير و تشكر!

پدر توپول و نازنازى! جناب آقاى دكتر .... استاد محترم دانشكده ....
از اينكه گل پسر قند عسلتان را از رشته مهندسى حشره شناسى دانشگاه دور قوزتپه عليا به برق شريف انتقال داديد و همچنين 

پسر نخبه شما از كسانى كه اين قانون خيلى خوب را گذاشته اند، خيلى ممنونم. دو تا ماچ گنده به بابايى خوشگلم! 

سه شنبه 14 مهر 69

مركز  فراوان  انتظار  از  پس 
مشاوره ى دانشگاه صنعتى شريف 
و  فرهنگ  وزير  معاون  حضور  با 
آموزش عالى (وزارت علوم فعلى) 
شد.  افتتاح  دانشگاه  رئيس  و 
فقط  حاظر  حال  در  مركز  اين 
خدمات  تحصيلى  موضوعات  در 
رئيس  مى دهد.  ارائه  مشاوره اى 
اين  به  پاسخ  در  مشاوره  مركز 
سؤال كه چرا در موضوعاتى مثل 
ازدواج و مسائل شخصى- عاطفى 
مشاوره داده نمى شود گفت:» من 
سه  بايد  شما  سؤال  به  پاسخ  در 
چون  اوٌال  كنم.  مطرح  را  نكته 
هستيم  پيشرفت  مسير  در  ما 
جزء   2000 سال  تا  است  قرار  و 
باشيم،  دنيا  برتر  دانشگاه   10
تحصيلى  مسائل  ما  براى  الويت 
طرح  كامل  اجراى  با  ثانيٌا  است. 
در  برادران  و  خواهران  تفكيك 
ازدواج  مسئله  ديگر  دانشگاه، 

موضوعيتى  دانشجويان  ميان  در 
عده  حاضر  حال  در  ثالثًا  ندارد. 
درگير  دانشجويان  از  قليلى 
هستند.  عاطفى  شخصى-  مسائل 
25درصد  فقط  آمار  آخرين  طبق 
دارند  خفيف  افسردگى  دانشجويان 
و خودكشى هر 10 سال يك مورد 
با  داريم  نظر  در  كه  مى افتد  اتفاق 
توسعه فعاليت هاى مركز مشاوره در 
كمتر  به  را  افسردگى  شيوع  آينده 
به  را  از 5درصد و وقوع خودكشى 
برسانيم.»  مورد  يك  سال   20 هر 
دانشجويان مى توانند براى استفاده 
از خدمات مشاوره اى چهارشنبه ها از 
ساعت 2 تا 2:45 به مركز مشاوره 
در نزديكى انتشارات مراجعه كنند. 

چهار شنبه 22 مهر 69

براى اولين بار در دنيا پروژه كاشت 
ژنتيكى  (تغيير  تراريخته  چمن هاى 
بيوشيمِى  مركز  توسط  يافته) 
درمى آيد.  اجرا  به  شريف  دانشگاه 

خصوصيات  تغيير  با  پروژه  اين  در 
با  از چمن  ژنتيكى، گونه اى خاص 
سرعت رشد باال و همچنين با طعم 
و بوى سبزى خورشت قرمه سبزى 
مهندس  است.  آمده  دست  به 
مركز  پژوهشگران  از  كاشفيان 
بيوشيمى و مجرى اين پروژه اظهار 
اميدوارى كرده است با كاشت اين 
نوع چمن، دانشگاه در توليد سبزى 
به  مى شود.  خودكفا  سبزى  قرمه 
اين ترتيب سالى 730 هزار تومان 
2 سالى  اكنون  پولى  ارزش  به   )

ريالى  صرفه جويى  تومان)  ميليون 
عايد دانشگاه خواهد شد. قرار است 
پروژه  اين  از  ناشى  صرفه جويى 
دانشگاه  در  اينترنت  توسعه  صرف 
شود. مهندس كاشفيان پيش  بينى 
كرد تا 5 سال ديگر كل فضاى سبز 
دانشگاه با اين نوع چمن ها پوشش 

داده مى شود.
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نياز

ها
دي

من

اینجا ساخت6ن تحصیالت تکیمیلی است، با احتیاط ٨
وارد شوید و خوب مراقب اطراف باشید. گویا کار 
هرچند  است  تکمیلی  تحصیالت  مدیریت  اینها 
این روزها بیشرت، تحصیلشان را آنطرف تکمیل (یا 

ترمیم!) میکنند...

تحصيالت  رييس   با  مصاحبه 

(تدريجى) تكميلى!

سالم! اجازه هست بيايم   -

داخل؟

گيرم عليك! كارتو بگو زود برو بيرون!

من كه تازه اومدم! قبالً   -

هماهنگ كرده بودم. از نشريه نيش 

شتر!

ندارم!  معصاب  اعصاب  من  ببين 

االن زنگ ميزنم حراست بيان ببرنت

سوال  تا  چند  فقط  من  دكتر  ببخشيد   -

كوچيك داشتم!

ميزنم مغزتو داغون ميكنما!! (بلند ميگيد طورى كه منشى 

بشنود) 100 دفعه گفتم ساعت كارى من فقط 1 ونيم تا 

يه ربع به 2 روزاى سه شنبه هست. وقت منو بيخود 

نگيريد. (منشى نزديك است از ترس زهره ترك بشود)

پس من زود ميروم سراغ اصل مطلب!   -

چرا با وجود اينكه بعضى دانشكده ها امكانات الزم 

هر سال  را  دكترا  و  ارشد  پذيرش  ظرفيت  ندارند 

زيادتر ميكنند؟

چون دلشان ميخواهد و به تو هم اصالً مربوط نيست! 

بچه پر رو!

متشكرم! برخى از روند بسيار كند رسيدگى   -

به نامه هاى ادارى در مجموعه شما گاليه مندند.

(در اين لحظه از جايش بلند ميشود و يقه شيخ بزول 

را دو دستى ميگيرد تا او را خفه كند)

منظورم اين بود كه اين عده حتماً مرض   -

مكانيزه  چيز  همه  اينجا  وگرنه  ميكنند  گاليه  كه  دارند 

است.

(آرام ميشود): بهرحال تالش كرده ايم در طول اين 

مدت شفاف سازى كنيم تا هيچ فرد ناراضى زنده از 

اش  نامه  كرد  ادعا  يكى  هم  ديروز  نرود.  بيرون  اينجا 

براى سومين بار گم شده من هم همچين سرش داد 

كشيدم كه تا سه ايستگاه بى آر تى دويد و ديگر پيدايش 

نشد. كسى با ما در بيفتد كارش را لنگ ميگذاريم. خودش 

را هم لنگ ميكنيم!

موفق  مدير  يك  ويژگيهاى  شما  نظر  به   -

چيست؟

برخورد آرام، صبر و حوصله، حضور طبق  اخالق خوب، 

برنامه و مكانيزه كردن كارها

چرا از دانشجويان دكترا از نيمسال نهم   -

پول ميگيريد و اين درحاليست كه اغلب مشكالت 

مربوط به افزايش سنوات به خود دانشگاه برميگردد؟

چون از پول خوشمان ميآيد مثال دوره هاى شبانه فوق 

و نوبت دوم هم خيلى باحالست.

به نظر شما منطقى است كه االن 100سال   -

براى  كنفرانس  در  شركت  هزينه  كمك  است 

دانشجويان دكترا فقط يك ميليون است؟

بله كامالً با منطق خود من كه سازگار است.

راستى پژوهانه و پرداخت ماهيانه بابت   -

يادم  شد؟  چه  دكترا  دانشجويان  به  پژوهشى  دستيار 

هست با چه آواز دهلى شروع شد!

يه  ميبرى!  سر  رو  حوصلم  دارى  ديگه  ببين 

سوال ديگه بيشتر بپرسى تيكه بزرگت گوشته!

پس سوال آخر را ميپرسم!: شريف خيلى   -

به دوره هاى فوق و دكترايش مى نازد. چرا شماها 

كه هميشه در جشن وروديها با آب و تاب اعالم 

ميكنيد كه از فالن رتبه برتر كنكور بهمان نفر امده 

رشته هاى  چه  در  كه  ميدهيد  پُز  كلى  و  اند شريف 

جديدى دكترا گذاشته ايم و ... اما هيچوقت نميگوييد 

كه از اين تعداد فارغ التحصيل فوق، چند نفرشان 

رفته اند و چند نفر مانده و چرا مانده! چرا نميگوييد 

مدرك شريف را چگونه به حراج گذاشته ايد تا اينهمه 

پول جمع شود و آنوقت دانشجوى دكترا بر خالف 

همان كشورهايى كه مغزها به آنها ميگريزند بايد به 

بدبختى امرار معاش كنند و دست آخر با جان كندن 

مقاله اى به اسم استاد راهنماى عزيز بدهند؟ چرا...

(در اين لحظه با خشم فرياد ميزند: خ...ه شووووووو!!! و 

با يك مشت محكم خبرنگار را نقش بر زمين ميكند، چون 

از حال  شيخ بزول خبرى در دست نيست اين مصاحبه 

تماماً بر اساس تخيالت ذهنى و البه تجربيات شخصى او 

تنظيم شده است و تشابه اسامى در اين مصاحبه كامالً 

اتفاقى است!)

مصاحبه 

ش شرتی
نی

حصیالت 
ول کل ت

با مسو

تکمیلی!

               آگهى استخدام اژدهاى پاره وقت

با توجه به كمبود بودجه گرمايش، به چند اژدهاى تحصيل كرده براى 
گرم كردن آب حمام خوابگاه شوريده نيازمنديم.(با غذا و محل خواب) 

اداره امور خوابگاهها           
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  شريف در سال 2020 

پيش بينى وقايع 10 سال آينده 
دانشگاه از شيخ بزول
--------------------

 20 اكتبر 2020: انحالل و ادغام

و  شريف  دانشگاه  انحالل  از  دانشگاه  رييس 

و  ساوجبالغ  نور  پيام  دانشگاه  دو  در  آن  ادغام 

خبر  اين  داد.  خبر  بُزتپه  آباد  سلطان  واحد   آزاد 

ديشب و به طور ناگهانى در سايت دانشگاه اعالم 

شد و گويا هدف از آن توزيع يكسان نخبگان در 

قسمتهاى مختلف كشور است. بدنبال اعالم اين 

خبر، موجى از شادمانى دانشجويان دانشكده هاى 

شريف بخصوص برق و مكانيك را فرا گرفت و 

گفته ميشود حتى عده اى از نيمه شب ديشب به 

تا محيط  برده  يورش  مزبور  دانشگاههاى  سمت 

تكليف  البته  ببينند.  نزديك  از  را  دانشگاه  جديد 

استادان هنوز معلوم نيست و ممكن است آنها به 

از دانشجويان  امن منتقل شوند! حراست  نقاطى 

مخصوصًا پسرها خواست هيجان خود را كنترل 

كنند و سر به زير باشند! گفتنى است پارسال هم 

دانشگاه اميركبير با يك هنرستان هنر و موسيقى 

در ورامين و دانشگاه علم و صنعت با پارك سوار 

آزادى ادغام شده بود تا هزينه ها كاهش يابد و 

تمركز هم حسابى زدوده شود.

31 اكتبر 2020: موزه ملى

درب  مجاورت  در  واقع  سوارى  دوچرخه  اتاق 

تربيت  مدير  ميشود.  ملى  موزه  دانشگاه،  شمالى 

سال  بيست  از  گفت   خبر  اين  اعالم  با  بدنى 

گذشته هر كارى ميكنيم در اين اتاق باز نميشود 

و كليد آن دست آقاى ج. مدير اين مجموعه از 

بيست  همين  تا  مسيح  ميالد  از  قبل  سال   250

سال پيش است. وى گفت در اين اتاق سه چرخه 

دهها  نيز  و  پنجم  آرتور  تلمبه  و  سيزدهم  لويى 

و  شده  خريده  پيش  100سال  كه  اى  دوچرخه 

كامًال فرسوده شده است، پيدا شده و حتى يكى 

از دانشجويان همين دانشگاه در حال ركاب زدن 

شده  درمى  تاكسى  ها  دوچرخه  از  يكى  روى 

است. وى ادامه داد چون در اين اتاق باز نميشود 

بايد از پشت نرده ها اين اشيا را  بازديدكنندگان 

تماشا كنند.

2 نوامبر 2020: كارت جديد دانشجويى

جديد  كارت  كرد  اعالم  دانشگاه  آموزش  مدير 

تكنولوژى  با  و  هوشمند  فوق  كه  دانشجويى 

ناهار  با  آينده  همراه  از هفته  فناورى شده،  نانو 

سه شنبه توزيع ميشود. وى گفت كارت قديمى 

شده!  منتقل  جديد  كارت  به  كه  داشت  ايراداتى 

بقيه جانورانى كه در  افزود حتى گربه ها و  وى 

دانشگاه تردد ميكنند هم بايد كارت داشته باشند و 

با حيوانات متخلف برخورد رودررو صورت ميگيرد. 

در كارت جديد، شجره نامه دانشجو از 12 نسل 

موقعيت  جديد،  هاى  تراشه  با  و  شده  ثبت  قبل 

او در هر لحظه نشان داده ميشود. ايشان  تاكيد 

كردند مشكل ارتباط اين كارت با تغذيه به قوت 

خود باقيست و اين مساله به يك پروژه فراملّى 

تبديل شده است. وى در پاسخ به خبرنگار ما كه 

پرسيد: چرا در طراحى كارت اينقدر سليقه بخرج 

ميدهيد گفت: اينطور هم كه ميگوييد نيست. ما 

در انتخاب طرحها و رنگ ها كامًال رندوم عمل 

ميكنيم و دانشجو اين  را بخوبى درك ميكند.

11 نوامبر 2020: موزه ملى

بار  براى ده هزارمين  دانشگاه  از مسوولين  يكى 

تاكيد كرد پديده اى به نام فرار مغزها درشريف 

زاييده ذهن توهم زده بعضى  اين  و  ندارد  وجود 

هاست. ايشان در مراسم فارغ التحصيلى در سالن 

كلينت ايستوود (تربيت بدنى سابق) و در حضور 5 

تا از دانش آموختگان گفتند به نظر ما كسانى كه 

براى ادامه تحصيالت مراجعه ميكنند مغز نيستند 

توى  االن  و  ماندند  مى  جا  همين  بودند  اگر  و 

و  در  براى  من  كه  نبود  خالى  اينقدر  سالن  اين 

ديوار حرف بزنم! ايشان گفت عده اى ميخواهند 

طورى وانمود كنند كه امكانات ما ناكافيست و در 

خارج بيشتر است در حالى كه من خودم پارسال 

تحصيالت  دانشجوى  هر  به  كردم  تصويب 

هزينه  كمك  تومان  20هزار  عيد  شب  تكميلى 

بدهند كه هر طور ميخواهد خرج كند. اين مقام 

مسوول ادامه داد پارسال از 100 دانشجوى فارغ 

التحصيل شريف 150 نفر مهاجرت كرده اند كه 

ميشود!  محسوب  بزرگ  دروغ  يك  خودش  اين 

وى گفت با اجراى طرح ضربتى بازيافت مغزها، 

از همين امشب! هر كس كه خواست اپالى كند 

با خشونت با او برخورد ميشود.

براى نقل و انتقاالت جديد! به چند راننده اتوبوس خوش برخورد و مجرب 
(ترجيحًا بى سواد) مسلط به اتوكد نيازمنديم.    نقليه 
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به ُمشتى كاريكاتوريست مزدور (همراه با دستمزد) و خوش ذوق براى كار در نشريه وزين 
و در آستانه توقيف نيش شتر نياز داريم. عالقه مندان فقط كافيست لب تر كنند. 

(به خدا اين آگهى جّديه!)   سردبير        
ي ها

آگه

از ديوان پَهلى...

  ٨٤  MBA (اشکان احمدی )نوشته َپهلی                          

در ايام پيشE، چنان كه داD، عزوبت (مجرد بودن) بر من غالب شده بود چنان كه عذوبت (گوارايي) از زندگيم رخت 

بربسته و فراق (جدايي) يار، فراغ (آسايش) از من گرفته. گفتم غدري (حيله، فريب) بايد كه قدر (رسنوشت) حل اين 
مشكل نكند.

مرا صنمي بايد، تا اين آسف (غمگE) را اهتزاز (جنبش و شادي) پديد آورد. غيا^ (فريادرس) كه چش\نم در صباحت  

(زيبايي) صورتش، سباحت (شناگري) كند. وسيمي (زيبارويي) كه هم صحبتيش را انتفاع (بهره بردن) 

برم و انضجارم (دلتنگي) را انتفاء (برطرف jودن). آنچنان كه اصgش (موي پيچيده) را اسg (گرفتار) 
گردم كه گفته اند:

هرگز آشفته رويي نشدم يا مويي                                       مگر اكنون كه به روي تو چو موي آشفتم

باري، در انديشه بودم كه چگونه حل اين مشكل كنم. دركه و دربند را غريب (دور) يافتم و ونك را 

تكراري! گفتم ابتداعي (نوآوري) بايد در اين مهم. چاره در َچت ديدم، كه حجب و كم رويي را در آن 

راهي نباشد و حصن (استحكام) زبان و قلم بر حسن صورت برتر آيد. شناسه اي (ID) خلق كردم و 
به مخ زدن مشغول گشتم.

عسل نامیبه صحبت برگزيدم. گفتمش كه خرس هستم و عسل مي جويم. اين كرشمه از من پسنديد 

اينكه فرصت مناسب يافتم. گفتم كه ديدارش را  تا پايس از شب. تا  و صحبت رشوع jوديم. محبت تبادل مي jوديم 

خواهانم. لختي ساكت ماند. در انديشه شدم. جواب آمد كه مصلحت آنست كه يكدگر نبينيم. از چراييش پرسيدم. گفت 

كه دخرتي زشتم. تعجب كردم. ناگاه انديشه اي در ذهنم جاري شد. به يقE قصد دارد تا عشق مرا بيازمايد. گفتمش كه 
سgت زيبايت را خواهانم، صورت به كنار. قرار گذاشتيم.

اين  در  و  دنيوي، عشقي مي طلبد  از هوس هاي  است خسته  كه عسل حوري ويش  گفتم  رفتم.  فرو  زيبا  افكار  به  شب 
انديشه ها بودم كه خواب مرا بربود.

فرداروز، بيقرار به قرارگاه شتافتم. نگران كه نيايد يا بيايد و نپاید:

چه دانستم كه هرگز آشنايي                                                           پري را با بني آدم نباشد
به اين افكار مشغول بودم كه دخرتي آمد.

نشاD ها همه ه\ن بود كه گفته بود. صورتش اما ...
آري صورتش نيز ه\ن بود كه گفته بود،

من كه در پي اليفي (دوست و هم خو) بودم، عليفي (گوسفند فربه) در پيش روي خود مي ديدم، وسيمي (زيباروي) 

مي جستم، وثيمي (چاق) يافتم. صورت اهول (ترسناك)، چشم ها احول (لوچ)، پوستش چونان پار (پوست دباغي شده)، 

ذقنش (چانه) چونان منقار زغن (نوعی پرنده)، ناصيه اش پر جوش. صورتش پرداخته براي ترهيب (ترساندن)، نه از بهر 
ترحيب (مرحبا گف�). 

بيم جان بردم. مقاصات (از كيس دور شدن) بر مقاسات (رنج كشيدن) ترجيح دادم. مي دويدم و لعن مي فرستادم بر 

ناصيه اي (پيشاD) كه بر آن انجاس [كنايه از شانس بد] كرده بودند، راستگويان را نيز به ناسزاها نوازش همی jودم.
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سخن  بود  بنا  اگر  گفتم  بودم!  بسته  را  نيشم  بخواهيد  را  راستش 
ايم و اگر گوش شنوايى بود شنيده. هرچه مى  تازه اى بگوييم گفته 
نوشداروى  اين  و  اينجا سخت خالى ست  ميبينم جاى خنده،  اما  انديشم 
طنز بر زخمهايى كه هربار تازه تر ميرويند بايسته است. گرداورى 
تنها  با هزينه گزاف اين روزها و دست  نوشته ها و دشواريهاى چاپ 
كرد.  مى  دلسرد  راه  اين  پيمودن  در  مرا  داشت  نسخه،  هزار  پخش 
پيوسته  كه  بيشمار خوانندگانى  به روى  كنم كه شرمسارم شدم  چه 
شتر  نيش  اگر  حاال  درمياد؟!».  كى  شماره  اين  «پس  ميپرسيدند 

براى  پويايى ست  دستهاى  اميد درازشدن  به  شايد  ميشود!  باز  دوباره 
اين  تلخى  كسانى،  براى  اگر  دلدارى!  براى  گويايى  زبانهاى  و  يارى 
طنز، گزنده مى آيد خوب است بدانند كه اين نشريه، هدفى جز ساختن 
و  تملق  درهاى  دانيم كه  و  دانيد  ندارد وگرنه  و  نداشته  پرداختن  و 
تمجيد و مديحه سرايى شكر خدا! از ديرباز باز است و اين تنها َدريچه 
ايست كه شريف و شريفيها را از نگاهى ديگر ميبيند. اميد كه گشوده 
بماند .        گر بى هنرم وگر هنرمند    لطفست اميدم از خداوند     

آبان هشتاد و نه خورشيدى، سردبير    

نيش شتر   (نرشیه طنز دانشجویی رشیف)
صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، رسدبیر، صفحه آرا، تایپیست، رسایدار، 
َبزول)  (شیِخ  مختار  علیرضا  موتوری:  پیک  و  آبدارچی  راننده 
همکاران (به ترتیب الفبا): حسین دریجانی(شورای تیرت)، محمد شهرابی فراهانی(نویسنده)، 
نصیریان مهدی  کفاش(کاریکاتور)،  امیر  (توزیع)،  علویان  پویا  و  عباسپور  بهمن 

                                                        شماره مجوز: 5400-1416 (87/9/3)

 نشانی دفرت نرشیه:
  تهران - خیابان آزادی - روبروی کله پزی میالد - دانشگاه صنعتی رشیف                           

mokhtar@gmail.com          :ایمیل ارتباط با شرت نیشدار  
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نبوغ رشیفی: به نظر شl کدام زودتر 
سبز شده؟! درخت یا تابلوی این دانشکده


