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ويكى ليكس باالخره افشا كرد:

 اسناد خود را از نيش شتر ميگرفتيم!

مصوبات ستاد کاهش آلودگی هوای دانشگاه: 
1. حذف تدريجى حبوبات از غذاى دانشگاه 

2. اخراج فورى 3 آشپز آفريقايى از رستوران
3. جلوگيرى از تردد استادان بدون برگ معاينه فنى

4. جمع آورى دانشجوي دكتراى سنوات باال و دودزا
5. آب پاشى پشت بام ابن سينا توسط تاسيسات

6. ضرب و شتم سيگاريهاى دور جكوزى توسط  
    حراست سيار 

7. اجراى طرح زوج و فرد (زوج كردن فردها در 
    مركز مشاوره)

8. ناپايداركردن جو دانشگاه با بازدم قوى در 
    تربيت بدنى

---اطالعيه مهم جهت ابالغ به کليه دانشکده ها---

 استاد محترم عضو هيات علمی! با توجه به حذف يارانه آرد و آب، حداکثر تا پايان وقت اداری امشب،   

 شماره حساب خود را جهت واريز نقدی يارانه چاپ مقاالت آبکی و نان دار ارسال فرماييد.    

                 شورای آرد و نان شريف
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با شدت گرفتن فشارها بر نيش شتر، 
شيخ بزول تهديد کرد:

اگر توقيف شويم 

سواالت پايان ترم 

شريف را لو ميدهم!
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کالُم الَکِمل (گفتارهای ُشرتی) (قسمت چهارم) ٢
«به نام مهندس هستی»  

دید مهندسی؛ شاید این چیزی باشه که قراره ما توی این دانشگاه بهش برسیم!  
تجمع=  مرصف -  تولید+ خروجی-  ورودی

شاید عبارت باال اساسی ترین حرف مهندسی شیمیه ( بازم بگین صنایع گالبیه!) بعد از تعریف سیستم( منطقه مورد مطالعه) بالفاصله میتونید عبارت باال 
رو براش بنویسید، عبارتی ساده اما پر مغز که قدرتش وقتی مشخص میشه که بدونیم سیستم هر بامبولی میتونه باشه! از یک استکان کوچیک چای تا یک 
 .(simulation)کارخونه غول پیکر، مغز یک جلبک  یا جامعه انسانها؛ از جمله  ه�های مهندسی ساده سازی یک سیستم پیچیده و مدل کردن اون هست
خب ما هم در راستای تحقق اهداف ٤ ساله( دوره کارشناسی) و واسه اینکه نشون بدیم چه چیزایی یاد گرفتیم و میم شیمی رو عشقه!! چند تا سیستم دور 

و برمون رو مدل میکنیم:
١-  کل دانشگاه:

یه سیستم خیلی ساده؛ تک ورودی تک خروجی! ورودیش جریانی از دانشجوبر واحد ساعت که هنگام ورود کارتشون رو روی یه دستگاه میذارن تا چراغش 
سبز شه! خروجی: همون فلوی از دانشجویان بدون اینکه کارتشون رو روی دستگاه بذارن، با رصفنظر کردن از تولید یا مرصف دانشجو میشه نتیجه گرفت که 

تجمع این سیستم مقداری چراغ سبز بر واحد دانشجو میباشد. البته این سیستم به دلبل ناپایداری زیاد به رسعت مضمحل شد.
٢-  کتابخانه مرکزی:

این سیستم شبیه یک راکتوره (محفظه انجام واکنش)که دو ورودی داره،یکی جریانی از دانشجو  بر روز که البته با زمان تغییر میکنه (اکیدا صعودی با نزدیک 
شدن به امتحانات) و دیگری  جریان فسفر به عنوان سوخت راکتور، در این سیستم واکنش درجه اول سوخ� فسفر بر روی سطح کاتالیستی مغز دانشجو 
اتفاق می افته که به  تولید علم منجر میشه،این نوع سوخ� اندکی گرمازاست و بدون هیچ رسو صدایی انجام میشه و از اونجا که هر کی رسش به کار خودشه 
لذا اغتشاش چندانی نداره و به تعبیری خود کنرتل هست! چون که  علم قبال تولید شده بوده و در اینجا فقط باز تولید میشه با تقریب خوبی میشه گفت این 
سیستم خروجی به درد بخوری نداره.( البته به جز �رات درخشان و به به و چه چه و کف و سوت) در ضمن مرصف عمده این سیستم سلولز (کاغذ) هست.

٣-   مرکز تربیت بدنی: 
مرصف: کالری بر واحد اسب-انسان خروجی: D جسد در روز   ورودی: D دانشجو بر روز   

 تجمع: تعدادی توپ که کسی نیست باهاشون �رین کنه، زمینهای ورزشی خالی و آقای ک�یی که انگشت در دهانه که چرا از هزاران دانشجوی رشیف درصد 
خیلی کمیشون حداقل های ورزشی رو انجام میدن و بیشرتشون روبروی تعاونی و شکلک درست کردن با دود ( ورزش های ریوی) رو به جنگولک بازی( 
ورزشهای هوازی) ترجیح میدن. اگه بخواهیم با دید مهندسی(والبته بعد از پاس کردن اخالق مهندسی) به مساله نگاه کنیم واقعا این مرکز سخت گیر نیست 

این ما دانشجوهاییم که باید از این وضعیت جسمیمون خجالت بکشیم که البته �یکشیم!     ادامه دارد...
شیخ فضول (محمدمهدی کامیابی)- م شیمی ٨٦  

ىهى هاى
آگهى هاى 

ى
در ادامه همايشها و جشنواره هاى آب دوغ خيارى!  ىهى هاى

فروكش «فستيوال راهبردى و كارفرينى شريف» با همكارى ديزى قهرمانى! برگزار ميكند:

مسابقه فناورى طراحى و ساخت ديزى بدون گوشت!  
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شترنامه شرح حال شيخ بزول* است كه از سنه 75 تا 89 خورشيدى 
در دانشگاه شريف زيسته و ديده ها و شنيده ها به قلم خويش 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
گنجينه اين از ديگر حكايت بار اين و پيراسته وزين نثرررىىى وووزززيييننن پپپيييررراسته. ووو ايييننن ببباررر حكايييتىىى دديييگررر اززز ايييننن گنجججييينه ...نثرى

باب  در  دهم  حكايت  استاد بى سواد!   

  
شرتنامه
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باز هم به مطب شلوغ دكتر كمل

استينگ آمده ايم تا تازه ترين

برگردان از اصطالحات انگليسى

را برايمان بازگويد. ستونى كه

ممتحنين تافل هميشه پيگيرى ميكنند

دل و دماغشو ندارم

I don›t have its heart and nose

اوضاع غار آش ميشه

!e situation is cave soup sheep

ننه من غريبم در نيار

Do not bring door «Mother I am strange!«

پشتش باد خورده

His/Her back has eaten wind!

پدرسوخته بازى

Burnt father game

جوشونده گل گاو زبون

Boiled "ower of language cow!

آبروى كسى را ريختن

Pouring someone›s face water

به اميد موفقيت اپليكنتهاى عزيز،

Dr. Camel Sting (شيخ بزول)

     T
OEFL

مناظرهمشاوره با دکتر کمل استينگ مناظره           

دانشگاه فضاى مناظره در انواع شفاهى،  در  جدالى  و  كتابى 

عقب رونق گرفته و اين شترنيشدار  قافله  از  نمى خواهد 

از  اطالعيه  اين  طى  دانشجويان محترمه و محترم بماند، 

مناظره هاى ما شركت كنند:  دعوت مى كنيم با شرايط زير در 

1)موضوعات مناظره عبارتند از: حقوق حيوانات در نيش شتر، نيش شتر يا نيش عقرب؟، 

فرقه بزوليه و فراماسونرى(!)، مبانى ايدئولوژيك تعليمات شيخ بزول* . بديهى است كه 

هر  با  دانشجويان  2)تمامى  مى شود.   بررسى  بى ربط  و  ربط  با  موضوعات  ساير  پيشنهاد 

اين مناظرات شركت كنند.  از هر جنسيتى مى توانند در  و  گرايش فكرى، تفاوت معدل 

از: عدم سوء پيشينه قضايى،  تنها شرط هاى اساسى براى داخل شدن در بحث عبارتند 

كيفرى و انضباطى، سالمت جسم، صحت عقل و پاكى نفس. مالك نيش شتر براى سالمت 

جسم نمره ى باالى 10 در تربيت بدنى، براى صحت عقلى نمره ى باالى 17 در درس رياضى 

1، و براى پاكى نفس تائيديه از مركز مشاوره و ديگر مراكز مرتبط مى باشد.  3)نيش شتر 

(مخصوصٌا شخص سردبير) به هيچ وجه روشنفكر، روشن بين، روشن ضمير و روشن دل 

نيست و نمى خواهد ديگران اين طور درباره اش فكر كنند. همچنين در اين نشريه به دليل 

صرفه جويى در مصرف انرژى تاريكى را به روشنايى ترجيح مى دهيم،  بنابراين نيش شتر 

حق هر گونه جرح و تعديل و استفاده از چسب و قيچى را براى خود مسلم مى شمارد!

4)چون نيش شتر يك نشريه ى كامالً مستقل**  است، تنها مى تواند نسبت به چاپ يا 

از مناظره ها بر عهده  برگزارى مناظره قول مساعد دهد. مسئوليت هر گونه عواقبى پس 

شخص گوينده يا نويسنده است.

*نگارنده ى اين سطور عضو فرقه بزوليه نيست و از ته دل دوست دارد سردبير (شيخ بزول) بركنار شود تا 

بتواند جايش را بگيرد، به همين دليل هيچ گونه محدوديتى در انتقاد ( از نوع سازنده، مخرب و محرك)، 

افترا وبدگويى نسبت به ايشان وجود ندارد.

عبارت  به  است.  وابستگى  گونه  هر  عدم  ماست  منظور  آنچه  دارد.  متعددى  مصاديق  و  معانى  **مستقل 

ساده تر هيچ كدام از بچه هاى اين طرف، آن طرف و بچه هاى باال از ما حمايت يا پشتيبانى نمى كنند.
فرستنده: شتر چموش

تقدير و تشكر خشك و خالى!      

از شيخ بزول بخاطر حذف نكردن يارانه نشريه وزين نيش شتر و عرضه آن با 

جمعى از اقشار كم درآمد شريف ! همان قيمت 1 كوهان تشكر ميكنيم! 
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از دانشجويان عزيزى كه تا كنون به هر علت موفق نشده اند در 

خواست ميشود حداكثر تا پايان نيمسال جارى موفق شوند!  

                 يك مردم آزار!

استادعزيز ما 
(شيخ بَزول)

 

با  ترم  ميان  هاى  برگه  تصحيح  از  پس  ما  عزيز  استاد 
لحاظ علمى  از  فرمودند: شما  و  ما  به  كردند  رو  تاسف 
هم ثابت كرديد كه آلودگى هوا مستقماً روى عملكرد مغز 

تاثير ميگذارد!

----------------
كه اولش  تلويزيونى  استاد عزيز ما شبيه اين سريالهاى 
با «آنچه گذشت» شروع ميشود، ابتداى هر جلسه مطالب 
اينقدر طول ميكشد  قبلى را مرور ميكنند ولى اين مرور 
كه براى مبحث جديد فقط پنج دقيقه وقت باقى ميماند!

----------------------
استاد عزيز ما در حاليكه مذبوحانه! تالش ميكردند مطالبى 
را كه با ماژيك غير وايت بورد نوشته بودند پاك كنند با 
جديت فرمودند: بچه ها فكر كنم تخته پاك كن خراب شده!

------------------
استاد عزيز ما جديداً روى در اتاقشان نوشته اند: ريكام بى ريكام!

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

كالس  شلوغى  به  توجه  با  ما!  خوشمزه  و  عزيز  استاد 
كالس  در  حضور  فرد  و  زوج  طرح  كردند  پيشنهاد 
درآيد! اجرا  به  دانشجويى  هاى  شماره  اساس  بر 

-----------------
استاد عزيز ما فرمودند: اگر اشکال درسی داشتيد، من 

شنبه ها صبح استخر دانشگاه هستم!

-------------------
روزى در كالس استاد عزيز جوان ما دانشجويى نام يكى 
از استادان قديمى تر دانشكده را به صورت «آقاى ...» 
ورودى هاى  وقتى شما  فرمودند:  ما  عزيز  استاد  آورد. 
...» به صورت  جديد نام ايشان را به جاى «آقاى دكتر 

«آقاى ...» مى آوريد، تن من مى لرزد!

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

www.nisheshotor.com
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اطالعيه مهم:

از ساکنين خوابگاه مصلی نژاد درخواست میشود با توجه به کهولت سنی، 
بدليل آلودگی هوای تهران و برای جلوگيری از آلودگی بيشتر!! به هيچ وجه 

آ ا خ! (اداره امور خوابگاهها) از اتاقشان خارج نشود!     

  شريف در سال 2020 

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

17دسامبر 2020: نجات معدنچيان 

شريف

رييس تاسيسات دانشگاه از حبس شدن 

حين  در  مترى  نيم  عمق  در  33كارگر 

دانشكده  اطراف  در  حفارى  عمليات 

نجات  سازمانهاى  از  و  داد  خبر  رياضى 

بيايند.  كمك  به  خواست  جهانى  غريق 

يكى  مشاهده  با  ديروز  داد  ادامه  وى 

احتمال  كه  جمجمه  استخوانهاى  از 

رياضيدان  فيثاغورث  به  متعلق  داديم 

كشف  براى  را  كارگران  ست،  يونانى 

كه  فرستاديم  مترى  نيم  عمق  به  آنها 

متاسفانه در همان لحظه يكى از استادان 

و  پريد  چاله  روى  از  رياضى  دانشكده 

شديم  متوجه  بعداً  البته  شد.  پر  گودال 

از  يكى  به  مربوط  استخوان  اين  كه 

دانشجويان صنايع بود كه هفته پيش به 

داخل چاله سقوط كرده بود و دوستانش 

و  گرفته  پذيرش  كه  بودند  كرده  فكر 

رشته  استانفورد  چون  و  استانفورد  رفته 

صنايع ندارد يكى از دوستان او مشكوك 

شده و به حراست دانشگاه خبر داده بود. 

قصد  داد  ادامه  تاسيسات)  (رييس  ريتا 

دانشگاه  جاى  همه  امسال  آخر  تا  داريم 

خبرنگار  به  پاسخ  در  وى  بكنيم!  را 

كارى  همچين  چرا  پرسيد  كه  شترنيوز 

تكان  تاييد  به عالمت  را  ميكنيد سرش 

داد!! 

20 دسامبر 2020: تيراناسوروس!

يكى از استادان دانشگاه براى هميشه به 

اقدام عليرغم  اين  موزه ملى منتقل شد. 

ميل باطنى او و بنا به درخواست سيزده 

هزار و پانصد نفر از دانشجويان دانشگاه 

و امضاء يك طومار به طول 45كيلومتر، 

گينس  موسسه  نماينده  گرفت.  صورت 

كتابخانه  روبروى  در محل  با حضور  نيز 

اين  گفت  ركورد،  اين  ثبت  با  مركزى 

باسابقه! ترين استادى ست كه از نزديك 

تاسيس  از  قبل  استاد  اين  است.  ديده 

هيات  عضو  بعنوان  را  خود  كار  دانشگاه 

علمى آغاز كرده بود و به مدت 65 سال 

به  مطلبى  كوچكترين  انكه  بدون  تمام 

اطالعات خود بيفزايد مشغول تدريس و 

تقال  حاليكه  در  ديروز  وى  بود.  تحقيق 

خالص  موزه  ماموران  دست  از  ميكرد 

نمى  هرگز  فسيلها  ميزد:  فرياد  شود 

ميرند! حراست نيز خبر داد امروز در اتاق 

يك  پاى  رد   ... دانشكده  در  استاد  اين 

ميليون   350 به  متعلق  تيراناسوروس 

احتمال  كه  داده  تشخيص  را  قبل  سال 

استاد  اين  دكتراى  دانشجويان  از  ميدهد 

با سابقه بوده باشد. يك كارشناس اعالم 

نفتى  ميدان  بزرگترين  است  ممكن  كرد 

هاى  نامه  پايان  فشار  تحت  دانشگاه 

طول  در  استاد  اين  ميز  روى  موجود 

ميليون ها سال شكل گرفته باشد.

.
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*****آگهى بازرگانى*****

«مدارک پولی دانشگاه شريف»
فوق العاده راحت، با دوام و با قدرت جذب باال در بازار کار

اين يه رازه که فقط خودت ميدونی!

25 دسامبر 2020: يلدا شريفى!

امشب همزمان با درازترين شب سال 

هاى  پروژه  هاى  پروژه  درازترين  از 

فوق ليسانس و دكترا تجليل و تحليل 

بعمل مى آيد! دكتر  فريبرز ميرقوزباال  

معاون دانشگاه شريف در افتتاحيه شب 

متوجه  يابى  ريشه  از  پس  گفت:  يلدا 

سه  همان   27 سوم  ريشه  كه  شديم 

هاى  ريشه  حتى  داد  ادامه  وى  است. 

كلم  و  هويج  ريشه  مثل  هم  را  ديگر 

ايشان  ايم.  كرده  پيدا  مساله  اين  در 

نامه  پايان  اتمام  مدت  ميانگين  افزود 

سال   14 به  سال   4 از  دكترى  هاى 

رسيده است كه در اين زمينه پيشرفت 

خوبى داشته ايم. وى علت اين امر را  

هماهنگى بيش از حد استاد و دانشجو 

اعالم كرد و گفت: سابقا روال بر اين 

استاد،  به  مراجعه  با  دانشجو  كه  بود 

يا   4 از  بعد  و  ميكرد  تعريف  را  پروژه 

مقاله  دوم  مراجعه  در  دانشجو  5 سال 

استاد  و  ميداد  تحويل  را  شده  چاپ 

اينكه  بود، بدون  بيرون  كه درگير كار 

موضوع يادش باشد، مجوز دفاع ميداد 

اما امروز با مراجعه زياد دانشجو، هر روز 

يك پروژه جديد از طرف استاد تعريف 

ميشود و استاد بدليل اينكه اصًال كارى 

در  روز  شبانه  ندارد!  وجود  بيرون  در 

دانشگاه است و به دانشجو فشار مياورد. 

هندوانه  نخستين  چاقو  با  سپس  وى 

كاشته شده در حياط دانشكده نانو كه 

پژوهشگران  فناورى  محصول 5 سال 

و  كرد  افتتاح  را  است  دانشكده  اين 

گفت: امروز مفتخريم كه در درازترين 

درازترين  داراى  كنيم  ادعا  سال  شب 

و  ادارى  هاى  نامه  به  رسيدگى  روند 

آموزشى، درازترين صف  درخواستهاى 

در  روده  درازترين  و  رستوران  در  غذا 

بين همه مسوولين دانشگاههاى مطرح 

دنيا و دراز ترين طومار اعتراضات عليه 

بعضى از استادان  هستيم.

در  درامدزايى  ژانويه 2021:   3

استخر دانشگاه

هفته  از  كرد  اعالم  دانشگاه  استخر 

از هزينه هاى نگهدارى  آينده بخشى 

و  آبزيان  نگهدارى  طريق  از  دانشگاه 

آبى  مجموعه  اين  در  دريايى  جانوران 

گفت  استخر  رييس  ميشود.  تامين 

هرچه حساب ميكنيم مى بينيم روزى 

5 دانشجو از استخر استفاده ميكنند و 

در  اين  و  ميدهند  تومان  نفرى 1000 

ميگيرند  كه  دوشى  هر  كه  حاليست 

5000 تومان آب ميخورد! وى گفت با 

باغ وحشى در تانزانيا به توافق رسيده 

ايم و قرار است 15 فروند نهنگ و 12  

نگهدارى  استخر  در  كروكوديل  راس 

در  موجودات  اين  گفت  وى  شوند. 

شوند  مى  نگهدارى  عميق  قسمت 

استادان  از  وى  آزارند.  بى  كامًال  و 

و  باشند  مهربان  ها  كوسه  با  خواست 

آنها را نخورند! همچنين از دانشجويان 

خواسته شده تا از صيد بى رويه قزل آال 

در قسمت كم عمق استخر خوددارى 

كنند. وى ادامه داد: بخار مازاد سونا نيز 

در بسته بنديهاى مناسب به كشورهاى 

توليد كننده شلغم فرستاده ميشود.    
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آگهى هاى 

ى
تر

ش

آقای ک. ک. دانشجوی دکرتای گرایش س. از دانشکده ٨
پایان  درگیر  <ام  ترم)   ١٦) سال   ٨ که  است  ع.  م. 
نامه دکرتاست! او گنجینه ای ارزشمند از ناگفته های 
دانشگاه ست. شیخ بزول در یک عرص زمستان پای 

دل پر دردش نشسته ... 
(شبها توى اتاقش در دانشكده ميخوابد و با دود 

چراغ ريسرچ ميكند. َدر كه ميزنم او با 
راهش  راه  آبى  و  گشاد  زيرشلوارى 
ظاهر ميشود و مثل هميشه تعارفات 
حالم  شامل  را  طوالنيش  و  گرمش 

ميكند)

-  واقعاً شبها توى دانشكده ميخوابى؟

من  از  را  خوابگاه  نيست.  اى  چاره 

گرفته اند. ديروز رفتم پيش سلطانى 

ميليون   4 گفت  خوابگاهها  رييس 

بدهى دارى!

پس خورد و خوراكت چى؟  -

رشوند مدير رستوران هم كارت غذا صادر نكرد 

را  ما  هم  بهدارى  نيستى!  دانشجو  ميگويند  چون 

ويزيت نميكند! اينجا خود گامبياست!

نيستى پس چى هستى؟ شتر  دانشجو  اگر   -

صحرا هم آب و غذا ميخواهد!

ترمى 800 هزار تومان به حساب دانشگاه ميريزم. 

هر چه با دانشگر مدير تحصيالت تكميلى صحبت 

بس  از  آمده  در  پيرم  نداشت.  اى  فايده  كردم 

توى اين خراب شده {معلوم نيست منظورش 

ام.  دويده  يا هردو!}  دانشكده  يا  دانشگاه است 

ورودى 81 دكترا هستم اما هر كس من را ميبيند 

فكر ميكند 61 ليسانسم.

خرج اين زندگى را از كجا در مياورى؟  -

اين كه نشد زندگى ! اين ور و اون ور درس ميدهم. 

قرض ميگيرم! وقت كه ندارم دزدى  كنم!

همان  يا  استادت  چرا   -

به اصطالح پدرپسرشجاع! نميگذارد دفاع كنى؟ مگر 

مقاله ندارى؟

از خودش بپرسيد! تا پارسال 15 تا پيپر سابميت 

هيچ  تز  از  ولى   داشتم  اكسپت  تا   8 ام،  كرده 

تا   2 شده،  بهتر  اوضاعم  االن  نداشتم!  اكسپتى 

اكسپت از تز دارم، كال 11 تا اكسپت، و 8 تايى 

ديگه هم در حال داورى دارم!

فقط  خوبيست!  رزومه  خيلى  كه  اين   -

مقاالت تزت را چرا اينقدر دير دادى؟

استادم مقاله اول تز را با 1.5 سال تاخير، مقاله 

و  اولى ،  اكسپت  از  بد  تاخير  با 2 سال  را  دوم 

مقاالت 3 و 4 را با يك هفته تاخير فرستاد تا 

پُزش را جلوى اساتيد ديگه بدهد.

پيامى  هستيم  پژوهش  هفته  در  االن   -

دارى؟

چه پيامى مرد حسابى چه كشكى؟ وقتى اوضاع يك 

پژوهشگر (به خودش اشاره ميكند) در مثالً بهترين 

شلواريش  زير  (به  اينطوريست  كشور  دانشگاه 

اشاره ميكند!) واى به حال بقيه جاها. من كه به آخر 

خط رسيده ام. كاش ميگذاشتند پياده شوم!

شايد استادت مثل خيلى هاى   -

ديگر لج كرده و ميخواهد حالت را بگيرد؟

بعيد  و  شده  تمام  استاد  االن  اتفاقا 

نيست بخواهد حالگيرى كند! از اول با هم 

هاى  وعده  با  نميشناختمش.  خوب  نساختيم. 

چرب فريبم داد جناب قاضى!! االن پشيمانم!

او  از  و  ميكند  پاك  را  اشكهايش  بزول  {شيخ 

ميخواهد آرام باشد}

حرف آخرت چيست؟  -

حرف آخرم را روز آخر ميزنم! بعد از دفاعم.

{ ك. ك. (معروف به دكتر پاكار) دوباره پشت 

كامپيوترش ميرود تا run بگيرد و احتماالً مقاله 

زياده  كه  روزى  اميد  به  كند  سابميت  را  بعدى 

خواهان برگه مجوز دفاعش را امضا كنند...}

صاحبه  
م

 بزول با
عی شیخ

واق

نشجوی 
 ترین دا

باسابقه

دکرتی رشیف!

ددرر  ججللسسهه  ««اارسرساافف  ددرر  ددااننششگگااهه»»  تتصصووییبب  ششدد::  
ککااههشش  ددمماايي  ممووتتووررخخااننههههاايي  خخووااببگگااههههاا..  

ررووززننااممهه  رشرشییفف  رشرشییفف  ٧٧//٩٩//٨٨٩٩

نگاه شرتی
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ديگر نگران اپالی کردن و پذيرش گرفتن نباشيد!

بياييد ازدواج کنيد!           مُمش(مرکز مشاوره شريف)

دودنامه...(با اجازه شيخ اجل)

گمان مبر كه برآيد ز خام هرگز دود

روزى از ايام ربيع -درعهد شباب- طاير طبِع صحراگرد به داِم اشتياق افتاده بود و به تماشا دردِل طبيعِت شمال با تنى چند از 

دوستان قديم، اتفاق افتاده بود. به رسم ديرين و عادت شيرين، لغو و بيُهده مى گفتيم و روِد سكوِت طبيعت به  ترنم ناساز گلواژه 

مى آشفتيم كه به دكانى رسيديم همه چيز فروش. به ناگاه يكى از همراهان كه پيدا بود از سالمِت تفرج ملول گشته و از تنفِس 

هواى پاكش نفس به شماره افتاده، بايستاد و بقيه ى معاشران را گفت: «فى الحال هر نفسى كه مرا فرو مى رود مخل حيات است 

و چون بر مى آيد مكدر ذات. مرا بايست از اين دكان متاعى برگرفتن تا بر بى طاقتى تن سوز اين سينه ى متألم مرهمى شود و بر 

خشكى جان سوز اين تفريح سالم نمى.»  اين بگفت و به سوى دكان شد.

دكه ى باز و مه و چرخ و فلك1 در كارند ... تا تو دودى برسانى به دل و تيره كنيش

همه اسباب، مهياست به آاليش ُشش ... شرط انصاف نباشد كه هوا تازه دهيش

 از پس دقايقى چند از دكان چنان باز گشت كه تو گويى مرِد همه چيز فروش روحى تازه در كالبد نيم بسمل اش دميده.  از شاخه ى 

نورى كه به دو انگشت شست و اشارت به لب برگرفته بود با چشمانى نيمه باز چنان كامى گرفت كه اگر مرحوم «همفرى بوقارت» 

زنده بود و مى ديد هرآينه مى گفت: «سيگارى تويى، هاليوود اين جاست و ما خود در اين ميان هيچيم!»

اى كه دودى كنى خزانه ى دل ... تا دهى حال سينه تا به طحال

«اشنو» و «ويژه» را مبر از ياد ... گرچه امروز مى كشى تو «مال»2

بارى، ديگر دوستان را كه ياراى ايستادگى در برابر تك خورى آن يار كامياب نبود، كك به تنبان شد و روى به دكان كه ما را 

مگر چه چيز كم باشد به ابتياع كردن آن راح روح و مرهم سينه ى مشروح. مرا نيز كه تا بدان روز از شدت اثبات،3  دروازه ى 

ُشش ها به روى اين ميهمان بى جنبه نگشاده بودم نخى بياوردند كه : «شرط همراهى و رفاقت نباشد كه ُشش هاى ما همگى پردود 

و راه ناى تو بر آن همچنان مسدود!» با خود نيك انديشيدم كه از روزى كه پاى به عرصه ى روزگار نهاده ام تا بدين روز، سخنى 

بدين پايه پرمغز و نافذ نه شنيده ام و نه خوانده ام. آن نخ ستاندم و تا به صافى4 فِس دود5 نمودم.

يا مكن با دوديان تو دوستى ... يا مهيا كن ُششى در خورد دود

 از پى دقايقى چند به بوى بيرون راندن بويى كه مرا به دهان افتاده بود و رها نمى كرد ژاژى6 از انبان درآوردم و بر خاييدنش7 

همت فزون گماردم تا مگر مرا حال خوش شود. درهمان حال دوستان را گفتم كه مرا – حتا اگر خود مراد بَُود- همت بسيار ببايد 

تا سيگارى شدن، چه اين متاعى بس نامطبوع مرا با نظر آمد. همراهان شفيق جملگى مرا پاسخ همى دادند كه اين از ضعف همت 

تو باشد نه از نامطبوعى اين متاع، چه اين متاع در ابتداى راه بر سالكان سخت گيرد و چون ابرام و تداوم سالك بر استعمال آن 

ببيند آنگاه آن روى مطبوع بدو نمايد كه رانندگان گفته اند: 

ناخورده دود نشئه ميسر نمى شود ... حال آن بُبرد جان برادر كه بار زد!

و مرا تا بدين روز ذره اى همت بر هيچ چيز افزون نشد مگر به همان ژاژ خاييدن8. 

1-  چرخ و فلك : رفيق ناباب و ذغال خوب!    2-  مال : تلفظ انگريزى «مارلبورو» كه ُمَرّخم شده باشد

3-  اثبات : [بچه] مثبت بودن!                        4-  صافى : فيلتر

5-  فس دود كردن : كشيدن سيگار بى به جا آوردِن ادِب آن را گويند

6-  ژاژ : گياهى است در نهايت بى مزگى و ناگوارى كه هرچند شتر آن را بخايد نرم نشود و به جهت بى مزگى فرونبرد،  

7-  خاييدن : جويدن   8-  ژاژ خاييدن : [كنايه از] سخن بيهوده گفتن               در اين جا كنايه از آدامس   

محمد روحى، مكانيك 73 و 77
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ي ها
آگه

ددددددددددرررررررررررررررررر شريف

قبل سال 20

20 سال  رخدادهاى  از  ها  بينى  (پس 
گذشته دانشگاه)

ُمَذبذب الشريف (ارشد م- شيمى)

2ديماه 69: آماده باش!

براي  مانور  دو  جاري،  سال  زمستان  در   -

برگزار خواهد شد.  دانشگاه  در  ايمني  افزايش 

آمادگي  مانورها  شده ي  پيش بيني  اهداف 

شده  اعالم  گربه ها  با  مقابله  و  سيل  برابر  در 

مصاحبه اي  طي  مانورها  اين  مسئول  است. 

گفت:»مشكل آب گرفتگي معابر و محوطه ي 

دانشگاه موقتي است، چرا كه تا 20سال ديگر 

با نوسازي سيستم جمع آوري آب هاي سطحي 

زمان  آن  تا  ولي  شد،  خواهد  برطرف  مشكل 

وقوع  امكان  باشيم  داشته  شديدي  بارش  اگر 

آن  براي  بايد  و  دارد  وجود  دانشگاه  در  سيل 

آماده بود. مهمترين آموزش در اين مانور فرار 

به ارتفاعات است. به همين منظور برنامه ريزي 

شده است ارتفاعاتي در نقاط مختلف دانشگاه 

(از جمله كنار دانشكده م شيمي، روبروي ابن 

سينا و روبروي دانشكده فيزيك) ساخته شود. 

در  گربه  ها  گفت:»تعداد  گربه ها  درباره  ايشان 

چند سال آينده سه برابر مي شود و الزم است 

با  مقابله  فنون  مانند  مهارت هايي  دانشجويان 

حمله ي گربه ها، غذا خوردن در حضور گربه ها 

و خونسردي هنگام كمين آن ها را بياموزند.» 

قرار است در اين مانور ربات فوق هوشمند سد 

(سگ دانشگاه) كه ساخته مخترعين دانشگاه 

شناسايي  با  ربات  اين  شود.  رونمايي  است، 

انهدام  و  تعقيب  به  و بي ادب  سمج  گربه هاي 

آن ها اقدام مي كند. 

10 ديماه 69: نخستين همايشها!

به  تهديد؟»  يا  فرصت  مغزها:  «فرار  همايش 

دانشگاه  پژوهشي  و  آموزشي  معاونت  همت 

براي  روزه  سه  همايش  اين  در  شد.  برگزار 

بار آمارهاي رسمي پذيرش دانشجويان  اولين 

اطالع  به  رشته  و  مقطع، جنسيت  تفكيك  به 

در  شده  منتشر  آمارهاي  طبق  رسيد.  عموم 

سال 69 تنها 10درصد دانشجويان براي مقطع 

دكترا و 7درصد براي مقطع ارشد اقدام به اخذ 

پذيرش كرده اند. يكي از سخنرانان همايش در 

درك  هم  اندك  تعداد  همين  گفت:»  اين باره 

درستي از موقعيت دانشگاه شريف در خاورميانه 

غيرعلمي  ارزش هاي  احتماٌال  و  نداشته اند 

برايشان مهم تر بوده است» همچنين معاونت 

آموزشى دانشگاه اعالم كرد در 20سال آينده 

دنيا  برتر  دانشگاه  به جمع 20  با ورود شريف 

فرار مغز ها معكوس خواهد شد و از اقصى نقاط 

كرد.  خواهيم  پذيرش  دانشجو  شريف  در  دنيا 

دو  همايش،  پايان  در  كه  است  ذكر  به  الزم 

تن از دانشجويان دكترا و ارشد كه به تازگى از 

آن طرف آب آمده بودند، از رفتن خود اعالم 

دام  به  افتادن  از  را  وديگران  كردند  ندامت 

دانشگاه هاى كشورهاى بيگانه برحذر داشتند.

12ديماه 69: طرح بده بستون!

- براى اولين بار در دانشگاه هاى كشور طرح « 

سيگار بده/ دوچرخه بگير» در دانشگاه شريف 

از  يكى  پيشنهاد  به  طرح  اين  درآمد.  اجرا  به 

دانشجويان و حمايت رئيس مركز تربيت بدنى 

ترغيب  طرح  اين  اهداف  است.  شده  انجام 

دانشجويان به ورزش و كاهش اعتياد به سيگار 

هر  ازاى  به  طرح  اين  در  است.  شده  عنوان 

نخ سيگار يك ساعت دوچرخه به دانشجويان 

اتاقى در  اجاره داده مى شود. به همين منظور 

قسمت شمالى دانشگاه به نام «اتاق دوچرخه» 

تاسيس شده است. تعداد دوچرخه هاى موجود 

در اين اتاق فعٌال 20 چرخ است و قرار است به 

زودى به 50 چرخ افزايش يابد. رئيس تربيت 

با روزنامه دانشگاه گفت:» ما  بدنى در گفتگو 

چرا  ساختيم  در ضلع شمالى  را  درچرخه  اتاق 

كه در آينده كه زمين هاى شمالى جزء محوطه 

دانشگاه  مركز  در  اتاق  اين  شود،  دانشگاه 

كل  در  مى توانند  دانشجويان  و  بود  خواهد 

فضاى دانشگاه دوچرخه سوارى كنند.» وى در 

اين سوال كه غيرسيگارى ها چگونه  به  پاسخ 

در  آن ها  گفت:«به  بگيرند  دوچرخه  مى توانند 

ازاى نمره ى باالى 19 دوچرخه داده مى شود.»
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باز زنگ پر طمطراق  هفته پژوهش در شريف نواخته شد و 
آواى سازودهل هميشگى كه رشد و شتاب علمى ما در منطقه 
فالن است و در جهان بهمان. و شريف با داشتن دهها پژوهشكده 
و مركز تحقيقاتى چنين ميكند و چنان. و باز من نفهميدم سهم 
دانشجويانى كه اعتبارى اگر براى نام شريف هست از وجود 
كه  اى  نخبه  آموزان  دانش  ميشود.  مطرح  كجا  آنهاست، 
يا دو دانشگاه را  تنها يك  ايران  ناگزيرند از گوشه گوشه 
بلندست،  انتخاب نخبه هاى قبلى   به واسطه  كه آوازه شان 
برگزينند. اگر چنان كه ميگويند،  شريف و استادانش صاحب 
و  مهاجر  آموختگان  دانش  بيشمار  آمار  اند،  افتخارات  اين 
طومار بلند اعتراضات به كيفيتهاى آموزش و خدماتى را چه 
پاسخى هست؟ آرى نام شريف هنوز ميدرخشد ولى بهره آن 
امروز بيشتر به حساب كسانى واريز ميشود كه با تاسيس 
شعب و نوبتهاى چندگانه ديرى نمى پايد كه همين شعله مانده 
اگر  است  بار  تاسف  ميكنند.  را هم خاموش  از شهرت سابق 
بدانيد كالس درس برخى از استاداِن اين به اصطالح بهترين 
ناله  سالهاست  كه  ست  گاهى  شكنجه  چون  صنعتى،  دانشگاه 

دانشجوان دربندش به گوش كسى نميرسد. استادانى كه با 
رابطه و پشتوانه محكم بر كرسى هيات علمى تكيه زده اند 
و انگار قرار نيست دست كم قدرى پاسخگوى عطش ذهنهاى 
پويا و مستعدى باشند كه با هزار اميد و آرزو و دشوارى 
از تنگناى كنكور گذشته اند و آنچه امروز مى بينند بسيار 
مادون تصورات و توقعاتشان شان است. الزم نيست نام برده 
شود از شمارى از استادان بى علم و عملى كه ظاهراً از سد 
بهره  مدد  به  نداند  كه  كيست  اما  ميكنند  عبور  هم  گزينش 
مندى از روابط و باندبازيهاى دانشكده و دانشگاه، مسووليت 

استادى را به گردن ميگيرند (و به واقع نميگيرند!)
به شكل  ازين پس  استادان  خبر خوشى ست شنيدم كه جذب 
با  و  شود  مى  انجام  علوم  وزارت  طريق  از  تنها  و  متمركز 
هر هدفى كه هست الاقل مى توان اميد داشت كه در آينده از 
ادامه چنين استخدام هاى بى ضابطه و ناعادالنه اى پيشگيرى 

كند. سخن درين باب بسيار است و به گفته سعدى:
مراد ما نصيحت بود و گفتيم / حوالت با خدا كرديم و رفتيم...
                      ديماه هشتاد و نه خورشيدى، سردبير

نيش شتر   (نرشیه طنز دانشجویی رشیف)
تایپیست، رسایدار،  آرا،  امتیاز، مدیر مسؤول، رسدبیر، صفحه  صاحب 
َبزول)  (شیخ  مختار  علیرضا  موتوری:  پیک  و  آبدارچی  راننده 
با همکاری  امیر کفاش(کاریکاتور)، حسین دریجانی(شورای تیرت)، مهدی نصیریان، 
محمدمهدی فراهانی و با سپاس بسیار ویژه از سیدپویا علویان (لجستیک نیش شرت)

                                                        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  
  www.nisheshotor.com        :وب سایت و آرشیو کامل نرشیه  
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