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شماره 

با هوشيارى حراست دانشگاه شريف و پس از 15 سال تعقيب و گريز

اسامه بن الدن شريف(شيخ َبزول) درخوابگاه 
مصلى نژاد به دام افتاد

شماره آخر!

 با توجه به پايان يافتن انتشار نيش شتر، اموال نشريه به شرح زير به مزايده گذاشته ميشود: 

1-مقدارى سيانور  2-خودكار سردبير   3-ماسك وحشت   4-هوله سرتاسرى سبزرنگ   5- دو 

كيلو نمك 6-يك عدد مدير مسوول  7- يك ماهيتابه براى تفت دادن!  8- يك كيلو پيازداغ

باال: بزول قالبى تحويل مقامات قضايى شد

لحظه به دام افتادن رهبر القاعده شاخه شريف
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چپ: تصويرى منتشر نشده از او در اتاق محل اختفايش در خوابگاه مصلى نژاد

نيش اشتر نه از ره كين بود      نوشداروى زخم ديرين بود
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کالُم الَکِمل (گفتارهای ُشرتی) (قسمت ششم)    یک مقاله آی اس آیی ی یی یی یی!!       شیِخ فضول (محمدمهدی کامیابی)- م شیمی ٢٨٦
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* يكساله تز دكترام رو دفاع كردم. ديروز از آموزش زنگ زدن ميگن تاييد گزينش قبولى شما در دوره دكترا هنوز نيومده (توضيح: 

تاريخ نامه مال 8 سال پيشه)... دانشگاهه داريم؟

* صبح زود استاده زنگ زده به دوستم گفته براى يه كنفرانس كه deadline اش امشبه فورى يه مقاله جور كن بفرستيم... دانشگاهه 

داريم؟ 

* يه نفر داريم كارشناس توى تحصيالت تكميلى كه كارش فقط امضا كردن كارنامه ست. توى همون اتاق سه نفر ديگه هميشه دارن 

تا مراجع دارن!  نفر آدم، هر روز 3 ساعت كار ميكنن و 200  بينى دو  اداره دانش آموختگان مى  نيگاه ميكنن. بعد ميرى توى  اونو 

دانشگاهه داريم؟

* هزينه گرفتن يه گواهى اشتغال به تحصيل بى ارزش با قيمت نشريه وزين نيش شتر يه اندازست! دانشگاهه داريم؟

* هر ترم تو فرم نظرسنجى براى يه استاد كلى ضعيف مى نويسيم ترم بعد دوباره سور و مور و گونده! مياد سركالس. دانشگاهه داريم؟

*ميليارد ميليارد پول از محل پروژه ها درمياريم و كلى بودجه فرهنگى داريم اونوقت يه اردوى دانشجويى غيرمختلط! كه ميخوايم بريم 

نفرى 1000 تومن كمك ميكنن اونم با 1001 منت. دانشگاهه داريم؟ 

* اينقدر قحط الرجاله كه استاد زبان تخصصى رشته صنايع مون كه گزارشگر فوتباله بيشتر وقت كالس داره اخبار فوتبال و برنامه نود 

شب قبل رو مرور ميكنه. دانشگاهه داريم؟

* ادعاى داشتن ابر رايانه با توان پردازشى2 ترافالپ داريم اما كل تلفناى يكى از خوابگاه هامون (مصلى نژاد) 8 ماهه قطعه. واير لس 

طرشت و زنجان رو هم كه مى بينين چجوريه! دانشگاهه داريم؟

* توى يه سال چهار تا دانشجوش دست به خودكشى ميزنن اونوقت مركز مشاوره دانشجويى مون انگار نه انگار! اصًال خبرى شده! 

دانشگاهه داريم؟

* سالنهاى ورزشى و استخرمون سوت و كوره اونوقت دانشجوهامون 18 ساعت شبانه روز توى فيس بوك آنالينن! دانشگاهه داريم؟ 

ى 
برا

ى 
اختصاص

...
شتر 

ش 
ني

ارديبهشت آمد و آسايشم ربود      يوم الحساب شد، َگِه درِك زيان و سود 
هر هفته امتحانى و هر ساعتى كوئيز       دستم به دامنت! برسان! آبرو مريز 
چشمم به پيِج تى اِى و استاد، دم به دم     باشد كه منقضى نشود اعتراض هم 
استاد! اى عزيز دلمان! ِشَكر! هلو!              چايى بياوريم! شما تازه كن گلو 

رحمى نماى آخر ترمى به اين حقير     حاال كه گشته است به الطاف تو فقير 
يك بيست از تو خواهم و نى كم نه بيشتر    اوضاع تا نگشته از اينم پريشتر...

ارديبهشت 90 شتر پريشگوى( فيزيك 89)
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براى پرورش تعداد محدودى از استعدادهاى درخشان به چندمتر سيم خاردار، مقدارى 

داروى ضدافسردگى و كمى توهم نيازمنديم.

ستاد جذب و دفع نخبگان شريف       

 الگوهاى نيش شترى براى جداسازى نر و ماده! 

                      به قلم مَذبَذب الشريف

وزير علوم درباره طرح دانشگاه هاى تك جنسيتى گفت: ... آنچه كه مدنظر ماست، بحث دانشگاه تك جنسيتى 

است ... حاال اگر از دانشگاه تك جنسيتى بيشتر استقبال شد در آن صورت تعدادى از دانشگاه ها تبديل به دانشگاه تك جنسيتى مى شود. 

(خبرگزارى مهر-21 اسفند 89)

نيش شتر در راستاى ارائه الگوهاى بومى و تحقق اهداف وزارت علوم طرحى را تدوين كرده است كه بتوان  بدون تغييرات عمده 

در دانشگاه هاى موجود، مناطق تك جنسيتى ايجاد كرد. امكانات الزم براى اين طرح عبارتند از:

- كارت هاى دانشجويى با تراشه هوشمند.     - دوربين هاى با زوم باال كه در مناطق حساس نصب شوند.

.(GPS يا همان) يك ليزر با طول موج و قدرت تخريبى قابل تنظيم.     - دستگاه مكان ياب -

در اين طرح، مناطقى از دانشگاه به عنوان مناطق تك جنسيتى تعريف مى شوند. با توجه به ثبت جنسيت در تراشه كارت هاى 

هوشمند به محض ورود دانشجوى خاطى به اين مناطق موقعيت وى توسط مكان ياب به اطالع سيستم پردازش مى رسد. براى 

تنبيه و خروج فرد متخلف اوال عكسى توسط دوربين ها گرفته مى شود و سپس ليزرى به سوى فرد تابانده مى شود. با توجه به 

حساسيت مناطق، مى توان قدرت ليزر را از ايجاد خارش و سوختگى سطحى تا تبخير فرد مورد نظر تنظيم كرد.

مزيت هاى طرح مذكور عبارتند از: - ايجاد سابقه اطالعاتى از تخلفات دانشجويان براى طرح در كميته انضباطى و ثبت در 

پرونده. - پس از مدتى با شرطى شدن دانشجويان عمال رعايت محدوده هاى حفظ عفاف به صورت درونى در مى آيد. اين مسئله 

به ويژه از حيث پرورش دانشجويان جوان تر و جلوگيرى از به خطا رفتن آنان بسيار مفيد است.

- با مكانيزه شدن سيستم كنترل و تنبيه، از زحمت برادران و خواهران حراست كاسته مى شود. به اين ترتيب مى توانند به ديگر 

وظايف خود مانند جلوگيرى از دزدى و كنترل تردد افراد مشكوك در دانشگاه بپردازند.

- اين طرح در مقايسه با تاسيس دانشگاه هاى جديد، صرفه جويى مالى و زمانى قابل مالحظه اى دارد.

پ.ن1: متخصصان توانمند تحريريه نيش شتر با كمال ميل حاضر به مديريت و اجرا و حتى جهانى سازى طرح فوق 

مى باشد چون خيلى از كشورهاى دارند از ما الگوبردارى مى كنند بدون اينكه خودمان بهفميم! پ.ن2: الزم به ذكر 

است كه طرح ارائه شده به شماره 376 الف 890 در كتابخانه ملى، سازمان پژوهش هاى علمى و البته بانك الگوهاى 

بومى به ثبت رسيده است و هر گونه كپى بردارى از آن مشمول قانون تشويش اذهان عمومى خواهد شد.
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استادعزيز ما... 

 از سميرا دريجانى (م. شيمى 
86 و بقيه)

استاد عزيز ما كه پس از 20 
دقيقه تاخير وارد كالس شده 

بودند با ناراحتى فرمودند آخه خرسم ساعت 7 از خواب 
پا ميشه؟

----------------
استاد عزيز ما نميدونم برا چى زن گرفته؟؟؟؟؟؟ يه روز 
لباسش اتو نيست.... روز ديگه كه اتو هست جاتون خالى 
جابجا  هاشو  دكمه  نيست  پاره  كه  روزم  يه  شده.....  پاره 

بسته... شما بگين!! زشته برا استاد مملكت.....

استاد عزيز ما هر جلسه مياد سر كالس و از بچه ها مى 
تعريف  براتون  رو  پرستا  آفتاب  جريان  آيا  كه  پرسه 
كردم... واز اونجا كه بچه ها طالب علمن به دروغ ميگن 
گوش  پرستا  آفتاب  داستان  به  ام   n بار  براى  و  نه 

ميكنن....
------------------

كالس  تخس  پسراى  از  چندتا  به  خطاب  عزيزما  استاد 
فرمودند: بذارين دانشگاه تك جنسيتى بشه اونوقت من 

ميدونم و شماها!!
-----------------

استاد عزيز ما كه بسيار سنگين وزن هستند در روز معلم 
فرمودند: موقعى كه ما دانشجو بوديم استادمان را روى سر 
ميگذاشتيم! و بعد كه متوجه خنده حضار شدند با عصبانيت 

وووووووووووووووووووووووووورررررررررممممممممممممممممممممفرمودند: منظورم احترام گذاشتن بود آى كيو ها!!!  د ود وووووورررمر د ود ر

  شريف در سال 2020 

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

سمينارهاى  هم  باز   :2020 مى   12  
راهبردى!

دانشجويان  خودكشى  راهكارهاى  بررسى  سمينار 

شريف با حضور تنى چند از انديشمندان و مديران 

كت و كلفت ديروز در مركز مشاوره برگزار شد. 

خودكشى  به  اشاره  با  پورمشنگيان  ظريف  دكتر 

12000نفر از دانشجويان دانشگاه در سال گذشته، 

تنها راه حل را افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان 

جديد و پولى-محور عنوان كرد و گفت چون مدير 

بودم تحليل كردم ديدم اينطور جمعيت دانشجويان 

رييس  ميشويم!  پولدارتر  هم  ما  و  ماند  مى  ثابت 

سمينار  اين  در   (مُمش)نيز  شريف  مشاوره  مركز 

گفت: پديده خودكشى حتى در نهنگ ها هم به طور 

دسته جمعى اتفاق مى افتد و ما بايد دانشجويان را 

به كارتيمى و گروهى تشويق كنيم. وى گفت بيش 

از ده سال است داريم روى اين موضوع كار ميكنيم 

كه بيكار نباشيم. گفتنى است در حين اين سخنرانى 

هاى پربار، 50نفر از دانشجويان با كوبيدن سرخود 

به صندلى خودكشى كردند.

14 مى 2020: موزه طرشت 2

معاونت  همت  به  خوابگاهها،  هفته  با  همزمان 

بلوكهاى  دانشگاه،  رييس  حضور  با  و  دانشجويى 

ثبت شد.  ملى  آثار  در فهرست  خوابگاه طرشت 2 

اوليه ساخت است  فاقد اصول  بناهاى قديمى  اين 

داخل  نامطبوع  بوى  و  چاهها  هميشگى  گرفتن  و 

گردشگران  از  بسيارى  جذب  موجب  ساختمان، 

گفت  دانشجويى  معاون  بود.  شده  منطقه  اين  به 

اتاقها  در  ميتواندد  همچنان  محترم  خواهران  البته 

خود  گردشگران  بازديد  زمان  در  و  كنند  سكونت 

با  اينصورت  به صورت مجسمه دراورند در غير  را 

كتابخانه مركزى به توافق رسيده ايم كه امكانات 

الزم براى مطالعه تا صبح در داشگاه را براى آنها 

اين  درامد  افزود  چرخيان  چوب  دكتر  كند.  فراهم 

موزه همش به جيب دانشگاه سرازير ميشود و مقاوم 

سازى ساختمانهاى طرشت 2 در برابر زلزله نيز با 

اجراى اين طرح منتفى خواهد شد. 
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نامه سرگشاده کانون گربه های طرشت، زنجان و مصلی نژاد به مدير رستوران

حدود دو هفته از ناپديدشدن تعدادى از دوستان و بستگانمان در خوابگاههاى دانشگاه شريف ميگذرد. در همين مدت توزيع 

ژامبون به عنوان شام خوابگاهها آغاز شده است. الزم  به ذكر است كه ميشولك(يكى از اعضاى كانون) ديروز با خوردن يكى 

از اين كالباسها ياد باجناق مفقودش كه از هفته پيش در خوابگاه زنجان ناپديد شده است افتاده و راهى مركز مشاوره شده است.

درس هاى سخت و مشكل را گالبى مى كنم توى دانشگاه كارى انقالبى مى كنم 

پى و اى را جزء اعداد حسابى مى كنم دكترا مى گيرم و در علم جوالن مى دهم 

كل ايرادات مان را ريشه يابى مى كنم مى شوم دلسوز دانشگاه و دانشگاهيان 

بوفه هاى فست فود را چون كبابى مى كنم سلف را ديزى سراى سنتى خواهم نمود 

لهجه هاى روستايى را كتابى مى كنم طرح بومى سازى اى دارم كه با اجراى آن 

با حراست قبل هر اقدام البى مى كنم تا ز اقدامات من شاكى نگردد هيچ كس 

ناگزير اعضاى آن را انتصابى مى كنم گر كند شوراى صنفى پا درون كفش من 

نام فاميليش را افراسيابى مى كنم هر كسى مانند رستم عرض اندامى كند 

جاى آن را صورتى يا زرد و آبى مى كنم حذف خواهم كرد رنگ سبز را از پرچم و 

چون پليسى مهربان، وقتى تو خوابى مى كنم ليك اين اقدام ها را توى دانشگاهمان 

پى نوشت :

مثل حافظ خسته ام از خرقه ى زهد و ريا / مى روم ميخانه ريشم را شرابى مى كنم

وقتى تو خوابى....!!            سيداميرسادات موسوى - 87 فيزيك

از سيد پويا علويان، محمد شهرابى فراهانى، محمدمهدى كاميابى، مهدى نصيريان، حسين دريجانى، محمد كاظمى، امير كفاش، 
امين سبزوارى، دارا سينك، مهدى معاف، بهمن عباسپور، نرگس چينى چيان، الهام عطايى آذر، هدى نوابزاده، جهانگير موذن زاده،  
رضا مسلمى، هادى و اكبر امينى، مهندس ميرزايى(معاونت فرهنگى)، همه كاركنان زحمتكش رستوران، همه كاركنان شريف 
انتظامات و همه آنانكه از قلم اين شيخ فراموشكار افتادند و بى شك بى يارى و همراهى شان، انتشار اين نشريه آسان نبود، از صميم 

قلب سپاسگزارم و اميد به ديدارشان دارم.                                 شيخ بزول، بيست و يكم ارديبهشت90،خواب!ه مصلى نژاد



نيش  شتر نشريه طنز دانشجويى شريف

شماره چهاردهم بهار 1390

٨

مه
سنا

شنا

امروز؟ جشن فارغ التحصيلى؟ مگر فراغت از تحصيل جشن دارد و 
اگر دارد چرا نشانى از شادى در چهره هايشان پيدا نيست. راستش را 
بخواهيد تنها انگيزه خود من ديدار دوباره ياران و هم قطارانست و 
نه نشستن پاى تريبونهاى تكرارى و به به و چه چه هايى كه گوشم 
سالهاست از شنيدنشان پر شده. كاش يكى از اين سخنرانيها حرفهاى 
ناگفته ام را ميگفت... اينكه چرا امروز بسيارى از دوستانم نه لزومًا 
دنيا پراكنده  اينجا، همه جاى  از  ادامه تحصيل كه براى فرار  براى 
كه  زدند  شريف  مدارك  به  حراج  چوب  آنقدر  چرا  اينكه  اند.  شده 
ديگر دانشجو و دانش آموخته بودن اينجا هم برخالف قبل اعتبارى 
ندارد. اينكه چرا بخاطر گرفتن يك گواهى موقت و چندتا كارنامه 
آنقدر وقت و انرژيمان را كه فكر ميكرديم با ارزش است گرفتند. 
اينكه چرا در دانشگاهى با پروژه هاى ميلياردى گاهى اگر بودجه اى 

براى يك اردوى خشك و خالى ميخواستيم دريغ مى كردند. اينكه 
چرا گاه و بيگاه لبخندهاى مصنوعيمان با خبر خودكشى و دربند شدن 
و  ذوق  و  شوق  چرا  اينكه  شد.  ربوده  لبانمان  از  هايمان  كالسى  هم 
استعدادمان رنگ باخت، سر كالس بعضى ها كه نميدانم با كدام ضابطه 
و حتما رابطه نامشان استاد شده بود. اينكه چرا يكبار چون از رنگ 
مانتوى يكى خوششان نيامد او را در روزى كه بايد امتحان ميداد به 

دانشگاه راه ندادند. اينكه چرا...
حاال انگار مى دانم كه چرا تمام شدن اين سالها و اين رنجها عليرغم حس 
دلتنگى عجيبى كه براى خداحافظى با اين ساختمانها و در و پنجره ها و 
دار و درختها و مهمتر از همه با شما دارم، ميتواند كمى شادمانى بهمراه 

بياورد... در جشن فارغ التحصيلى!!
بيست و سوم ارديبهشت ماه سال نود خورشيدى، سردبير
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ِاند مسووليت پذيرى در پاركينگ دانشگاه... واقعاً خسته نباشيد!

خداحافظ اى نيش شتر!
بعد اينكه سالها توى روزنامه شريف ستون شريف در 2020 را به نام مستعار نيش شتر مى نوشتم، پاييز سه سال پيش بود كه تصميم 

گرفتم يك نشريه مستقل به همين نام چاپ كنم. گرچه هيچ گمان نمى كردم كه تا چهاردمين شماره منتشر شود. نشريه  اى كه طنز 

در آن دست مايه انتقادى سازنده بود تا آنانكه بايد، بكار ببندند و آنها كه شايد، كمى بخندند. اينك چقدر دلتنگم كه اين سخنان آخر 

است كه ميگويم و واژه هاى آخر كه مى نويسم. بدرود تنها شايد بدان اميد كه اين چراغ با رفتن من از شريف نميرد و هم بدست 
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