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اطالعيه مهم معاونت پژوهشى
قابل توجه پژوهشگران، استادان و دانشجويان 

باالخره به همت متخصصين داخلى و با تكيه بر فناوريهاى بومى، براى اولين بار در كشور، 
خطوط كلى راهكارهاى آيين نامه اجرايى طرح جامع پژوهشى تهيه و تدوين شده است. 
گامهاى بلند و اساسى كه حاصل الگوبردارى از هزاران طرح موفق پژوهشى در دانشگاهها 

و مراكز مهم تحقيقاتى است، در اين سند ملى به اين شرح عنوان شده است: 
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دفتر آموزشهاى آزاد شريف خبرداد:

افزايش نرخهاى مصوب 
مدارك كيلويى دانشگاه 

شريف براى سال 89 
شبانه، كيش، نوبت دوم: 3تا100 تومن

بهدارى با همكارى رستوران و نقليه دانشگاه وعده داد:
هاى  آالينده  كاهش  هدف  با 
كليه  آينده  نيمسال  از  خوابگاه، 
و  كارشناسى  فرسودة  دانشجويان 
دوگانه  باال  سنوات  با  دكتراى 

سوز ميشوند.
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       (شيخ بزول، فهيمه باقرى، اميد صحرادوست) 

استاد عزيز ما فرمودند به بدن سازى عالقه دارن!!! نه اينكه به 
خود بدن سازى عالقه داشته باشند!! بدن سازى رو براى عكس 

هاش دوست دارن
---------------------------------

پارا  برمى شمردند:  رو  ها  مغناطيس  انواع  ما  عزيز  استاد 
مغناطيس، فرو مغناطيس، ديا مغناطيس، آنتى فرو مغناطيس 

و فرى مغناطيس!
ما هم خنديديم! آخه فرى مغناطيس شبيه داوود خطر و اصغره 
ترقه بود!! ولى استاد عزيز ما تاسف خوردند به حالمون و 

گفتند كه شماها تفريح نداريد به مفاهيم علمى مى خنديد!!
--------------------------------

استاد عزيز ما كه از زنگهاى پياپى موبايل بچه ها كالفه شده بود 
با عصبانيت گفت: اگر يكبار ديگه كسى زنگ بزنه خودم گوشيو 
سركالس  كه  بفهمه  تا  ميدم  بهش  فحش  تا   4 برمى دارم 

نبايد زنگ بزنه!
---------------------------------

 استاد عزيز ما پس از اعالم نمرات ميان ترم، با قيافه حق 
به جانبى گفت: فكر كنم تا حاال فهميده ايد كه من آنقدرها 

هم كه بچه ها مى گويند گالبى نيستم. 
---------------------------------

استاد عزيز ما در پاسخ به يكى از دانشجويان كه اولين بار بود 
در كالس سوال مى پرسيد گفت: شما هميشه سواالت خوبى 

مى پرسيد! كاش كمى هم فكر مى كرديد.
---------------------------------

 (84 مكانيك  رستگار،  امين  روايت  (به  مترو  ماجراهاى 
قسمت دوم: 

كى هل ميده؟ 
چه تو مترو داخل شهرى و چه بين شهرى وقت سوار 
بشينن  صندلى  روى  دارن  دوست  همه  چون  شدن 

بنابراين موقع سوار شدن تمام تالششون رو مى كنن تا جا بگيرن، خوب رقبا زيادن و جا 
محدود پس بعضى ها ناچارن از زور بازو و هيكلشون فقط يه كمى، يه كم ها،كمك بگيرن 
و اطرافيان رو پخش و پال كنن. بعد هم كه سوار شدن اين آدم ها هى به هم گير مى 
دن كه چرا هل مى دى، چرا هل دادى، من نبودم، تو هل دادى، رو رو برم! تو هل 
دادى يا من؟! و ... خالصه ما كه نفهميديم كى هل ميده. بقول يكى، خرذوق خان ديگه!

سوار شدن به مترو در اوج شلوغى
جا گرفتن و نشستن تو مترو درست موقع ازدحام جمعيت كلى ماجرا داره كه براتون 
يك  در  هرگروه  و  بشن  گروه  چند  بايد  باشه  زياد  دوستان  تعداد  اگه  مى كنم.  تعريف 
موقعيت(در ابتدا و انتهاى واگن و ... ) جايى كه درهاى مترو باز ميشه مستقر بشن. 
بعد كه قطار مى ياد و درش حول و حوش شما وايسته (اگه آقاى راننده ضد حال نزنه!) 
بايد به سمت درها هجوم ببرين و منتظر باز شدن اونها بشيد. در اين موقع مى بينيد 
كه گروه هاى ديگه هم دارن به هم عالمت مى دن و مى گن باال يا پايين و ... وقتى در 
شروع به باز شدن مى كنه تا موقعى كه 1/3 اون باز شه فقط ملت همديگرو هل ميدن 
و فشار ميارن. تا اين لحظه هيچكس نتونسته داخل بشه. مى پرسيد چرا؟ به قول يكى از 
بچه هاى خوش ذوق مكانيكى در اينجا پديده اى درست مشابه خفگى در نازل ها رخ داده. 
من كه نفهميدم يعنى چى؟ (آخه ترمو 2 با ك. ز. پاس كردم ديگه!) شما اگه فهميديد 
به ما هم بگيد. به هرحال در يك لحظه بحرانى به نام لحظه هييى! كه همزمان با هورا 
كشيدن ملته باالخره اولين نفر مى تونه داخل بشه، البته اگه پاش بين گپ مترو و سكو گير 
نكنه و ملت لهش نكنن. يا اينكه از فشار زياد به جلو پرتاب نشه و بخوره به ميله اى كه 
درست روبروشه. بعد سيل انسانى جارى مى شه و يك سرى مى پرن طبقه باال، بعضى ها 
هم پايين و ... البته اولين جايى كه تو مترو پر مى شه دو تا صندلى تك نفره باالست 
كه ميشه راحت روش لم داد. شما هم اگه شانس بياريد زير دست و پا تا حاال له نشده 
باشيد و يا اينكه خودتون بخوايد بريد طبقه پايين ولى كيفتون البه الى مردم بره طبقه باال 
گاهى اوقات  محترم مترو  مسئولين  البته  ... مى تونيد بريد براى رفيقاتون جا بگيريد.  و 
براى به اوج رسوندن لذت و هيجان هنگام سوار شدن به مترو و حال دادن به ملت، 
برق ها رو درست موقع سوار شدن خاموش مى كنن تا شما از يك تونل وحشت هم 
به صورت اضافى استفاده كنيد. بهترين ركورد ما جا گرفتن براى 21 نفر در سال 84 بوده.
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با مسؤول بهدارى
آموزش،   مديران  با  مصاحبه  چاپ  از  پس 
تلفنهاى  بدنى،  تربيت  و  محاسبات  مركز 
و  شد  شتر  نيش  نشريه  دفتر  به  مكررى 
جان شيخ بزول و همراهان او تهديد شد. 
اما شيخ، بى پروا اين بار براى يك مصاحبه 
داغ ديگر به سراغ مسوول بهدارى دانشگاه 

رفته، جايى كه مشكالت زيادى دارد. 
مسوول  ب.:  م.  بزول/  شيخ   : ب.  (ش. 

بهدارى)
ش. ب.: چه بوى بدى اينجا مى آيد. مطمئنيد 

اينجا بهداريست؟
چيز  همه  اينجا  بوده.  خودتان  كار  حتماً  ب.:   م. 

استرليزه است.
وعده  چرا  است:  اين  اولم  سوال  ش.ب.: 
واكسيناسيون آنفوالنزاى خوكى عملى نشد؟

م. ب.: حاال كدام وعده ما عملى شده كه اين 
يكى بشود. سوال منطقى بپرسيد.

ش. ب.: بايگانى اطالعات پرونده ها و دفتر 
است  قرار  كه  سالهاست  دانشجويان  اسامى 
نفر  يك  كه  است  مسخره  خيلى  شود.  مكانيزه 
بايد همه صفحه هاى يك دفتر 200برگى را ورق 

بزند تا اسمش را كه به صورت رندوم 
ثبت شده! پيدا كند. تايپ اينها كه كار 

ساده ايست.
م. ب: نكته خوبى گفتيد. اينجا بهداريست 
و ما نمى توانيم يك كامپيوتر بگذاريم اينجا 
ويروس  اين  و  شود  ويروسى  بعداً  كه 

وارد بدن دانشجويان بشود.
شيوع  از  پيشگيرى  براى  ش.ب.: 
آنفوالنزى خوكى چه كار مثبتى كرده ايد؟ 
فقط مرتب مى گوييد دستتان را بشوييد. 

خب اين را كه همه مى دانند.
جدى  مشكالت  خيلى  بهدارى  ب.:  م. 
بازيها  قرتى  اين  به  كه  دارد  ترى 
افزار  نرم  ما  االن  نمى رسيم.ببينيد 
قفل   Kaspersky  2010

شكسته داريم كه مى دهيم نصب كنيد تا ويروسى 
نشويد. 

كه  بااليى  سال  دانشجويان  چرا  ب.:  ش. 
سنواتشان تمام شده از خدمات دندانپزشكى 

محرومند؟
از  بعضى  است.  معلوم  علتش  ب.:  م. 
به  نياز  هستند  فسيل  خيلى  كه  دكترا  دانشجويان 
هم  دندانشان  طرفى  از  دارند.  مصنوعى  دندان 
اين  بخواهيد  را  راستش  ولى  است!  گِرد  خيلى 
دستور استادان راهنماست كه بگذاريد از دندان 

درد بميرند شايد زودتر دفاع كنند!
ش.ب.: بهدارى چه نظارتى روى نحوه طبخ و 
توزيع غذاى رستوران دارد؟ همين چند وقت 
پيش عده زيادى با خوردن غذاى خوابگاه دچار 

اسهال شدند.
م.ب.: يك ناظر تمام وقت داشتيم كه البته بعداً 
فهيميديم با تعدادى از گربه هاى آشپزخانه تبانى 
گرفتن  اسهال  باالخره  شد.  بركنار  و  است  كرده 
اگرچه همراه با حالت تهوع است ولى خودش 

يك نوع تنوع است. مى دانيد كه من شاعر هم 
هستم!

طرف  كه  اكرم  رسول  بيمارستان  ش.ب.: 
قرارداد دانشگاه است خيلى درب و داغون 
است. هر كه رفته اشكش درامده. من خودم 
يك شب كارم به آنجا كشيد و چهار پنج ساعت 
دنبال يك دكتر مى گشتم. چرا با يك جاى بهتر 

قرارداد نمى بنديد؟ 
قرارداد  كه  بود  بيمارستان  پيشنهاد  اين  م.ب.: 
ببنديم. مى دانيد كه هزينه خريد موش آزمايشگاهى 
مى بينيد  پس  رايگان.  دانشجو  جان  و  است  زياد 

كه منطقى است.
قانع  اصالً  شما  جوابهاى  متاسفانه  ش.ب.: 

كننده نيست. شما داريد... آخخخخ!! واييى..!!
{در اين لحظه، مدير بهدارى كه از دست شيخ 
روپوش  با  نفر  ميدهد 2  دستور  عصبانيست، 
سفيد از دو طرف زيربغل شيخ را گرفته و به 
را  او  و  كرده  تزريق  مشكوك  آمپول  يك  او 
در  اطالعى  بزول  شيخ  حال  از  كنند.  بيهوش 

دست نيست}

صاحبه
م

شترى
نيش 

آگهي ها

آگهى گمشده
عكس فوق متعلق به دانشجوى دكتراى اينجانب با شماره 82305709 است كه از 3 سال پيش، 
بعد از جلسه دفاع از پروپوزال، از دانشكده خارج و تاكنون مراجعه ننموده است. از دانشجويانى 
كه به هر نحو از مخفيگاه وى اطالعاتى دارند تقاضا ميشود فوراً با اينجانب تماس گرفته و استاد 

در حال ارتقائى را از نگرانى برهانند. نامبرده داراى اختالل حواس و نيز دو مقاله ISI ميباشد.
استاد راهنما
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بزول  شيخ  حال  شرح  شترنامه 
 88 تا   75 سنه  از  كه  است 
شريف  دانشگاه  در  خورشيدى 
به  شنيده ها  و  ديده ها  و  زيسته 
قلم خويش در قالب روايات طنز 
به  باب  هشت  در  نغز  حكايات  و 
طبعى موزون آراسته و به نثرى 
وزين پيراسته. و اين بار حكايتى 

ديگر از اين گنجينه :
توضيح: بَزول (با فتحه): شترى كه دندان 
در  مونث  و  مذكر  باشد.  برآورده  نيش 
وى يكسان است. جمع بُْزل، بُُزل. (منتهي 
االرب) (ناظم االطباء)   لغت نامه دهخدا

حكايت  چهارم از باب امتحانات 

Rikamendashen
Dear MIT university

My Darling! Here, I am porofosor and he is student. I like him and he like me. He also love 
banana (it is not girl). He took corse with me and failed tree times bikaaz he like banana. We are 
hapy that he vant coming to MIT for phd. If you give him money I want money also (or post me 
some shokolat)! Don’t wory hony! His english is like my english. And his penglish is very very 
gooder bikaaz he chat very much wit girls. He iz timwork and very esmart. Give him boors and 
admishen soon. He smoking alot, Bahman, Winston, …at kelasses and on front of Boofeh. You 
don’t now how much I like this. We say «patogh» ;) sorry. he has no paper :( but he like to use 
paper when going to toilet :)). Ok. My yahoo ID is camel.sting_jeegar62. If want kwestion Chat 
me (asl? ;) Or send me a miss kall ;) and add me in facebuk now.
Your victim (Ghorbanet), Fool Porofosor, Sharif uniwercity of Tekhnology
Dr. Camel Sting
Bistome day 1388

كالس درس دكتر شاداب به دليل كهولت سن 
اين هفته هم تشكيل نميشود. 

دفتر دانشكده

يكى از مشكالت دانشجويان براى پذيرش، گرفتن، توصيه نامه يا همان ريكام خوب است. شيخ بزول با درك صحيح 
اين ضرورت از دكتر كَمل استينگ خواسته كه در اين شماره، نمونه يك ريكام خوب را بنويسد. قابل ذكر است 
تا كنون 50 نفر از دانشجويان شريف، با همين ريكام از MIT و Stanford بورس كامل گرفته اند. (استفاده 

برگى از شترنامه

به  آموزش  و  بهدارى  به  ارائه  جهت  پزشكى  نسخه  يك  به 
منظور حذف يك درس كارشناسى سه واحدى سريعاً نيازمنديم.
 امضاء محفوظ

ديگر از اين گنجينه :
تووضضييحح:: ببَززوولل ((بباا ففتتححهه)):: ششتتررىى ككهه ددنندداانن 
درر  مونث  و  مذكر  باشد.  برآورده  نييشش 
وىى يكسان است. جمع بُْزل، بُُزل. (منتهيي 
االالرب)) ((ننااظظم ااالالططبااء))   للغغتت نناامهه ددههخخددا
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(پيش بينى هاى شيخ بَزول)

25 ژانويه 2020: فيلم رستوران

را  خبر  اين  ميسازد.  فيلم  دانشگاه  رستوران 
و  كرد  اعالم  ليترى   120 منبع  يك  ديروز 
افزود هيچ دليلى ندارد در جهان رقابتى امروز 
ما  كه  االن  تازه  نرويم.  سازى  فيلم  سراغ  ما 
كار!  يك  همان  از  غير  مى كنيم  كار  همه 
كننده  تهيه  شريف)  رستوران  (مدير  ر.  آقاى 
اميدهاى   2024 اسكار  براى  گفت  فيلم  اين 
بسيارى داريم. اين فيلم صحنه هاى دلخراش 
غذاهاى  تهيه  طرز  از  دهنده اى  تكان  و 
نهنگ  ميليون  ده  از  بيش  كشتار  و  رستوران 
در آبهاى خليج جامائيكا به منظور تهيه سبزى 
نمايش  به  را  قبل،  سال هاى  در  ماهى  با  پلو 
تام  (پسر  هنكس  جرى  است  قرار  مى گذارد. 
هنكس) و كبالت كيدمن (دختر نيكل كيدمن) 
هزينه ساخت  كنند.  ايفاى نقش  فيلم  اين  در 

اين فيلم را مهندس ن. ن. تقبل كرده است.

گربه هاى   :2020 ژانوئيه   20
كارافرين

جشنواره كارافرينى گربه هاى طرشت و زنجان 
با همكارى دانشكده مديريت، به طور همزمان 
در محوطه پشت خوابگاه طرشت 2 برگزار شد. 
در اين جشنواره 3 روزه كه 27000 راس گربه 
جوان و انديشمند شركت داشتند راه هاى جديد 
زباله خوابگاه، خنجول  جستجو در سطل هاى 
انداختن به دانشجويان معترض به كيفيت غذا 
خوابگاه  آشپزخانه  غذاى  در  كردن  پنجول  و 
همچنين  گرفت.  قرار  بررسى  و  بحث  مورد 
مقرر شد طرح تجارى ساخت دستگاه «بوكش 
اتوماتيك گوشت قرمه سبزى» به عنوان طرح 
برتر به بانك معرفى شده و تسهيالت اعتبارى 
و مالى اخذ كند. دكتر ملوسيان فرد دبير اين 
گربه هاى  كه  اين  اعالم  با  روزه  سه  همايش 
حتى  مى توانند  بيشتر  حمايت  با  كارافرين 
غذاى دانشجويان كم درامد خوابگاه را تامين 
منتخب  طرح هاى  كرد  اميدوارى  اظهار  كنند 

به اجرا برسند.
گربه ها،  كارافرينى  جشنواره  در  پيش  سال 
پيشولو طرح دستگاهى را داد كه مى توانست 

از  كدام  هر  در  را  خوابگاه  كثيف  اتاق هاى 
و  داده  تشخيص  جداگانه  طور  به  بلوك ها 
اطالعات آن را در رايانه ثبت كند. اين طرح 
حال  در   2 طرشت  خوابگاه  در  اكنون  هم 

اجراست.

به  جديد  وعده   :2020 ژانويه   15
استعدادهاى براق! 

استعدادهاى  (دفتر  نخبگان  بازيافت  ستاد 
درخشان سابق) در خبرى اعالم كرد كه در سال 
گذشته از بيشتر استعدادهاى درخشان دانشگاه 
از  تاريكى  قسمتهاى  روشنايى  تامين  براى 
دانشگاه كمك گرفته شده است. مسوول اين 
ستاد گفت در 20 سال گذشته تعداد زيادى از 
استعدادهاى براق و درخشان شناسايى شده اند 
كه متاسفانه 99 درصد آنها از كشور گريخته اند. 
وى در پاسخ به خبرنگارى كه پرسيده بود: چه 
امكاناتى براى نگه داشتن اين استعدادها فراهم 
مى كنيد؟ گفت: خوشبختانه براى نگه داشتن 
آنها با چند سازنده قفس به توافق رسيده ايم.

را  خبر  اين  مى سازد.  فيلم  دانشگاه  رستوران 
ديروز 

وافقى
آگهي هابا قيمت ت
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R:دانستنيهاى علمى از شيِخ بَزول

آيا مى دانستيد  يك عضو هيات علمى ميتواند تا 120روز به  ز 
دانشگاه نيايد و همچنان هيات علمى باشد؟

آيا مى دانستيد كه شريفى ها، نشريه نيش شتر را حتى از  ز 
كتب درسى خود بيشتر مى خوانند؟

نوعى  شكار  از  دانشگاه  قيمه  گوشت هاى  مى دانستيد  آيا  ز 
كرگدن خالدار در اوگاندا بدست مى آيد؟

آيا مى دانستيد كه طوالنى ترين زمان  ز 
به  مربوط  دنيا  در  ادارى  نامه هاى  بررسى 

تحصيالت تكميلى خودمان است؟

آيا مى دانستيد با كارت غذا مى توانيد  ز 
از خودپرداز بانك ملى پول بگيريد؟

آيا مى دانستيد در يك كالس n نفرى  ز 
تا n-1 نفر مى توانند از روى يك تمرين كپ بزنند؟

آيا مى دانستيد فقط نصف كسانى كه نشريه را برمى دارند،  ز 
پول مى اندازند؟ (آن نصف ديگر به جاى نشريه پول برمى دارند!)

آيا مى دانستيد فيل تنها حيوانيست كه در هنگام پرواز به  ز 
كمك خرطومش روى آب مى ماند؟

آيا مى دانستيد كه شيخ بزول روى 2 پا راه مى رود؟ ز 

!MBA حكايت طوطِى
(منبع: موثق!)

حيوانات  فروش  مغازه  يك  به  مردى 
رفت و درخواست يك طوطى كرد. صاحب 
فروشگاه به سه طوطى خوش چهره اشاره كرد 
و گفت: طوطى سمت چپ 50هزار تومان 
است. مشترى: «چرا اين طوطى اينقدر گران 

است؟» صاحب فروشگاه: «اين طوطى توانايى انجام تحقيقات علمى 
و فنى دارد.»

مشترى: «قيمت طوطى وسطى چقدر است؟ 
اينكه  براى  است.  تومان  هزار  وسطى100  طوطى  فروشگاه:  صاحب 
اين طوطى هر كارى را كه ساير طوطى ها انجام مى دهند، انجام داده 
و عالوه بر اين، توانايى نوشتن مقاله اى كه در ژورنالى چاپ شود 

را نيز دارد.»
و سرانجام مشترى از طوطى سوم پرسيده و صاحب فروشگاه گفت: 

«  400 هزارتومان.»
مشترى: «اين طوطى چه كارى مى تواند انجام دهد؟»

صاحب فروشگاه جواب داد:  «صادقانه بگويم من چيز خاصى از اين 
طوطى نديدم ولى دو طوطى ديگر او را مدير ارشد صدا مى زنند!

آگهى مناقصه عمومى شماره ب88/10  فورى!
دانشگاه شريف درنظر دارد 3000 تن نخود سياه مرغوب را جهت سال تحصيلى 90-89 از 
طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. بدينوسيله از كليه پيمانكاران داراى grade1 در 
سركار گذاشتن، جهت شركت در مناقصه دعوت ميشود.         تحصيالت تكميلى دانشگاه

ي ها
آگه

مهدى نصيريان (برق 85)، در ادامه بيت معروف شيخ بزول، قصيده اى در مدح اين نشريه گران سنگ سروده در خور شنيدن است:
نوشداروى زخم ديرين است» «نيش اشتر نه از ره كين است      
بهترين مرهم و دوا اين است گشته ام جمله راه حل ها را       

نوش جانت بخور كه تسكين است نيشى از اين شتر اگر خوردى      
بازخوانا كه جاى تحسين است     در شترنامه، شرح حال بزول      

قصه غصه اش غماگين است نيش او گرچه دائمًا باز است      
خواندن نسخه دگر زين است آرزوى تمامى شتران       

(clever camel ) گر تو هم تلخ نيشكى دارى    باز كن! هندوانه شيرين است     شاعر: ِابِِل زِبِل    

....
يده
قص
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S سر مقاله نيش شترى   
(به قلم سردبير)

گزارش صندوق بين المللى پول:
«از ميان 91 كشور مورد مطالعه، ايران 
را  نخبگان  مهاجرت  آمار  در  اول  رتبه 

دارد»           روزنامه عصر ايران , 17 آبان 88

باالخره  چون  خوشحالم  كمى  امروز 
مى خواستم  كه  التحصيى  فارغ  گواهى 
آماده شده. االن دارم مى روم كه از دانشگاه 
تحويل بگيرم و براى جايى كه قرار است 

استخدامم كنند، بفرستم!
دانشگاه  آموزش  ساعت 3بعدازظهر،  (17آبان، 

شريف)
-  سالم خانم. خسته نباشيد. مگه ساعت 

ادارى تغيير كرده؟
-  چرا شماها هميشه دقيقه 90 مياين. 

ما ديگه داريم مى ريم. ايشاال فردا. 
- نه تورو خدا من تا حاال 100 بار اومدم 
و رفتم. امروز صبح هم قبل از ساعت 11 
سه بار اومدم در اتاقتون قفل بود. هر چى 

هم تلفن مى زنم اشغاله!
(رو به همكارش مى كند و مى خندد)

- گفتين برم فارغ التحصيالن. اونجا هم 
كه فقط صبحها يكى دو ساعت بازه. ميگن 
نامه و پرونده و درخواست قبليت گم شده 
ميشه  تكميلى...  تحصيالت  برى  بايد  و 

بگين مراحل گرفتن اين نامه چيه؟
شدى؟  قبول  شريف  چجورى  شما   -
امضا   X آقاى  از  برين  سادست.  خيلى 
 Z خانم  و   Y آقاى  پيش  بعد  بگيرين 
اول  از  از كل مداركتون  كه فتوكپى  بعدش 
ابتدايى رو با 12 قطعه عكس آوردين بايد 
تون  كارنامه  آخرين  و  بدين  درخواست 
به  بدين  تومنى   2000 فيش  همراه  به 
اداره A كه تاييد كنه شما تسويه حساب 
ميمونه  فقط  و  دادين  انجام  رو  ليسانس 
گرفتنش  براى  بايد  كه  موقت  گواهى  يه 
و  بزنين  تلفن  روز  هر  و  كنين  صبر  ماه   6

همكارمون  حتماً  نداد  جواب  كسى  اگه 
رفته مرخصى كه ميدونيد قانوناً در ماه 
2 روز هست اما خب كاراى بين روز هم 
پيش مياد گاهى و ممكنه موقع ناهار و 
نماز باشه كه ميدونيد توى اين دانشگاه 
چون  ميكشه  طول  ساعت   5 تا   4 بين 
قضاشون  نمازاى  كارمندا  از  بعضى  كه 
البته  ميخونن.  موقع  همين  هم  رو 
نه!  ها؟!  همشون  كنين  فكر  كه  نه 
تلفن  ديدين  هم  اگر  بعضيهاشون... 
و  داريم  مهمى  كار  حتماً  خب  اشغاله، 
فكر نكينين داريم دستور پخت كلم پلو 
ميديم  توضيح  دخترخالمون  براى  رو 

يا اينكه بهش ميگيم كه سيسمونى بچه 
رو از كجا بخره ارزونتره! آره! بعد كه اين 
بعد  و  ميكنم  امضاء  من  آوردين  رو  برگه 
آموزش  هاى  بخشنامه  با  ميدم  تطبيق 
كه ببينم با فرم تطبيقتون يكى هست يا 
نه و بعدش با 6 تا فرم ديگه كه بايد از 7 
جاى مختلف دانشگاه بگيرين و 8تا كپى 
دكتر!  كاراى  توى  ميذارم  بيارين،  بگيرين 
كه اگه از مسافرت 2 ماهه تشريف آوردن 
و اومدن ببينند و حوصله هم داشتند امضا 
كنند. البته ميدونيد نامه زياد دارند و خب 
كسى هم نميتونه كاراشون رو انجام بده! 
بگم  رفت  يادم  آها  نه؟  يا  شدى  متوجه 
بايد از استادتون هم نامه بگيرين كه نمره 
حتماً  باشه.  نكرده  رد  بار  رو 2  درس  اين 
هم بايد مهر و امضاء معاون آموزشى و...

-    (همينطور حرف ميزند و توى مغزم 
مثل پتك فرود ميايد!)

فاصله  نميفهمم  نميشنوم.  چيزى 
ميكنم... طى  چگونه  را  مترو  تا  دانشگاه 

توى مخم سوت ميكشد... انبوه جمعيت 
مرا داخل يكى از واگنها هل ميدهد...فكر 
دانشگاه  بهترين  كه  شريف  اگر  ميكنم 
بقيه  حال  به  واى  است  اينطورى  است 
دانشگاهها... واى به حال بقيه اداره ها... 

نه! من طاقتش را ندارم... 
اينجا شلوغ است...خفه است و من خسته 
ام. نفسم ميگيرد از اين همه آدمهايى كه 
جا  خودشان  براى  تا  ميدهند  هل  فقط 

ميخواند.  روزنامه  دارد  يكى  كنند.  پيدا 
توى يكى از صفحاتش نوشته:

ميدهد  گزارش  پول  بين المللى  «صندوق 
ايرانى  هزار   180 حدود  ساالنه  كه 
يافتن  و  زندگى  اميد  به  تحصيلكرده 
كشور  از  بهتر  شغلى  هاى  موقعيت 
افزايد  مى  گزارش  اين   . مى شوند  خارج 
نخبه  هزار   180 حدود  خروج  رقم  كه 
خروج  معنى  به  ايران،  از  تحصيلكرده 
ساالنه 50 ميليارد دالر ارز از كشور است. 
طبق اين آمار هم اكنون بيش از 250 هزار 
از 170  بيش  و  ايرانى  پزشك  و  مهندس 
هزار ايرانى با تحصيالت عاليه در آمريكا 
اداره  رسمى  آمار  طبق  و  مى كنند  زندگى 
با  نفر   2/3 روزانه   87 سال  در  گذرنامه، 
مدرك دكترا، 15 نفر با مدرك كارشناسى 
ارشد، و 5475 نفر با مدرك كارشناسى از 

كشور مهاجرت كرده اند.»
***

شريف،  دانشگاه  9صبح،  ساعت  (18آبان، 
دانشكده)

-    (َتق َتق َتق!) سالم استاد! ميتونم بيام 
تو؟

-     بفرماييد.
-   من با شما نمره هاى خوبى دارم. معدلم 
ميخواستم   راستش  هست.  خوب  هم 

چندتا ريكام بگيرم.
-     براى كجا به سالمتى؟

-    (با خنده اى تلخ!) براى هر جا شده!
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به  نپرداختن  مى گيرند،  شتر  نيش  جوان  نشريه  به  كه  خرده اى 
دانشگاه  و  جامعه  گريبانگير  چندى،  كه  ست  ناآرمى هايى  موضوع 
امتحانات  احتمالى  لغو  و  تجمعات  و  دانشجويان  دستگيرى  از  شده. 
و ...البته اين انتقاد با درنظرگرفتن فضاى دانشجويى اين نشريه، 
معنوى  و  مادى  وابستگى  عدم  گرفتن  درنظر  با  البته  صد  و  وارد 
دسته بندى هاى  و  دانشجويى  گروه هاى  از  هيچيك  به  شتر  نيش 
ادامه  از  انگيزه  تنها  برهه،  اين  در  است.  ناوارد  كشور،  سياسى 
خشكى  بر  لبخندى ست  قطره  چكاندن  مستقل،  طنزنامه  اين  انتشار 
فراموش  را  شادى  ديربازى ست  كه  دانشجو  جماعت  اين  لب هاى 

پاى   اگر  كه  است  روشن  تيزبين  خواننده  بر  بيگمان  و  اند.  كرده 
دراز از اين گليِم كوتاه، فراتر بگذارد، چه بسا زمينه پرداختن به 
نيز  كوچك  لبخند  همين  نشاندن  مجال  و  صنفى  خواسته هاى  همين 
نه  التهاب،  شراره هاى  اين  از  ماندن  دور  پس  شود.  ستانده  او  از 
نشانه بى خيالى و بى تفاوتى ست كه شايد ندانستن قواعد بازى با آتش 
سخن  كوتاه  و  پاره.  كاغذ  همين  سوختن  از  بيم  اندكى  هم  و  است 
اينكه در اين هنگامه سخت، كوشش اين نشريه  بيشتر تلطيف و نه 
تحليل اين آشفته بازار است. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد...                                                                           
دى هشتاد و هشت، سردبير    

نيش شتر   (نشریه طنز دانشجویی شریف)
صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، تایپیست، سرایدار، چاپ و توزیع،
راننده آبدارچی و پیک موتوری: علیرضا مختار (شیخِ بَزول)

صفحه آرا و حروف چین: رضا مسلمی، کاریکاتورها: الهام عطایی آذر 
همکاران این شماره: امین رستگار (ماجراهای مترو)، فهیمه باقری

 و امید صحرادوست (استاد عزیز ما)، مهدی نصیریان (قصیده)

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

 تهران - خیابان آزادی - روبروی کله پزی میالد - دانشگاه صنعتی شریف                      

mokhtar@gmail.com               :ایمیل ارتباط با شتر نیشدار
www.nisheshotor.com              :وب سایت و آرشیو کامل نشریه
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