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اطالعيه مهم آموزشى

سايت  باالى  كارايى  به  نظر  كرد  اعالم  دانشگاه  آموزش 

نيز از طريق همين  food.sharif.ir  از اين پس ثبت نام 

سايت انجام مى شود. به اين ترتيب مغايرت غذا با درس هاى 

بايد رعايت شود. يعنى دانشجو نمى تواند خورشت  هفتگى 

و  استامبولى  انتخاب  يا  بردارد  هم  با  را  فيزيك2  و  قيمه 

آزمايشگاه شيمى در يكروز خطرناك است. در اين اطالعيه 

توصيه مى شود چلو خورشت قرمه سبزى را در روزهايى كه 

سر كالس بعدازظهر امكان خوابيدن هست برداريم و همچنين انتخاب جوجه كباب و ماهى فقط با موافقت 

استاد راهنما صورت مى گيرد. در اين اطالعيه انتخاب غذاى جوجه كباب مختص به كسانيست كه معدل 

باالى 16 در ترم قبل كسب كرده اند. به دانشجويان مشروط، 4 روز متوالى قيمه شترى داده مى شود.

در اين شماره 

مى خونيد:

عزيز ما
استاد 

زمنديها
ها و نيا

آگهى 
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International Journal of NisheShotor, Vol. 2, Issue 06 ,2010   

مخالفت تحصيالت تكميلى با 

حذف سه صفر از سنوات تحصيلى 

دانشجويان دكترى 

افتخارى ديگر براى خانواده شريف

دريافت نشان ُاسُكل هاى بلورين 2010 

توسط شيخ بزول:

بخاطر بازى در فيلمهاى «عشوه هاى 

شترى2» و «دختران لب شترى»

اجراى اين طرح، افزايش 24 درصدى

 نرخ تورم معده ها را به دنبال دارد
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دي

من

استاد عزيز 
ما 

استاد عزيز ما فرمودند: آنوقت ها كه ما هشتاد و 
هشتى بوديم خيلى بهتر از شماها درس مى خوانديم!

--------------------------------------------
را درس  واحدى  كه يك درس 3  عزيز  استاد 
مى دهند در اولين جلسه ترم گفتند: براى افزايش 
كارايى كالس، از اين به بعد دو جلسه يكساعت 
و نيم را به يك كالس سه ساعته در هفته تبديل 
مى كنيم و بعد در پاسخ به يكى از دانشجويان كه 
به  استاد خسته مى شويم، فرمودند: خب  گفت: 
تدريس  را  ساعت   1 همان  ساعت   3 جاى 

مى كنيم كه هم به كارايى برسيم هم به كيفيت!
-------------------------------

استاد عزيز ما پس از تصحيح برگه هاى آزمون ميان ترم با عصبانيت سر 
كالس گفت: «خاك بر سرتون، همتون كمتر از ميانگين كالس شدين!»

--------------------------------------------
وقتى  است   7:30 ساعت  شنبه  سه  صبح هاى  كالسشان  كه  ما  عزيز  استاد 
ديدند كه چندتا از پسرها به دليل خواب ماندن با تاخير وارد كالس مى شوند با 

عصبانيت گفتند: آخر ترم كه افتاديد برويد از فردوسى پور نمره بگيريد!
--------------------------------------------

استاد عزيز ما فرمودند: آدم 
مى ترسد سر كالس حرف بزند 
آنوقت توى اين نيش شتر 

بنويسند!

---------------------------
« استاد عزيز» هايتان را به سردبير ايميل كنيد تا اگر خواستيد با نام 

خودتان چاپ شود...

ماجراهاى مترو
 (به روايت امين رستگار، مكانيك 84) 

قسمت آخر: 

هيجان همچنان ادامه دارد  
بله، ماجرا تموم كه نميشه حاال حاالها. حتى وقتى وسط 
هاى راه هم هستيم ملت )تو مترو كرج(كلى به هم حال 
مى دن، مثالً اصالً نيازى به هدفون و هندزفرى ندارى 
ايرانى و  خارجى،  از  اعم  كه. ملت هرچى آهنگ رپ 
و  رقم  همه  جوادى  جوره،  همه  تكنو  هاى  آهنگ   ...
پخش  استريو  هم  شما  واسه  و  كنن  مى  رو  دارن   ...
قاه  بچه،  گريه  با  اينكه  خالصه  ببرى  حالشو  تا  كنن  مى 
حوصلتون تا برسيد به  ... اصالً  قاه خنديدن بعضى ها و 
رفت. خواهد  تعطيالت  به  بلكه  نخواهدرفت  سر  مقصد 

باز هم ادامه دارد!
اگه همشو بگم كه بايد مثنوى بنويسم . ولى آخرشو مى گم 
كه تو ايستگاه كرج وقتى ملت پياده مى شن براى سوار 
تاكسى شدن و توى صف واى نستادن از قطار تا بيرون 
مترو سابقه دو ده گانه شامل دو صدمتر با مانع(از روى 
صندلى ها)، پله نوردى، دويدن روى پله برقى و پرش 
از روى گيت ها و ... را تا انتها پيگيرى مى كنن تا باالخره 
تاكسى بگيرن و برن خونشون. آخه آخرش كه چى؟ واقعاً 
كه چى امين ؟ به جاى يك ساعت و 40 دقيقه تو راه 
برگشت بودن 1 ساعت و 20 دقيقه اى رسيدى خونه!
(پايان)    
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آگهي ها

شترنامه شرح حال شيخ بزول است كه از سنه 75 تا 88 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 :

حكايت  پنجم در باب مال و حال 

برگى از شترنامه
دندان  كه  شترى  فتحه):  (با  بَزول  توضيح: 
باشد. مذكر و مونث در وى  برآورده  نيش 
يكسان است. جمع بُْزل، بُُزل. (منتهي االرب) 

(ناظم االطباء)   لغت نامه دهخدا

در  ش 
استه 

: 

شببررگىى ازز شتررنامه
دندان كه  شترى  فتحه):  (با  بَزول  توضيح: 
باشد. مذكر و مونث در وى برآورده  نيش 
يكسان است. جمع بُْزل، بُُزل. (منتهي االرب)

((ناظمم االطبباء)   لغت نامه دهخدا
((((
ىىىى
نننن

برنامه غذايى جديد سلف

رستوران دانشگاه به منظور ايجاد تنوع در 
وعده هاى غذايى، بعد از كلى فكر كردن 
تغذيه  كاركشته  مشاورين  با  رايزنى  و 
خوابگاه  شام  آينده  هفته  برنامه  دانشگاه، 
را به اين شرح اعالم كرد. آقاى ر. (مدير 
آينده  هفته  مى كند  بينى  پيش  رستوران) 
موجى از قدقد شادى در بين دانشجويان 

طنين انداز شود!

زرشك پلو با مرغ شنبه:  

فسنجون با مرغ يكشنبه:  

جوجه كباب دوشنبه:  

خوراك مرغ سه شنبه: 

ناگت مرغ چهارشنبه: 

باقالپلو با مرغ پنجشنبه:  

شترمرغ  خورشت  هم  جمعه  قراربود  (توضيح: 

نشريه  مديرمسوول  مخالفت  با  كه  شود  توزيع 

نيش شتر منتفى شد)

نرم افزارهاى تخصصى مهندسى صنايع رسيد.

Tetris و Internet Explorer پكيج كامل شامل Word, MS Paint 
                          براى تهيه به سايت كامپيوتر دانشكده مراجعه نماييد. 

به دليل محدوديت تعداد پكيج ها، اولويت با كسانيست كه ديرتر مراجعه كنند.

ده! مژده! 
مژ
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دكتر َكمل ِاستينگ

دانشجويان عزيز ممكن است پس از اخذ پذيرش 

و مهاجرت به كشورهاى خودفروخته درصدد شناسايى 

هموطنانشان برايند. دكتر استينگ از ميان ايميلهاى 

كلى  مشخصات  مربوط  كه  را  ايميل  اين  رسيده، 

ايرانيان خارج نشين(آمريكا) است، در اينجا آورده 

است: ايرانيهاى مقيم خارج...

1) موقع حرف زدن S را ”اس“ تلفظ ميكنند.

 How is going on مثل  كوتاه  هاي  جمله   (2
را با Accent نزديك به انگليسي تلفظ ميكنند اما 
اگر جمله از 5 كلمه بيشتر شود انگليسي را فارسي 

صحبت ميكنند.

3) در هر 10 كلمه يكبار از لغت Actually استفاده 
To be honest ميكنند. در 10 كلمه بعدي از

 Care 4) به ظاهر وانمود ميكنند كه مثل خارجي ها
   نميكنن اما زير چشمي فضولي ميكنند.

5) وقتي ايراني جديد مياد با هيجان فرد جديد الورود 
را به Shopping Centre برده و طوري با هيجان 
توضيح ميدهند كه انگار 100 سال اينجا بودن و همه 

اينها را خودشان ايجاد كرده اند.

6) اگر به يك هندي يا پاكستاني توهين شود از او 
حمايت ميكنند و صحبت از Discrimination و 
يك  براي  اتفاق  همين  اگر  اما  ميكنند   Racism

ايراني غريبه بيافتد خارجي ميشوند و Care نميكنند.
10) هميشه در حال Sue  كردن هستند.

10) توي ايران اگر خواهرشون دوست پسر داشت 
و  فكر هستن  اينجا روشن  اما  ميكردن  پارش  تيكه 

مشكلي با اين موضوع ندارن.

يا  شهروندي  كارت  ميرن  ايران  كه  موقعي   (11
از  همش  ديگران  جلوي  خارجي  رانندگي  گواهينامه 
و    Oh shit ميگن  و  بيرون  افته  مي  جيبشون 

برش ميدارن.

فقط  كافيه  و  ميشن  ماشينت  سوار  ايران  تو   (12
از ترس  كه  ميكنن  وانمود  بدي  كوچولو  ويراژ  يك 

دارن ميميرن.

اما  شدن  خارج  ايران  از  سال   4 همش   (13
نميدونن ما تو ايران چجوري زندگي ميكنيم.

پيدا شده است.  مبانى برق در تاالر 6  پايان ترم  امتحان  به  برگه تقلب مربوط  مقدارى 
خواهشمند است با دادن نشانى دريافت نماييد.

يكى از مراقبين جلسه

         ضرب المثلهاى شترى

اين ستون به منظور آشنايى دانشجويان شتردوست با ضرب المثلهاى 
شترى و نقش مهم اين حيوان در ادبيات ما اضافه شده است:

      
          (قسمت اول: شتر ديدي ، نديدي )

هوشي  با  پسر  به  اينكه  تا  مي گشت  شترش  بدنبال  صحرا  در  مردي 
برخورد. سراغ شتر را از او گرفت. پسر گفت: شترت يك چشمش 
و  شيرين  بار  آيا يك طرف  پرسيد:  پسر  بله.  مرد گفت:  بود؟  كور 
طرف ديگرش ترش بود؟ مرد گفت: بله. حاال بگو شتر كجاست؟ پسر 

گفت من شتري نديدم. 
مرد ناراحت شد و فكر كرد كه شايد اين پسر بالئي سر شتر او آورده 

و پسرك را نزد قاضي برد و ماجرا را براي قاضي تعريف كرد.
را  او  مشخصات  چطور  نديدي  را  شتر  تو  اگر  پرسيد.  پسر  از  قاضي 

درست داده اي؟ 
فقط  كه  ديدم  شتري  پاي  اثر  خاك  روي  راه،  در  گفت:  پسرك 

سبزه هاي يك طرف را خورده بود. فهميدم كه شايد شتر يك چشمش 
كور بود. 

بعد ديدم در يك طرف راه مگس بيشتر است و يك طرف ديگر پشه 
بيشتر است. و چون مگس شيريني دوست دارد و پشه ترشي را نتيجه 
لنگه ديگر ترشي  بار شتر شيريني و يك  لنگه  گرفتم كه شايد يك 

بوده است. 
تو  كه  است  درست  گفت:  و  آمد  خوشش  پسرك  هوش  از  قاضي 

باعث  زبانت  ولي  بي گناهي 
دردسرت شد. پس از اين به بعد 

شتر ديدي، نديدي!!
 

 اين مثل هنگامي كاربرد دارد كه 
مي شود.  دردسر  باعث  پرحرفي 
و  است  گفتن  كم  در  آسودگي 
كني،  دخالت  كه  داري  چكار 

شتر ديدي نديدي و خالص. 
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«شریفانه» 

خاطرات يك 

شريفى
(كامپيوتر 87)

سالم.
نوع  از  دانشجوام.  يه  من  آره!  دانشجوش.  نوع  از  آدمم.  يه  من 

شريفيش. شايد باورتون نشه، ولى من واقعًا يه شريفى ام. 
اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ ........ شريييييييييييييييييييييييييييييييف!!!

به  شما  سخن  كردن  دراز  با  نمى كنم  فكر  چون  بگذريم.  خوب.   
اهميت موضوع شريفى بودن پى ببريد. در هر حال غرض از اين كه 
االن اينجام اينه كه ميخوام يه دفترچه خاطرات بنويسم! آخه ميگن 
و سالها - سالهاى دانشجوى  اين روزها  به شيرينى  لحظه اى  هيچ 
شريف بودن - نيست! حتمًا ميگين خوب به ما چه؟! خوب ديگه! از 
امروز ((نيش شتر)) ميشه دفترچه خاطرات من! دفترچه خاطراتى 

در مأل عام!

شنبه- 88/9/28 -7:30 صبح - تخت خواب
نه...............................!!!!!!!!!!!!!!!! نگو كه ساعت هفت و نيمه!!!!

شنبه- 88/9/28 - 7:35 صبح - در ورودى دانشگاه
- آقا تو رو خدا بيا امروزو بيخيال كارت شو.

- نه. نميشه. من كه ميدونم تو همون دزد اموال دانشگاهى! زود 
باش كارتتو نشون بده.

- بيا آقاجون. اينم كارتم. حاال برم؟
- اين كارت كيه؟! راستشو بگو. از كجا بلند كرديش؟

قيد كارتو ميزنم و ميدوم طرف دانشكده.

شنبه- 88/9/28  – 8 صبح – جلوى در كالس
- تق تق تق. قرييييچ. سالم استاد .<انتظار...>

ميرم ته كالس ميشينم.
- دانشجوهاى عزيزم، اى نوگالن باغ زندگى، من افتخار 

مى كنم كه استاد قندعسل هايى چون شما هستم. من ديگر حضور 

غياب نمى كنم، روى نمره هايتان نمودارى خفن مى زنم، ديگر الزم  
نيست تمرين تحويل بدهيد...

<َشتََرق>.اين صداى كلّه ى بنده ى حقير بود كه بر اثر برخورد با 

صندلى ايجاد شد.
- آقا پاشو برو بيرون. مثل اين كه شما كالسو با تخت اشتباه گرفتى. 
اين دانشگاه جاى نخبه هاست ولى گويا هر از چند گاهى تعدادى 

نخاله هم توش پيدا ميشه...

شنبه- 88/9/28  – 12 ظهر – به همراه دوستان
با بچه ها ميريم بام تهران يه ناهارى بخوريم. (بعضى ها بهش ميگن 

سلف)
- <بييق> آقا شما غذا ندارى.

- نه به جان داداش كوچيكم، رزرو كردم.
- برو وقت ما رو نگير.

- آقا من گشنمه. جون مادرت يه ذره بريز بخوريم.
- نفر بعد...

-بيييب(صداى  دانشكده ى   جلو   - شنبه- 88/9/28  -2 عصر 
سانسور!)- -تصميم به چك ِميل

- آقا ببخشيد!
- بفرمايين.

- من مى خواستم ايميل هامو چك كنم ولى گويا اين سيستم 
موس نداره...

- اون خانم رو مى بينى كه اون روبرو نشسته؟ سيستمش مانيتور 
نداره. بقليش هم بدون case داره ميل چك ميكنه. كناريش...

- آهان. بعله. ممنون.
 x تمديد مهلت فرستادن تمرين: مهلت تحويل تمرين هاى درس>
از ساعت 10 روز يكشنبه به ساعت 10:30 همان روز تغيير يافت.  

تى اِى.>
- واى!! خدايا شكرت!!

شنبه-88/11/25 -5عصر - چمن هاى روبروى كتابخانه مركزى- 
به همراه......

- ميدونى، اين روزا كلى امتحان دارم. بايد حتمًا تو اين ميانترم
بزنم تو دهن اين يارو بهمانى. برنامه ريزى كردم كه اگه از همين 
االن تا روز امتحان 123 ساعت و 45 دقيقه درس بخونم كتاب و 
جزوه رو تموم  ميكنم و 3 دور تمرينها رو حل ميكنم. فكر كنم اين 
جورى بتونم يه حالى ازش بگيرم. ... اَه! اين ساندويچ ها چه مزه ى 
گندى داره! نمى خورم. بيا تو بخور.  اِ ! كجا ميرى؟ ناراحت نشو! 

بياااااا! نرووووو!
                            گربه هم گربه هاى قديم...

آگهي ها

به دنبال اعتراض دانشجويان و استادان نسبت به كندى روند نامه رسانى در 

دانشگاه، آمادگى خود را براى جابجايى فورى هر نوع مرسوله، نامه و ... اعالم مى كنيم.                                                            

                                                          جمعى از كالغ هاى دانشگاه شريف
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امتحان ها مى شود يكروز آسان غم مخور نمره هاى بيست مى گردد فراوان غم مخور     
چاپ مى گردد مقاالتت به پايان غم مخور پِيپر سابميت شده اكسپت گردد عاقبت     

فاندها پيدا كنى از آن دياران غم مخور گرچه كردى بارها اپالى و بينيّت* بسوخت     
بيشتر باشد زمشروطى كماكان غم مخور وضع درسى گر دو ترمى بر مراد ما نگشت     
مشكل آموزشى آيد به سامان غم مخور گرچه كفشت پاره شد در راه آموزش سه بار     
كفش هاى آهنين باشد فراوان غم مخور ياد دار اين تجربت را از براى تسويه      

نوبت دندانپزشكى مى رسد زان غم مخور گشته اى هرچند از بهبود دندان نااميد      
سر نما هر ظهر را با املت و نان غم مخور از غذاى سلف دانشگاه گر گشتى مريض     

تا تويى همچون ابل از درد كوهان غم مخور مشكل آموزشى از نيش اشتر بدتر است     
مى كند نيش شتر روى تو خندان غم مخور گر ز وضع زندگى ناراحت و غمگين شدى     
تا تو دارى معرفت از حال دوران غم مخور اى زبل تحصيل دانش ازپى آگاهى است     

شاعر: ِابِِل ِزبِل ( clever camel)(مهدى نصيريان، برق 85)

الگوريتم توزيع نشريه نيش شتر

صبح اول وقت، روز توزيع
ورودى  درب  جلوى  را  نشريه  فروش  صندوق  بزول،  (شيخ 
دانشگاه ميگذارد و چندتا سكه براى شروع، داخلش مى اندازد)
For i=1 to N (تعداد دانشجويان شريف)

1) نفر اول يك نشريه برمى دارد و 200 تومان مى اندازد.
2) نفر دوم يك نشريه برمى دارد و 100 تومان مى اندازد!

3) نفر سوم 2 نشريه (يكى براى خودش و يكى براى دوستش) 
برمى دارد و فقط 50 تومان دارد!

4) نفر چهارم 4 نشريه برمى دارد تا به عنوان چكنويس استفاده كند و 
چون متوجه مى شود كه برگه سفيدى ندارد عصبانى شده و فقط 100 

تومان مى اندازد. (به هر حال نشريه ها را برمى دارد!)
خرد  پول  اينهمه  ديدن  از  است)  مسافركش  (احتماًال  پنجم  نفر   (5
يكجا ذوق زده شده، همه پولها را برداشته و جايش يك 500 تومانى 

مى اندازد. (پول خردهاى برداشته شده بيش از 500 تومان است!)
پولى هم  و  است  جعبه  يك  داخل  نشريه  چند  مى بيند  نفر ششم   (6
نيست. منطقًا فكر مى كند نشريه رايگان است و فورى 6 تا برمى دارد 

(تا احتماًال خيرات كند!)
7) شيخ بزول از راه مى رسد و صندوق خالى از نشريه و پول را مى بيند 

و خدا را 100هزار بار شكر ميكند كه الاقل به صندوق رحم كرده اند! 
سپس دوباره آنرا از نشريه پر مى كند.

i=i+1

Go Line 1

Next

End

• پس از compile كردن برنامه فوق در يكى از 
سوپر كامپيوترهاى مركز محاسبات نتايج زير به دست آمد.

Compilation Error!!!!
RUNTIME ERROR!!!
Your HARD DRIVE is being formatted…

• توضيح: نشريه نيش شتر تمامًا با هزينه شخصى مدير مسوول چاپ 

مى شود.
• به كسانى كه بتوانند الگوريتم فوق را تصحيح كنند به نحوى كه حداقل شيخ 

بزول پول چايى و سيگار بعدازظهر همانروز را درآورد، به قيد قرعه 1000 

تومان پول خرد (در ازاى اسكناس 1000 تومانى) جايزه داده مى شود.

مدتى است به خاطر بى توجهى دانشجويان و برخورد پرخاشگرانه عده اى از آنها، از همسرم جدا شده ام و هيچ خبرى از او 
ندارم. اگر مى دانيد مقابل كدام اتاق مخفى شده نشانى مرا به او بدهيد.

يك لنگه دمپايى صورتى رنگ، منتظر، جلوى اتاق 203 بلوك 3 خوابگاه طرشت
ي ها

آگه

..
..
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وضعيت اينترنت در خوابگاههاى شريف

گزارش ويژه خبرنگار اعزامى نيش شتر- خوابگاه شهيد وزوايى-88/10/30

خوابگاه  اين  در  اينترنت  اوضاع  شدن  قاراشميش  دنبال  به 

اين  است،  داده  اسكان  را   88 وروديهاى  اغلب  كه  شريف 

آگهى با هدف رساندن پيام به گوشهاى شنوا در اين خوابگاه نصب شده است:

 با سالم خدمت دانشجويان فهيم و دانشمند و با معرفت و شريف!

همانطور در جريان هستيد اينترنت خوابگاه به صورت موقتى است و با توجه به قول 

مساعد مسئولين خوابگاه و دانشگاه تا آخر آبان (البته آبان 1390!) به طور كامل راه 

اندازى مى شود. لذا ما يك سرى از دانشجويان هم خوابگاهى تان تنها به جرم باالنشينى 

از اين نعمت كه االن مانند آب و غذا براى ماست محروم هستيم. پروژه هايمان خوابيده 

(كه طبعاً باعث مى شود از برنامه ى توسعه 5 عقب بيافتيم) و پيش بينى شده ميانگين 

معدل هايمان 3 الى 5 نمره كاهش يابد. همچنين حذف W بچه هايمان رشد چشم گيرى 

داشته و در كمال ناباورى كسانى مجبور به حذف شده اند كه از اول ابتدايى تا االن از 

19,5 كمتر نمره اى نداشته اند. دست يارى شما عزيزان را مى فشاريم و اعالم مى كنيم 

اگر بچه هاى پايين نشين نشين هر كدام 100گرم! از پهناى باند را بى خيال شوند شايد 

جمعاً 10 – 15 كيلو به ما برسد و گره اى از مشكالت ما باز شود. البته اين به كاهش 

سرعت استهالك لپ تاب ها بر اثر دانلود بيش از اندازه ى فيلم كه اغلب ناديده گرفته 

مى شود نيز مى انجامد.

الو نيش شتر!
(تماسهاى تلفنى خوانندگان با شيخ بزول)

- مى خواستم بگم اگه واقعاً راست ميگين و 
نشريتون انتقاديه پس چرا توقيفتون نميكنن؟!

***
- الو! شماها همتون دروغ ميگين! من خودم 

مادر 6 تا بچه شترهستم و همشونو بزرگ 
كردم. اصالً شتر نيش نداره! طفلى بچه هام!

***
- الو؟! صدا قطع و وصل ميشه! آها االن 

خوب شد! الو؟! اى بابا... گوشى رو برعكس 
گرفتم. الو؟ سالم نشريه وزين نيش شتر؟ من 

مزاحم تلفنى هستم. مى خواستم فوت كنم. 
فوووووووتتتتتت. فووووووووتتتتت. اوففى 

ى ى ى دلم خنك شد! خيلى ممنون. فعالً
***

- نيش شتر؟ (بوق بوق بوق ...) َاههههههههه 
بازم كه اشغاله.... چقدر ِور ميزنين!!!

***
- الو! آشغال! يا دست از سر شوهرم برميدارى 

يا روزگارتو سياه ميكنم به اين قبله! خدا سر 
شاهده اگه يه بار ديگه بهش زنگ بزنى با 

آژان ميام در خونت! الو؟ الو؟ اى واى خاك 
عالم به سرم مثكه شماره رو اشتباه گرفتم! ... 

ميرزا  با خط  به 150 سال پيش  متعلق  اينجانب،  جزوه دستنويس 
حسين خان قوام السلطنه (خطاط دربار مظفرالدين شاه) در حوالى دانشكده 

مفقود شده و اين امر موجب تعطيلى كليه كالسهاى من از 3 ترم پيش شده 
است. از يابنده تقاضا ميكنم كه آنرا بازگردانده و 25 صدم نمره مژدگانى 

دريافت كند.                                    يكى از استادان فوق العاده آپديت
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الساعه كه به تقرير ته مقالة حاضر مشغولم شش نسخة زرين رفته 
از نيش شتر و يك سنة تمام شمسى و نيز اندكى مانده تا از طيش 
زمهرير به مالطفت باد ربيع، خالصى آيد. حال با منظر تامل به ايام 
اين  تكثير  تا توزيع و  تنظيم و تحرير  ميانديشم كه مصائب  اولين 
نشريت سراسر به جان مى خريدم، حمد وافر خالق سبحانه و تعالى 
زعم  به  و  تفصيرها  همة  رغم  به  رساله  اين  كه  مى آورم  جاى  به 
اوفتاده.  عرصه  اين  صاحبنظران  طبع  مقبول  جمعهًا  تفسيرها  همة 
فى الحال به معونت حى كريم و مشاركت قرائن نديم و لطف اصدقاء 

قديم، قصد است تا هر ماه به قرار معلوم و مدار مرسوم نسخه اى به 
طبع برسانم و عمر اين طنزنامه تا قوت جان و راحت روان و همِت 
آن است، مستدام دارم. باشد كه خسروان اين ملِك شريف! را معاونتى 
از بهر اصالح قصور و بهبود امور باشد و اين حقيِر فقير را ثواِب 
قليل اين خيِر بى بديل بر سياه مرقومة عمل بماند، به واسطه تفريح 

خالئق از جمله سالئق...
بيستم صفر 1431، ايوان  شرقى امارت نشريه ، سردبير   

نيش شتر   (نشریه طنز دانشجویی شریف)
توزیع، و  چاپ  سرایدار،  تایپیست،  سردبیر،  مسؤول،  مدیر  امتیاز،  صاحب 

بَزول) (شیخِ  مختار  علیرضا  موتوری:  پیک  و  آبدارچی  راننده 

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

طاهری (شریفانه)، مهدی نصیریان (قصیده)، حسین دریجانی (شورای تیتر)

                                                        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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ته مقاله!

اولین صعود مختلط زمستانی گروه کوه دانشجویی شریف به قله ٢٣٥٤ میلیمتری شریفچال
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