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ها
دي

من

استاد عزيز ما 
(از شيخ بزول و س. ب. دكتراى عمران 82)

هم  اگر  گفتند:  كه  ما  عزيز  استاد 
بازى  ضايع  اينقدر  مى كنيد  تقلب 

درنياوريد كه من بفهمم.

-------------------------------
استاد عزيز ما كه صبح اول وقت با چشمهاي پف كرده وارد كالس 
شده بودند، بعد از لحظاتي با صداي خنده و اشارات دانشجوها متوجه 
برعكس  هم  را  ژاكتشان  و  نبوده  بسته  شلوارشان  زيپ  كه  شدند 
پوشيده اند. ايشان در حالي كه سر كالس موارد باال را درست مي كردند، 
آه بلندي كشيده و گفتند: عزيزانم، يكى از فوايد داشتن همسر خوب 
را  جلويتان  كار،  سر  بياييد  اينطوري  خواستيد  صبح  اگر  كه  است  اين 

بگيرد!
---------------------------------------

مطمئنم كه يكى از استادان عزيز ما براى 
نمره دادن به امتحانات پايان ترم از يك 
 Random Generator افزار  نرم 

استفاده مى كنند!

-------------------------------
از  يكى  به  پاسخ  در  ما  عزيز  استاد 
با  را  فرمولها  بود  خواسته  كه  بچه ها 
گچ قرمز بنويسد، گفت: من از اين 
قرتى بازيها خوشم نمى آيد. شما توى 

جزوه هاتون با قرمز بنويسيد.
---------------------------------------

اگر خواستيد  كوئيز مى گيرم.  استاد عزيز ما فرمودند: روز 4 فروردين 
بياييد به من هم ايميل بزنيد تا خودم را برسانم!

استاد عزيز ما گفت: شما كه، خدا رو شكر، اهل مطالعه نيستيد. اگر 
براى عيد ديدنى مى رويد، كتاب هاى خودتان را هم ببريد كه الاقل 

اگر عيدى دادند اليش بگذاريد.

-------------------------------
زمستانى  المپيك  بخاطر  هم  امسال  متاسفانه  گفت:  ما  عزيز  استاد 
كه  نمى دانستند  ايشان  البته  بود.  كرده  افت  ترم  پايان  نمره هاى 

بازيهاى المپيك زمستانى بعد از امتحانات شروع شد!
---------------------------------------

استاد عزيز ما در اولين جلسه كالس با دادن سوتي هايي متعدد، چندين 
بار باعث خنده دانشجوها شدند. ايشان در انتهاي كالس در حالي كه 
سعي مي كردند لبخندي بر لب داشته باشند رو به ما كرده و با جديت 
اكثرشون رو  بلكه  بودند ها...  اين سوتي ها عمدي  نكنيد  «فكر  گفتند: 
از قصد گفتم كه فضاي كالس عوض بشه» و باز بعضي از دانشجوها 

خنديدند.... 
---------------------------------------

 15 روز  جديد  سال  در  كالس  جلسه  اولين  فرمودند:  ما  عزيز  استاد 
فروردين برگزار مى شود البته اگر سيزده بدر نباشد!

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

نام خودتان چاپ شود...
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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  ششم از باب علم بى عمل 

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

جناب آقاى هادى ساالرى، انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت 
سرپرستى خوابگاه مصلى نژاد تبريك مى گوييم. 

جمعى از پاچه خواران بدون كارت خوابگاه    
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به يك paint كار خوش برخورد جهت كشيدن 

ورق  يك  در  سوراخ  يك  حول  تنش  كانتورهاى 

نيازمندم.

يك دانشجوى فوق ليسانس ترم5

پيش بينى وقايع 
دانشگاه شريف در سال 

 1389
(شيخ بَزول)

فروردين 89: مين هاى ضد دانشجو

داد كه منطقه دلگشا (محوطه روبه  بار چندم هشدار  براى  حراست 

روى دانشكده هوافضا يا كامپيوتر سابق) به طور كامل مين گذارى 

شده و زوجهاى جوان محل ديگرى را براى مراودات انتخاب كنند. 

سال پيش با هدف پراكنده كردن دانشجونماها (افرادى كه با جنس 

حراست  مى زنند)  الكى  حرفهاى  و  مى نشينند  چمن  روى  مخالف 

دانشگاه كل اين محوطه را گل كارى كرد اما دانشجونماهاى پسر 

دانشجونماهاى دختر مى كردند. حراست  تقديم  و  را كنده  اين گلها 

داد  ادامه  و  داده  از دستگاه هاى مين ياب هشدار  استفاده  به  نسبت 

تانك  ضد  مين هاى  تعاونى  روى  روبه  منطقه  تمامى  در  همچنين 

كارگذاشته شده است. 

سالمندان  آسايشگاه  از  بازديد   :89 ارديبهشت 

مصلى نژاد

را  خوابگاهها)  امور  (اداره  ملكى  معامالت  بنگاه  كه  ك.  ف.  آقاى 

مى چرخاند (اداره مى كند) ديروز در اطالعيه اى اعالم كرد آسايشگاه 

بازديد به روى  نژاد (خوابگاه دكتراى سابق) براى  سالمندان مصلى 

عموم باز است. دانشجويان دكتراى اين خوابگاه به دليل فشارهاى 

استاد راهنمايشان بيش از يك دهه است كه در اين دوره گير افتاده اند 

و برخى از آنها به دليل كهولت سن و افسردگى نوع A (يك نوع 

بيمارى خطرناكتر از ايدز) با محيط بيرون قطع ارتباط كرده اند و نياز 

به توجه و نوازش دارند. لذا از اهالى محله طرشت و تيمورى تقاضا 

و  چادر  گرم،  لباس  پتو،  كمپوت،  سالمندان  اين  مالقات  با  مى شود 

ساير مايحتاجى را كه آنها به دليل تنبلى بيش از حد (احتماًال ناشى 

از كهولت سن) نياز دارند، تامين نمايند.

خرداد 89: بازهم توقيف نيش شتر

نشريه نيش شتر به دليل پرده بردارى از حقايق پشت پرده دانشگاه 

از  ارديبهشت نيش شتر فهرستى  بزول در شماره  توقيف شد. شيخ 

درآمدهاى دانشگاه را اعالم كرده بود و نشان داده بود كه حتى 1 

به يك نرم افزار توليد اعداد تصادفى 
براى نمره دادن نيازمندم.

يكى از استادان منصف
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آگهي ها

به دليل تغيير شغل! فروش فورى خودروى روآى سالم و تميز، رنگ پريده، بدون خط و 

خش داراى قفل فرمان و دنده، ايربگ هيدروليكى، ترمز BRT، با آرم دانشگاه شريف!

                                                           
         تلفن مهندس  66163624

درصد از اين درآمدها هم صرف رفاه دانشجويان نمى شود. به دنبال 

او  اموال  و  دستگير  بزول  شيخ  دانشگاه،  مالى  اسرار  از  پرده بردارى 

شامل 2 زنگوله و يك شتر ماده به نفع دانشگاه توقيف شد.

 

مهر 89: صد سال تنهايى

آقاى ج. صدمين سال رياست تربيت بدنى را جشن گرفت. گزارش ها 

حاكيست اين جشن كه در سالن تربيت بدنى داخل دانشگاه برگزار 

شد و 2 نفر در آن حضور داشتند بسيار باشكوه بوده است. خود ايشان 

ديگر  نفر  يك  توسط  كه  انتخاب  اين  از  خرسندى  ابراز  هم ضمن 

انجام شد! گفتند معنى دموكراسى همين است و اگر نمى دانيد برويد 

از يكى ديگر بپرسيد! ايشان با برشمردن دستاوردهاى تربيت بدنى 

در 100 سال اخير فرمودند در اين مدت من طرح هاى زيادى اجرا 

كرده ام از جمله: ساماندهى به َدمبل هاى سرگردان، ممانعت از فعاليت 

طناب  مسابقه  برگزارى  دوچرخه،  اتاق  تعطيلى  و  سوارى  دوچرخه 

كشى كارمندان در وقت ادارى و رنگ كردن درب سالن تربيت بدنى. 

البته ايشان اشاره كردند كه بايد «جوان گرايى كرد و امروز مديران 

ايشان  اينها همش حرف است!»  بيايند ولى خب  بايد سركار  جوان 

اين پست  از خاطراتشان در زمان تصديگرى  با ذكر يكى  پايان  در 

به حمله قشون نادرشاه به تهران و توقف فعاليت هاى ورزشى در آن 

زمان اشاره كردند و كلى خنديدند. 

آبان 89: طرح تفكيكى جنسيتى

طرح تفكيك جنسيتى به طور كامل اجرا شد. اين طرح كه از سال ها 

پيش قرار بود در دانشگاه شريف پياده شود همواره با مخالفت هاى 

اين طرح كالس هاى پسرها در روزهاى  با اجراى  بود.  الكى روبرو 

زوج و دخترها در روزهاى فرد برگزار مى شود. همچنين درب خيابان 

و  خوانمها  براى  و طرشت  زنجان  درب  و  آقايان  تردد  براى  آزادى 

گربه ها (با هر جنسيتى) تخصيص داده شد. قانون شكنان از 2 تا 6 

ترم به دانشگاه آزاد واحد قوزباالتپه كه اين طرح را پياده نكرده اند 

تبعيد شده و بايد در كالس هاى كسالت آور مختلط آنجا شركت كنند. 

مدير اين طرح با بيان اينكه از روز شنبه آينده تست رايگان تعيين 

جنسيت در مركز مشاوره 

از  مى شود  انجام 

به  خواست  دانشجويان 

پاسخ  مشاور  سواالت 

غير  در  بدهند  دقيق 

اينصورت تعيين جنسيت 

آنها تا نيمسال بعد معلق 

مى ماند و به اين ترتيب 

فقط جمعه ها اجازه تردد 

اين  اجراى  مدير  دارند. 

طرح در شريف گفت: در 

اروپا حتى زباله ها را هم تفكيك مى كنند و مگر ما چه چيزمان از آنها 

كمتر است. هاااا؟!! نه! چه چيزمان كمتر است؟ هاااا؟؟ 

آذر 89: ارزش غذايى كواركهاى ميگو

و  شده  انجام  پژوهش هاى  با  كرد:  اعالم  رستوران  مدير  ر.  آقاى 

دستاوردهاى اخير باالخره موفق شديم غذايى حاوى مقدارى ارزش 

غذايى طبخ كنيم. ايشان با بيان مطلب فوق گفتند تاكنون اينطور بود 

كه ميزان كالرى الزم براى جويدن غذاهاى سلف بيشتر از كالرى 

بود كه در اين غذا وجود داشت و لذا دانشجويان پس از خوردن خسته 

مى شدند و خيلى مواقع پزشك براى الغرى، خوردن غذاى دانشگاه را 

پيشنهاد مى كرد اما امروز به فناورى پخت يك نوع قرمه سبزى دست 

يافته ايم كه 2 دهم درصد به كالرى موجود در لپه اضافه مى كند و 

اين وعده، ارزش غذايى پيدا مى كند. ايشان در پاسخ به ابهاماتى در 

مورد غذاى جديد خورشت ميگو به خبرنگار نيش شتر گفت: متاسفانه 

شريفى ها از بس درس مى خوانند و چت مى كنند چشمشان ضعيف 

شده و ميگوها را نمى بينند. ايشان افزود با استفاده از ميكروسكوپ 

الكترونى دانشكده فيزيك با تابش پرتو گاماى e-203 روى نمونه اى 

توان  به  ده  قطر  به  ميگو  كواركهاى  توانسته طيف  اين خورشت  از 

منهاى 18 آنگستروم را شناسايى و ضبط كند و به زودى براى رفع 

ابهامات نتايج اين تحقيقات را اعالم مى كند.
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ــد  دي ــفيدى  س ــذ  كاغ ــترى  ش
ــوردن خ دل  ــون  خ ــال  يكس ــد  بع
ــرد ك ــذ  تلّم ــود  خ ــتاد  اس ــش  پي
ــت بگذش او  ــار  كن از  ــى  روبه
ــه! ب ــه  ب ــتر  ش آن  ــه  ب ــه  روب ــت  گف
ــى! ــمى! عجب نيش ــه س ــى! چ ــه دم چ
ــتادى اس ــو  ت ــته ها  رش ــه  هم در 
ــس بنوي ــه اى  مقال ــذ  كاغ دو  ــا  ب
ــد ــد آم ــه وج ب ــخن  ــن س اي از  ــتر  ش
ــود بنم ــا  ره ــر  دگ ــدن  خوان درس 
ــد چن ــر  ه ــا  مقاله ه آن  ــد  ش ــاپ  چ
ــرد ك ــم  فراه را  ــاالت  مق ــون  چ
ــاع دف ــراى  ب از  ــه  گرچ ــل  زب اى 
ــى كن ــاع  دف ــر  گ ــده  ناخوان درس 

ــد جهي زود  و  ــت  برگرف ــان  ده ــه  ب
ــيد رس ــريف  ش ــب  مكت در  ــه  ب
ــد دوي درس  كالس  ــا  ت ــا  باره
ــد دي ــذ  كاغ دو  او  ــان  كوه روى 
ــد؟ دي ــه  ك ــفيد  س ــذ  كاغ ــن  اي ــل  مث
ــديد ــت ش ــر توس ــز و زه ــو تي ــش ت ني
ــد مدي ــاى  دوره ه درس،  ــده اى  خوان
ــد جدي ــاى  مجله ه در  ــن  ك ــاپ  چ
ــنيد بش ــن  چني ــن  اي ــاه  روب ز  ــا  ت
ــديد تش ــا  مقاله ه كار  ــرد  ك
ــد بي ــدى  بن ــت  ماس ــه  بلك ــى  آبك
ــد گردي ــت  موافق ــش  دفاع ــا  ب
ــد جدي ــاى  مقاله ه الزم  ــت  هس
ــد تردي آن  در  ــن  مك ــوادى؛  س ــى  ب

به دليل نياز مالى شديد، يكى از مقاالت 

واگذار  توافقى  قيمت  با  را  خود   ISI

ميكنم. 

         يكى از استادان

ي ها
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         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 دوم: نه شير شتر نه ديدار عرب)

خانواده اى ايلياتى و عرب در صحرايى چادر زده بودند و به چراندن 
در كاسه اى  شتر  شير  مقدارى  بودند. يك شب  مشغول  گله ى خود 
ريخته بودند و زير حصين گذاشته بودند. از قضا آن شب مارى كه 
همان نزديكى ها روى گنجى خوابيده بود گذارش به زير حصين افتاد 
و شير توى كاسه را خورد و يك دانه اشرفى آورد و به جاى آن 

گذاشت.
فردا كه خانواده ى ايلياتى از خواب بيدار شدند و اشرفى را در كاسه ى 
شير ديدند خوشحال شدند و شب ديگر هم در كاسه، شير شتر كردند 
و در همان محل شب پيش گذاشتند. باز هم مار آمد و شير را خورد 

و اشرفى به جاى آن گذاشت و رفت.
 : گفت  ايلياتى  عرب  مرد  اينكه  تا  شد  تكرار  بار  چند  عمل  اين 
بگيرم  مى آورد  را  اشرفى ها  كه  را  كسى  و  كنم  كمين  «خوبست 

و تمام اشرفى هاش را صاحب بشوم» شب كه شد مرد عرب كمين 
كرد. نيمه شب ديد مارى به آنجا آمد مرد عرب تير را انداخت كه 
مار را بكشد. تير به جاى اينكه به سر مار بخورد دم مار را قطع كرد 
و مار بى دم فرار كرد. بعد از ساعتى كه مرد عرب به خواب رفت 
مار برگشت و پسر جوان او را نيش زد. ايلياتى عرب صبح كه بيدار 

شد ديد پسر جوانش مرده او 
آن  از  و  سپرد  به خاك  را 
صحرا كوچ كرد. مرد عرب 
با زنش مشورت كرد و مانند 
گذشته شير شتر را در كاسه 
ريختند و در انتظار نشستند. 
تا اينكه همان مار آمد ولى 
«برو  گفت:  و  نخورد  شير 
گم،  بكن  عقلت  بيچاره  اى 
تا تو را پسر ياد آيد مرا دم، 
نه شير شتر نه ديدار عرب.»

و اين ضرب المثل زمانى بكار ميرود كه شخصى عطاى چيزى را به 
لقايش ميبخشد و از خير منفعتش ميگذرد.

شاعر: ِابِِل ِزبِل ( clever camel) برق 

پذيراى  نژاد  مصلى  خوابگاه   302 كاروانسراى 

دانشجويان  عالف،  التحصيالن  فارغ  فرارى،  سربازان 

اخراجى، استادان مدعو، در راه ماندگان و ...

                       با مديريت امين تلفن  66163664
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بخش آشپزى شترى

(دستور طبخ از شيخ بزول)

بزول  شيخ  از  دانشجويان  از  چند  تنى  مكرر  تقاضاهاى  به  بنا 

و  مشاهدات  به  استناد  با  سلف،  غذاهاى  طبخ  نحوه  مورد  در 

مطالعات انجام شده در آشپزخانه رستوران به روش طبخ برخى 

از غذاها مى پردازيم:

محلى  زبان  در  (كه  سبزى  گربه  خورشت 

قرمه سبزى ناميده مى شود) براى 6000 نفر 

(توضيح: نفر واحد شمارش شتر هم هست!)

100 كالرى  ميزان كالرى موجود: 

1200 كالرى براى جويدن:  ميزان كالرى مصرفى: 

1400 كالرى براى بلعيدن:     

1000 كالرى براى هضم كردن:     

8000  كالرى براى دفع كردن:     

(هزينه هاى دارو و درمان محاسبه نشده است)  

خالص كالرى:   (منفى 11500)

مواد الزم:

1- سوسك رنده شده 2 پيمانه

2- نصف گربه آب پز (به ازاى هر نفر) (در صورت پيدا نشدن 

گربه آگهى مى زنيم تا پيدا شود!)

3- 2 نانوگرم اسپرى گوشت براى خوشبو شدن غذا

4- نمك و پودر رختشويى به اندازه كافى و حتى بيشتر

از  (سفارش  كيلويى   100 كيسه   50 اعلى  كافور   -5

مردشورخانه)

6- يك كنسرو لوبيا

7- شيلنگ آب 12 متر

8- دستگاه چمن زنى

طرز تهيه:

موارد 1 تا 5 را خوب مخلوط كرده و مى گذاريم خوب تفت داده 

شود تا آب گربه كامالً بخارپز شود. سپس چمنها را با شيلنگ 

آب مى شوييم تا كمى سرخ شده و با خالل پياز كه از خيلى وقت 

مخلوط  خوب  فراگرفته  را  جا  همه  گندش  بوى  و  مانده  قبل 

را مى گذاريم  پيش  ترم  از  آمده  زياد  قرمه سبزى  ميكنيم. حاال 

توى يخچال تا خوب جوش بخورد! و سپس موهاى زائد كه از 

آرايشگر خوابگاه طرشت گرفته شده را اضافه مى كنيم و نمك 

و فلفل را خالل كرده و آرام حرارت مى دهيم. شيلنگ آب را قطع 

مى كنيم. غذا حاضر است.

حل المسائل فيزيك هاليدى با 4 برابر قيمت بازار 
همين االن خريداريم.

       استاد حل تمرين مستاصل، سر كالس الف 23

به تعدادى بوق و كرنا و دهل و طبل توخالى 

دستاوردها  آخرين  اطالع رسانى  جهت 

نيازمنديم.

            يكى از قطبهاى علمى 

نيازمنديها
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و  روزگار  گردش  از  فراتر  پيغامى  همواره  بهاره،  سبز  رويش 

تازگى گاه شمار و شكفتن برگ و بار و اين جلوه هاى آشكار داشته 

و دارد. پويشى است در هر شكفتن و درخششى است در هر جارى 

شدن كه جز به ديدگان روشن بين نمى آيد كه تنها يادگار بيخزان 

دگر  سپيد  پيرهن  پوشيدن  و  است  نو  باورهاى  روييدن  بهار،  هر 

پى  از  سالها شود  انديشى. ورنه  بر جاى رداى سياه كهنه  انديشى 

سالها سپرى و ما همچنان مانده در رنج بيخبرى...

باشد كه مر خانه شريف و دوستان لطيف، چنين پيك نوروز، بخت 

پيروز و روشنى ظلمت سوز و مژده دل افروز و روزهايى بهتر از 

ديروز بياورد. و پايان سخن با اين دو بيت است از منوچهر آتشى:

آيد بهار و پيرهن بيشه نو شود       

               نوتر برآورد گل اگر ريشه نو شود

زيباست روى كاكل سبزت كاله نو

             زيباتر آن كه در سرت انديشه نو شود

پانزدهم اسفند 88 ، 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 
صفحه آرا و حروف چین: رضا مسلمی کاریکاتورها: هدا نوابزاده،  الهام عطایی 
(قصیده)،  مهدی نصیریان  همکاران این شماره:  دیگر  آذر، مهدی معاف مدنی 

(تدارکات) حیدرلکی  اله  روح  تیتر)،  (شورای  دریجانی  حسین  باقری،  سامان 

                                                        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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