بها :در آسیا و اقیانوسیه :یک کوهان (200

نيششتر

تومن) ،در اروپا و آمریکا  20سنت
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نشریه مستقل
طنز دانشجویی شریف
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روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

استا

جزئیات قرارداد تازه مسی با دانشگاه فاش شد:

لحظه شادمانی مسی پس از یافتن لنگه کفش خود در دیگ قرمه سبزی

در این شماره
میخونید:

لیونل مسی در راه پیوستن به تیم فوتبال دستی ُچل منگان زنجان
tاستفاده تمام وقت از حمامهای طرشت
 tدریافت وام کمک هزینه هر ماه 20هزار تومان
tمسافرکشی در مسیر حبیب اله-ستارخان (شغل دوم)

دع
زیز ما

tاسکان در موتورخانه خوابگاه مصلی نژاد
 tامکان استفاده از سوله زنجان بعد از  6عصر
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 tکاردانشجویی رایگان (نگهداری جاروبرقی طرشت)
 tرزرو غذای نوع دوم در صورت موافقت پِک گاردیوال

عکس از شترنیوز

tآبونمان یکساله ژورنال  scientiaیا نیش شتر
یافته جدید هسته ای در حوزه پزشکی توسط دانشمندان شریف:
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برای ورود اینجا را فشار دهید!
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www.nisheshotor.com

ویکتوریا و جرونیموی عزیز!
پیوندتان را پس از تحمل اینهمه مشقت (بازی در 169قسمت سریال) و به کوری
چشم آقای انریکه مندوزا و سرکار علیه تاتیانا لوپز ،تبریک عرض مینماییم.
جمعی از دانشجویان شریف و بینندگان فارسی وان
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نيششتر
حاشیه ای بر...
بازار داغ بیانیهها (نقل از ُم َذ َبذب الشریف)

استادعزیز ما
در

(از شیخ بزول ،مذبذب الشریف-م.شیمی88ارشد ،الیاس
دوامی  87صنایعَ ،ممرضا)
---------------------------------استاد عزیز ما با دیدن بچههایی که ته کالس از روی چیزی
میخواندند و میخندیدند
فرمودند :اگر یک بار دیگر سر
کالس من نیش شتر بخوانید
میفرستمتان جایی که شتر
بخوابد!
---------------------------------پسر استاد عزیز ما که گمان کنم فرزند دلبندشان رشته کاردانی
شبانه حشره شناسی محض دانشگاه علوم کاربردی شاسکول
آباد علیاتپه هم قبول نمیشد طبق قانون! ایشان را به یکی
از رشته های مهندسی شریف
(روزانه) انتقالی دادند .الزم به ذکر
است که این گل پسر و دوست
دخترشان! نمره درسهایی را که پدر
محترم ارائه میکند ماکس میشوند
که احتماال ً بخاطر هوش سرشار
شان میباشد!
---------------------------------استاد عزیز ما قصد داشتند حضور و غیاب را در نمرۀ نهایی لحاظ
کنند .ولی وقتی متوجه شدند نه اسامی بچهها را میدانند و نه تا
به حال حضور و غیاب کردهاند ،تصمیم گرفتند بعد از امتحانات
پایان ترم یک جلسۀ معارفه برگزار کنند.
---------------------------------استاد عزیز ما لیست پر از اسم دختر کالس رو تحویل تی
اِی (همون حل تمرین) مذکر دادن و با ژست جوانپسندی
گفتن :برو حالشو ببر!
-------------------------------

نياز

منديها

توروخدا استاد عزیز» هایتان را برای ما بفرستید!...
www.nisheshotor.com

پی

برخورد

دوچرخهی یکی از
دانشجویا ِن مجهول
الحال به یکی از

گربههای دانشگاه،
برخی از گروههای

فعال بیانیهای صادر

کردند ،تا به بررسی ابعاد این حادثه بپردازند .خالصهای از این بیانیهها که به
شکل گستردهای در میان گربهها و دانشجویان توزیع شد ،به شرح زیر است:

بیانیه مجمع دانشجویان:

باز هم از هشدارهای ما غفلت شد و شاهد حادثهی غمانگیز زخمی شدن یک گربه
بودیم .بر همگان مبرهن است که چنین اقدامی کامالً برنامهریزی شده و در جهت

کاهش جمعیت گربههاست .اگر سستیها نبود پیش از این ریشهی این اتفاقات
خشکانده میشد و دیگر با چشمان گریان گربهای دیگر آسیب نمیدید .به طور
حتم اختراع دوچرخه و رواج آن در بین دانشجویان توطئهای با اهداف پیچیده
بوده که ما از آن مطلعیم و مدارک آن را با مراجعه به گروه نشانتان میدهیم .این
مجمع برای منع عبور و مرور دوچرخه و دانشجو به طور همزمان ،طرحی در
دست دارد که تالش میکند آن را در کل دانشگاههای خاورمیانه عملی کند.

بیانیه مجمع دانشجویی:

به طور کلی و طبق مفاد قرارداد برادران مخترع دوچرخه ،داشتن دوچرخه حق

هر دانشجویی است .لذا نمیتوان به بهانهی یک اتفاق ،دیگران را از این حق
محروم کرد .الزم به توضیح است که این مجمع خواستار بررسی موضوع در
کمال آرامش و یافتن مسببین اصلی این ماجراست .همانها که نمیتوانند رفاه
دانشجویان را در استفاده از دوچرخه ببینند و به دنبال ایجاد جوی احساسی
برای حذف دوچرخهسواران از دانشگاه هستند .بیشک مصوبات دانشگاه در این
زمینه میتواند پایان بخش این ماجرا باشد.

بیانیه مجمع دانشجو:

این مجمع ضمن ابراز انزجار و تاسف از این واقعه و با توجه به اینکه چنین
حوادثی به جایگاه گربهها در دانشگا ِه افتخار آفرین شریف خدشه وارد میکند،
خواستار برخورد با این دانشجونما میباشد .این مجمع همواره به بررسی
همهجانبهی طرح تردد دوچرخه در دانشگاه اصرار داشته و به دفعات نگرانی
خود را اعالم کرده ،اما گوش شنوایی برای آن نبوده است .بقیهی بیانیه بعد از
هماهنگیهای بیشتر به اطالع عموم دانشجویان فهیم و آگاه میرسد .در پایان ما

همگان را به پرهیز از چندین مورد و دعوت به چند مورد دیگر توصیه میکنیم.

نيششتر
شترنامه شرح حال شیخ بزول است که از سنه  75تا  88خورشیدی
در دانشگاه شریف زیسته و دیدهها و شنیدهها به قلم خویش در
قالب روایات طنز و حکایات نغز در هشت باب به طبعی موزون آراسته
و به نثری وزین پیراسته .و این بار حکایتی دیگر از این گنجینه ...
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برگی از شترنامه

حکایت هشتم در باب آداب پرسش

آ

گه

یک نشریه بسیار وزین برای تکمیل کادر مجرب آبدارخانه خود و نظافت دفتر نشریه در سال جاری  10سهمیه امریه دارد .از
فارغ التحصیالن عزیز درخواست میشود رزومه خود را شامل مقاالت چاپ شده و اختراعات ثبت شده به همراه دو قطعه
عکس دسته جمعی و نیز کپی جلد پاسپورت و نیز کارت پایان خدمت و رسید بانکی پرداخت مبلغی با عنوان «عیدی
برای شیخ بزول» به آدرس دفتر نشریه واقع در خیابان آزادی ،روبروی کله پزی ،نرسیده به پنچرگیری ،دانشگاه صنعتی
شریف ارسال نمایند .بدیهی است دست مدیرمسوول در قبول یا رد درخواستها کامالً باز ،ولی پاهای او بسته است!

يها

«آگهی استخدام امریه»
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نيششتر
دکتر َکمل اِستینگ

در ماهی که گذشت
عده زیادی با من
تماس گرفتند و
خواستند تا تجربیات
و دانش خودم در
مورد دانشگاههای
اونور آب را در
اختیارشان بگذارم.
من با آگاهی از
خطر بزرگ مهاجرت
تحصیلی 10 ،نکته
بسیار مهم را در اینجا گرداوری کرده ام که الزم است قبل از
رفتن در مورد برخی از دانشگاههای خارجی بدانید:
 -1در این دانشگاهها دخترها و پسرها با هم سرکالس حاضر
میشوند و این به کیفیت آموزشی لطمه میزند و احتماالً به
همین خاطر خیلی بیتربیت هستند( .به فیلمهای هالیوودی
مراجعه کنید)
 -2در آنجا شما را مجبور میکنند که به جای آنکه از روی
کتابشان  1000تا کپی بزنید ،اصل کتاب را بخرید .اسمش
را هم گذاشتهاند کپی رایت و این به نظر من یک نوع دزدی
است.
 -3وقتی در اتاق استادی را میزنید به جای آنکه داد و بیداد
راه بیندازد که االن چه وقت آمدن است ،اغلب با لبخندی
شیطانی شما را به داخل دعوت کرده و از واژه welcome
استفاده میکند که من در دیکشنری خواندم یک نوع فحش
رکیک است.
 -4اگر در دانشگاه کار اداری داشته باشید آنقدر سریع انجام
میدهند که شما فکر کنید معجزهای رخ داده و این باعث
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حتصیلی پورت

میشود شما آنقدر وقت زیادی داشته باشید که مثالً بروید
توی خیابان و خدای نکرده تصادف کنید( .ببینید آنها چقدر
پست فطرت هستند)
 -5تعداد کارمندان دانشگاهی معموالً یک دهم اینجاست و
این باعث شده تا آمار بیکاری در آنجا بسیار باال باشد.
 -6مرتب اردوهای مختلط میگذارند و الزم نیست برای هر
اردویی  100تا مجوز بگیرید .آنها میخواهند ثابت کنند که
دانشجویان مثالً خیلی آزادی دارند.
 -7در مقطع فوق لیسانس و دکترا به شما پول میدهند تا

شما را َبرده و مطیع خودشان کنند .اسمش را هم میگذارند
فاند که شما متوجه نشوید.
 -8شما را مجبور میکنند به زبانی غیر از زبان مادری بخوانید،
بشنوید و بنویسید و این یعنی بزرگترین ظلم و توهین به همه
مادران فداکار.
 -9گاهی شنیدهام که استاد ،شما را به خانهاش دعوت میکند
تا با او قهوه بخورید .این بخاطر این است که آنجا اغلب مردم
بیعاطفه و تنها هستند و دنبال یکی میگردند که به او آویزان
شوند.
 -10اگر امکانات اداری مثالً یک کامپیوتر سفارش دهید به
جای اینکه مثل اینجا  4سال طول بکشد و شما بیخیال
شوید ،با بیشرمی تمام فورا ً آنرا برایتان آماده میکنند و فیلتر
هم رویش نمیگذارند تا شما هی به سایتهای غیر اخالقی
و فاسدی مثل فیس بوک و جیمیل وصل شوید و از درس
خواندن بازبمانید.
ولی انصافاً آنجا خبری از ارزاق و صبحانه و ناهار و شام و
خوابگاه و برق و آب و گاز مفتی که اینجا میبینید ،نیست .پس
خوب حواستان را جمع کنید و ببینید کجا و برای چی د ارید
( َدر) میروید!
(پیروز باشید،شیخ بزول یا همان )Dr. Camel Sting

منديها

از بوفه هایدا که با صبر و بردباری ،امکان اسکان رایگان ما را در نیمسال قبل در بخش
نياز
طبخ کباب ترکی فراهم آورده بسیار متشکریم.
جمعی از باکتریها و میکروبهای شریف
					

نيششتر
شریف در سال 2020
(پیش بینی های شیخ بَزول از
وقایع  10سال آینده دانشگاه)
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درخواست خود را تحویل دهد به این ترتیب
هم سیستم مکانیزه شد و هم آن  120نفر
از نان خوردن نمیافتند .وی گفت ایده این
سیستم را از بانکداری الکترونیکی بانکهای
دولتی یاد گرفتهایم.
 15مارس
مستندساز

:2020

دوربینهای

 5مارس  :2020اوه ه ه مای گاددد!!

آموزش دانشگاه در یک اقدام محیرالعقول اعالم
کرد فرایند درخواست کارنامه خارجی مکانیزه
میشود .این خبر را دیروز اکثر خبرگزاریهای
جهان منتشر نکردند چون خیلی مهم نبود.
ولی مدیر آموزش گفت حساب کردیم دیدیم
99درصد فارغ التحصیلها دارند اپالی میکنند
و هر کدامشان حداقل 9جا اپالی میکنند و
هر دانشگاهی  3نسخه کارنامه میخواهد که
جمع ًا میشود خیلی! در ضمن برای گرفتن
یک کارنامه باید به  12اتاق مختلف مراجعه
میکردند که اگر در عدد بدست آمده ضرب
شود بازهم خیلی است .و ما دیدیم که صف
درخواست و دریافت کارنامه دارد به بزرگراه
یادگار کشیده میشود و شهرداری به ما گیر داد
که ترافیک تهران کار شماست .ما هم سیستم
را مکانیزه کردیم .وی اعالم کرد با اجرای
این طرح  120نفر از کارمندان دانشگاه بیکار
میشوند که با احتساب اعداد فوق ،میشود
کلی! وی ادامه داد :نحوه سفارش کارنامه به
این شکل خواهد بود که دانشجو با مراجعه به
آموزش فرم درخواست شناسه را پر میکند و
پس از  18ماه اکانتش فعال میشود و سپس
با مراجعه حضوری به آموزش فرم درخواست
رمز عبور را پر میکند که کمتر از  13ماه طول
میکشد و سپس با مراجعه مجدد به آموزش
اکانتش را فعال میکند و پس از  2سال به طور
اتوماتیک میتواند الگین کرده ،درخواست خود
را پرینت و امضا کند و با مراجعه به آموزش

حراست دانشگاه اعالم کرد تنها نقطهای که
هنوز دوربین نصب نشده است داخل استخر
دانشگاه است که دلیل آن کمبود دوربینهای
موجود است .از  20سال گذشته به این طرف
یک میلیون دوربین در قسمتهای مختلف
نصب شده است تا به گفته مسوول حراست،
قابلیتهای هنری دانشجویان را کشف کند و
دانشجویان با استعداد را به هالیوود بفرستد .این
مسوول که نخواست نامش فاش بشود ولی خب
شد! در پاسخ به خبرنگار نیش شتر که پرسیده
بود این کارها برای چیست؟ پاسخ داد :بعضی از
صحنهها را باید شکار کرد مث ً
ال دیشب با همین
دوربینها صحنه کامل حمله روباه دانشگاه
را ،که فقط شبها بیرون میآید ،به یک کالغ
به طور کامل فیلمبرداری کردیم و به زودی
آن را برای شبکه دیسکاوری میفرستیم .وی
همچنین افزود دانشجویان میتوانند سی دی
فیلم ورود و خروجشان از دربهای دانشگاه
طی کل دوران تحصیل را از حراست خریداری
نمایند.

مرکز مبنی بر عدم استفاده از فیلترشکن را
جدی نگیرند دسترسی آنها به سایت تغذیه
برای همیشه ممنوع خواهد شد! در این
اطالعیه دانشجویان تهدید شدهاند که سایت
 sharif.eduنیز به زودی فیلتر میشود .در
این اطالعیه آمده است بیشترین سایت بازدید
شده از سوی دانشجویان در سال اخیر وب
سایتی با پیغام «مشترک گرامی دسترسی به
این سایت امکان پذیر نمیباشد »...بوده است
و این سایت با وجویکه اطالعات چندانی ندارد
خیلی بازدید شده و به نظر میرسد دانشجویان
به وبسایتهای ساده و جمالت کوتاه اهمیت و

عالقه بیشتری نشان میدهند! مرکز محاسبات
پیشنهاد کرد صفحات سادهای با مضامینی
مشابه مثل «دانشجوی عزیز حالت چطور
است؟» و یا «ای نوگل زیبا صبحت به خیر»
درست شود و احتما ًال با استقبال دانشجویان
همراه خواهد شد .در پایان این اطالعیه از
دانشجویانی که هنوز از طریق سایتهای
منحرفی چون  gmailاقدام به چک کردن
 25مارس  :2020مشترک گرامی ،ایمیلشان میکنند خواسته شده تا هرچه زودتر
شناسه و رمز عبور خود راه به این مرکز تحویل
دسترسی به....
دهند وگرنه انگشت شستشان گاز گرفته
مرکز محاسبات دانشگاه در اطالعیهای اعالم میشود تا هیچوقت نتوانند اس ام اس بزنند.
کرد که چنانچه دانشجویان توصیههای این
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قصیده بهاری....
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ضرب المثلهای شتری
این ستون به منظور آشنایی دانشجویان شتردوست با ضرب المثلهای
شتری و نقش مهم این حیوان در ادبیات ما اضافه شده است:

(قسمت سوم:

)Camels in the World

این بار به همت دکتر ب .ب .فارغ التخصیل
بیکار متال ،مثلهای شتری در کشورهای مختلف
گرداوری شده .خوشبختانه متن هر مثل به خوبی
گویای کاربرد آن است.

1. If you want to keep camels, have a big enough door.
			
)افغانی(
2. The camel and his driver -- each has his own plan.
				
)آفریقایی(

آ
گ
ه

يها

3. IF the camel once gets his nose in the tent, his body
		 will soon follow.
)عربی(
4. If you love, love the moon; if you steal, steal a
				 camel.
)مصری(
5. One camel does not make fun of the other camel's
			 hump.
)گینه ای(
6. Be like a camel -- carrying sweets but dining on
				 thorns.
)هندی(
7. At twenty a man will be a peacock, at thirty a lion, at
forty a camel, at fifty a snake, at sixty a dog, at seventy
a monkey, and at eighty nothing.

(اسپانیایی)

8. Death is the black camel that kneels before every
				 door.
)ترکی(

)Collected by G. C. (Graduated Camel

اصالحیه!

جناب آقای م .اخذ پذیرش با بورس از دانشگاه «پوردو» را که در شماره قبل نیش شتر به غلط (احتما ًال به طور عمدی!)
«پورنو» درج شده بود مجدد ًا تبریک گفته و برایتان چیزهای خوب آرزومندیم .جمعی از دوستان نزدیک به شما!
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نيششتر
از نامههای رسیده به خوابگاه
یکی از مشکالت بچههای شهرستانی که تازه دانشگاه قبول
 این نمونه یکی. دلتنگی برای خانه و خانواده است،میشوند
از نامههاییست که یکی از مادران دلسوز برای فرزند دلبندش
)!که از او دور افتاده و به دانشگاهی در تهران (احتماالً! شریف
... فرستاده،آمده است
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آهای آقای محمدی! (دارای لهجه
 تومانی1500  لطفا ً بدهی،)اصفهانی
.خود را سریعا ً تسویه کنید
 بوفه زنجان،صالحی

.به چند سوژه نون و آبدار نیازمندیم
!یکی از دوربینهای نصب شده در دانشگاه
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ته مقاله!

دستیابی به رکورد تیراژ هزار نسخهای نیش شتر ،نشان تازه

با نقدی صریح و طنزی ملیح میکوشد راهی برای بهبود هموار کند.

جدی! به
و امیدوارکننده ای از کشش و گرایش این شریفیهای ّ

شاید همین ویژگی است که بر شمار خوانندگانش شماره به شماره

خندیدن است .و در این کامیابی ،نمیتوان از تالشها و پیگیریهای امین

میافزاید .با این حال ،طنزنامهای اینچنین برای پویایی و گویایی

سبزواری ِ
(پیر کَ ژول) که به تازگی مدیر فروش و تدارکات نشریه

بیشتر هنوز به یاری و همکاری شما دانشجویان (و هم کارمندان و

شده چشم پوشید .به هر روی ،روشن است که گرداوری نوشتههای

استادان) نیازمند است .شیخ بزول به امید همگامیِ بیش از پیش ،دست

طنزگونه که به روز باشد و به زور نباشد! و به اخبار دانشگاه هم

دوستداران و قلم به دستان را در آفرینش و پرورش ایدهها و به کاغذ

مرتبط ،کار چندان آسانی نیست و مجال هم به حدکافی بر نویسندگان

آوردن دیده ها و شنیده ها به گرمی و نه با فشار! میفشارد.

و نوشتارهایشان تنگ هست .اما خوشبختانه!چون نیش شتر با هزینه

«به راه بادیه رفتن به از نشست ِن باطل

شخصی مدیرمسوول به چاپ میرسد خود را ملزم به مجیزگویی و
مدیحه سرایی در وصف هیچ گروه و اشخاصی نمیداند و برعکس

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم»
فروردین هشتاد و نه خورشیدی ،سردبیر

بهره برداری از نخستین خط ( CRT (Camel Rapid Transportationدر شریف

camel shot

طرح جامع پیشنهادی شیخ بزول برای حل معضل ترافیک دانشگاه

مه

سنا

شنا

نیش شتر

(نشریه طنز دانشجویی شریف)
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