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سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

مینا گودرزی

دانشكده 
يا داس؟!

دانشکده ما همه جوره تک و خاص است
تعریف نباشد پُِر از میز و کالس است

 بیش از همه جا رشته  پر فایده دارد
در حیطه  تولید علوم اول و آس است

یک رشته پر جاذبه اش، کشف لولو است
لولو که همان مورچه و پّشه و ساس است

یک رشته  دیگر، آنالیز کف دست است
دانشجوی این رشته »کف دست  شناس« است

دانشجوی خودشیفته  رشته  فیگور
دائم وسط راهرو و پله پالس است

او کیست که بوتاکس زده کل تَنش را
احسنت! همان ترم یِک درس آماس است!

هر کس که نشسته سر درس چک و چانه
دنبال دو - سه تا فک آکبند زاپاس است

در کار درو کردن جیب پدر ماست
دانشکده نه! بیشتر انگار که داس است

چون کله  پر مو پر درس است و کالس است
البته بماند که درونش همه تاس است

دانشجو: موجودی متشکل از مقدار زیادی سیب 
زمینی، انواع فست فود و مقادیری دانش!

استاد: دانای کل بی اعصاب!
دانشگاه: قبال در زمین های آنجا بز می چرانده اند.

امتحان: بدین وس��یله توانایی دانش��جو را در به 
کاربس��تن جدیدترین آموخته ه��ا جهت تبادل 

دانسته ها با سایرین می سنجند!
آبدارچی: وس��ط پخش چای و ش��یرینی برای 
اس��اتید و کارکن��ان، به رتق و فت��ق امور جاری 
دانشگاه می پردازد، دستش برسد دوتا پس گردنی 

هم حواله دانشجوی بخت برگشته می کند!
كالس: تاالر عروس��ی در زمان تاخیر استاد و لغو 

امتحان!
كتابخانه: خوابگاهی که با قفسه های کتاب و میز 

و صندلی تزیین شده است!
اتاق استاد: معدن شیرینی و شکالت!

رئیس دانشگاه: همچون شهاب سنگ و ستاره 
دنباله دار هر چندصد س��ال یکبار رخ می نماید، 
هرکه روی شهاب سنگی اش را دیدار نماید نابود 
شده پرونده اش زیر بغلش می رود و آنکه بخت با 
او یار باشد و ستاره دنباله دارش را ببیند، آرزوهای 

محالش برآورده می شود!
آموزش دانشکده: محلی که در آن می آموزیم 

چگونه بر اعصاب خود مسلط باشیم!
س�لف غذاخ�وری: کارخانه تعدی��ل گربه ها و 
چمن های زائد دانش��گاه، کارگران در آن همیشه 

مشغول کارند، هجوم گرسنگان!
خوابگاه:  النه جاسوسی خاله زنکها، آرایشگاه 
زنانه، گل کوچیک با دمپایی ابری وسط راهرو 

و ...

محدثه فالح 

مهدی نظری

به مناسبت 16 آذر كه روز دانشجو است

از موقع��ی ک��ه یادمان می آید جلس��ه اول همه 
کالس ها پ��س از تعری��ف تز دکترای اس��تاد و 
کشوری که در آن درس خوانده و اینکه مردمش 
چق��در نایس بودند، همچنین اینک��ه این واحد 
درس��ی در خارج خیلی مهم است ولی اینجا به 
آن به��ا نمی دهند که م��ا عقب مانده ایم، به این 
می گذشت که استاد حالی مان کند دانشجو یعنی 
دانش+جو!! با این تعریف، دیگر استاد هم الزم نبود 
درس بدهد چ��ون باید خودمان میجوریدیمش. 
خوبی اش هم این بود که کالس��مان بیش��تر به 
بررسی مسائل روز می گذشت و آخر ترم تازه دور 
می افتادیم برویم دان��ش را بجوریم! باالخره یک 
هفته تحمل استرس خیلی بهتر از یک ترم کامل 
درس گوش دادن است. البته همچین استرسی 

هم نبود.
پس از س��ال ها تالش برای پاس کردن ریاضی١ 
و خون دل خوردن برای اخذ ریاضی مهندس��ی 
با اون استاده که خوب نمره می ده، به این نتیجه 

رسیدیم که دانشجو یعنی د+ا+ن+ش+ج+و!

دال: در راهرو
نام سرخپوس��تی آن وول خورده در راهرو است. 
وی کال اعتقادی به هیچ جای دانش��کده ندارد، 
غیر از راهرو. یعنی اس��تاد رفته سر کالس و دارد 
حضور غیاب می کند ولی وی هنوز در راهرو است. 
دارد کوئیز می گیرد؛ راهرو. انتخاب واحد ش��روع 
شده؛ راهرو. ملت رفتند سلف نهار بخورند؛ راهرو. 
المپ های دانش��کده را خاموش کردن��د بروند؛ 

راهرو...
چی؟
راهرو
کجا؟ 
راهرو

تلفن؛ سیزده، دو تا در رو 

الف: اپالی زدگی
وی از مبدعین هش��تگ #حب_الخارج_یقتلنا 
بوده و کال به عشق خارج رفتن از پیش دبستانی 
١ تا االن کالس زبان رفته است. اصال همان موقع 

فرشته موسوی 
ک��ه برای اولین بار گفت اورنج، داش��ت به این 
فکر می کرد که وقتی در آینده رفت خارج، باید 
آرنجش را جای پرتقال بخورد. اولش یک کمی 
چندش��ش ش��د ولی بعد که دودوت��ا چهار تا 
کرد و به این نتیجه رس��ید حتما خوب است 
که خارجی ها می خورند دیگر. مدتی هم دنبال 
راه هایی برای بلعیدن لپ تاپ برادرش می گشت 

ولی چون دهنی بود، بیخیالش شد.

نون: نمک پرونی
وی خیلی احس��اس خوبی نسبت به خودش 
دارد. فی الواقع یک جور خودشیفته طور است. 
همچنین فکر می کند ملت معطل نمک های 
نپرانده ش��ده  وی هس��تند و اگر نمک هایش 
را نپران��د، هم کالس��ی ها و اس��اتید، به مرض 
افس��ردگی خواهند مرد. بنابراین س��ر کالس 
آن ها را می پران��د. اینگونه می تواند نمک های 
اضاف��ه را دف��ع کرده و عالوه ب��ر جلوگیری از 
ابتال به بیماری های قلب��ی و عروقی، از مرگ 
دسته جمعی جامعه علمی نیز جلوگیری  کند. 
البته این استادهای ضد نمک پرونی هم خوب 

حالشان را می گیرند.

شین: شوماخربازی
وی خودروی ملی یا غی��ر ملی اش را به عنوان 
جایزه قبولی در دانش��گاه دریافت کرده. حاال 
دانشگاه و رشته مهم نیست، همین که فرزند 
دلبندشان معتاد نش��ده، ارزش فروختن یک 
دس��ت و یک پا و ی��ک جفت کلی��ه را دارد. 
بگذریم؛ دانشجوی ذکرشده صبح به صبح، یک 
ساعت_چهل و پنج دقیقه ای جلوی در دانشگاه 
وی��راژ داده و دور پلیس��ی می زند و تا مطمئن 
نشود که جمیع نس��وان هم دانشکده ای وی را 
رؤیت کرده اند، س��ر کالس برو نیس��ت. اصال 
یکی از عوامل تص��ادف در این مناطق همین 

»خودشوماخر پنداری« دانشجویان است.

جیم: جوگیری
همان موقع که دانش آموزی بیش نبود، یکهو 
چش��مش را باز کرد دید دوم دبیرستان است 
و هنوز هی��چ کالس کنکوری ثبت نام نکرده، 
درحالیکه هم کالس��ی هایش قریب به ده سال 
اس��ت از چیچی چی گرفته تا گزینه بیس��ت 
و چهار را خورده اند. جوگیر ش��ده و فول تایم 
کالس تس��ت زنی رفت. بعد هم درحالی وارد 
دانش��گاه ش��د که قصد داش��ت دنیای علم را 

حداقل پونزده شونزده قدم جلو 
ببرد، ول��ی دید نه فاز اس��تاد به 

ای��ن حرف ها می خورد و نه دانش��گاه؛ 
این ش��د که پیرو جو حاک��م، ترجیح داد 
آخر ت��رم جزوه آن دخت��ره که صندلی 
جلو می نش��یند را بگیرد. تازه اینجوری 
می توانس��ت گام مؤثری در راس��تای 
ادای سنت حسنه  و البته رایج “جاست 
فرندینگ” هم بردارد و خدای نخواسته 

از جو عقب نماند.

واو: واحدبرداری 
ب��ا  واح��د  انتخ��اب  روز  در  وی 
زیرپاگذاشتن تمام اصول اخالقی و 

غیر اخالقی، همچنین جابجا کردن 
مرزهای دوس��تی از جمل��ه حذف درس 

رفیق فابریکش که سیستم را به وی سپرده و 
رفته دست به آب و اخذ آن درس، تعداد خوبی 
واحد بر می دارد. حتی به حذف و اضافه هم رحم 

نمی کند 
چندتای��ی  و 
ه��م آن موق��ع 

برمی دارد. حاال اینکه 
نصف بیش��ترش را حین ترم حذف می کند و 
الباقی را حذف پزش��کی، چندان مهم نیست. 
مهم این است که وی در برداشتن واحد از هیچ 
تالشی فروگذار نیست. مورد داشتیم طرف با 
بدبختی بیست واحد برداشته ولی کال حذف 
ترم کرده اس��ت. اما آیین واحدبرداری از جهاز 
بینون هم برایش مهم تر بوده است. این وسط 
نباید از دریافت چند فحش ناقابل از افرادی که 

نتوانستند واحد را  اخذ  کنند، چشم پوشید.

القصه! این ها را که جمع بزنیم، می توانیم یک 
چیزی تو مایه های دانش��جو تحویل بگیریم، 
هرچند هنوز ابعاد ناشناخته زیادی برای این 

موجود متصور هستیم ولی همین هم خیلی 
به واقعیت نزدیک اس��ت. حتی نزدیکتر از 

آنچه در آیینه می بینیم.

دانشجو 
را بايد 
نیوشید!!

لوقاط 
دانشويی

سیدمحمد جواد طاهری ■

آخ جون نیكسون!
در حقیقت روز دانشجو

محمدحسین بناكاران

دسته دوم بر این اعتقادند که 
هنگامی که دانشجویان دانشگاه تهران 

برای جشن تولد مهدی شریعت رضوی در 
دانشگاه جمع شده بودند، نیروهای نظامی با شنیدن 
صدای ترقه هایی که برای جشن می زدند، به تصور 

شورش، وارد دانشگاه شدند که در این بین، سه نفر هم 
کشته می شوند؛ گروه دوم، با برگزاری جشن و دعوت 
از عموقناد، عموپورنگ، خاله شادونه و... این روز را 

گرامی می دارند.

اول،  دسته  تصور  به 
هنگامی که نیکسون قصد آمدن به ایران 

را داشته است، دانشجویان از ماجرا مطلع شده 
و با خوشحالی  برای آمریکا سینه چاک کرده اند که 

در این بین، سربازان خوشحالی دانشجویان را می بینند 
و به جمع دانشجویان می پیوندند اما در میان تیرهوایی 
از روی خوشحالی، چند تیر زمینی می شود و  زدن 

سه نفر می میرند؛ به همین دلیل، این گروه روز 
دانشجو را با دعوت از سخنرانانی که برای 

آمریکا سینه چاک می کنند، گرامی 
می دارند.

محمدرسول نوروزی

که  است  روزی  دانشجو  روز  می کردیم  فکر  پیش  سال  چند  تا 
دانشجویان به ورود نیکسون، معاون رییس جمهور آن زمان آمریکا، به 
ایران اعتراض کردند و سه دانشجو در این اعتراض شهید شدند و این 
روز باید نماد استکبارستیزی یا حداقلش نماد مطالبه گری دانشجویان 
به نظر  از دانشگاه ها می بیند که  اما آدم مراسماتی در بعضی  باشد 
می رسد ماجرای این روز اشتباه به گوش بعضی دوستان رسیده است. 

در ادامه به تصور بعضی دوستان از روز دانشجو می پردازیم.

نزدیک  دانشجو  روز  به  كه  همانطور 
روز  این  تبریک  منظور  به  می شویم، 
و طرفداری از قشر دانشجو كه در هر 
شرایطی حق دارند، ابیاتی را با تفسیری، 
در اینجا گرد آوردیم تا به آنها كه خالف 
این را می گویند ثابت كنیم نه تنها قضیه 
آن طوری كه آن ها می گویند نیست، بلکه 

طور دیگری است.

میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان

شاعر در اینجا آنقدر دانشجویان را به آموختن 
توصیه کرده که گمان می رود منظورش همان 
لیسانس  سال  نه  تا  که  است  دانشجویانی 

گرفتنشان را به تعویق انداخته اند.
 

گر كسی را رغبت دانش بود گو دم مزن
زانکه من دم دركشیدم تا به دانایی زدم

بوده  همکالسي اش  به  اینجا  شاعر  حواس 
فکر  آینده مشترک شان  به  راه رفتن،  و درحال 
مي کرده که ناگهان خورده وسط صورت استاد 
عالوه  وي  شده.  زمین  پخش  و  بداخالقش 
بر برداشتن دوباره آن سه واحد، یک ترم هم 

از  آبها  تا  گرفته  استعالجي  مرخصي 
آسیاب بیفتد و اینقدر به او نخندند.

نگه كن به جایی كه دانش بود
ز داننده كشور به رامش بود

در این بیت که اوج تعلیق را به 
در  عشق  به  داده،  اختصاص  خود 
البته این  یک نگاه اشاره دارد که 
روزها دانشگاه ها را فرا گرفته است 

و همانطور که می بینید اشاره ای به 
جزوه و ریختن آن بر کف راهرو نشده 

باب مفاعله در دانشگاه
است پس هی جزوه هاتان را به محض 
دیدن جنس مخالف نقش زمین نکنید 
تنه شود  زمین  نقش  اینکه  برای  یا   و 

 نزنید.

بیارای دل را به دانش كه ارز
به دانش بود چو بدانی بورز

حتما با خودتان می گویید ارز به ما چه 
ربطی داره! ما هم نمی دانیم، احتماال در 
اینجا شاعر از دولت پول گرفته که قضیه 
اشاره  دور  از  شاعر  کند،  ماستمالی  را  ارز 
می کند که اتفاقا پول نگرفته ام و در این 
ابیات اسراری است... ضمنا چنانچه دانشجو، 

دانشجو بود به ارز مربوط است.

به یزدان چنین گفت كای دادگر
تو دادی مرا دانش و زور و فر

در این بیت نیز تعلیقی آن را دربرگرفته 
و اشاره مویرگی دارد به همان جمله افسانه 
ای “علم بهتر است یا ثروت” که از تاریخ 
کهن تا کنون جواب آن بر همگان پوشیده 
مانده و همواره دانشجویان در انتخاب یکی 
از این دو سرگردان و حیران به سر می برند.

سحر فتحي

ریحانه سلطانی

سام درخشانی با ابراز خوشحالی نسبت به 
س��الم بودن مادر و فرزن��د، گفت: من تولد 
در کان��ادا را ب��ه فرزندم هدی��ه دادم. حاال 
می خواهیم ببینیم اگر ق��رار بود هریک از 
دیگران! به فرزندش��ان ی��ک چیزی هدیه 

بدهند، آن چیز چه بوده است:

صادق زیب�اكالم: 2میلی��ارد تومان پول 
نقد)کارت به کارت(

بیژن زنگنه: کپی قرارداد کرسنت
الریجانی: جزوه »خودآموز البی گری«

عل�ی مطه�ری: فن��ون کش��تی ک��ج و 
کف گرگی

حسن روحانی: وعده
مهناز افشار: شیرخشک تاریخ مصرف دار

حسین ش�ریعتمداری: آرش��یو روزنامه 
کیهان

عباس عراقچی: کلکسیون ماله
جوادظریف: دستکش مخملی

محمود صادقی: ممبر واقعی رایگان
عباس آخوندی: آموزش پرتاب میکروفن 

»با« خبرنگار
ISI قاضی زاده هاشمی: مقاله

فائزه هاش�می: بستنی قیفی با ساندویچ 
اضافه

كواكبیان: فیلم طعم گیالس
مهدی هاشمی: ایران

الدانشجوی االیرانی!
هل انت فی رشته الفضاییه و النفطیه 

و الهسته ایه؟
هل ان��ت الس��رویس فی الزی��ر بار 

المخارج البروجه و التحقیق ؟
ال تحویل��ون المس��ئولین ان��ت فی 

البزوهشکاه؟
البدو! البدو!

فوری
به رغ��م نیات پلید تمامیت خواهان، 

دانشگاه زنده است
تجمع دانش��جویی مقابل س��لف در 
اعتراض به کمبود گوشت در خورش 

قیمه.
ساعت 3 بعد از صرف ناهار.

دانشجوی گرامی!
فردا همراه با ناه��ار، یک عدد موز از 
مح��ل درآمده��ای پس��ابرجامی در 
بازبگید  قرارخواهدگرفت.  اختیارتان 

دولت تدبیر و امید بده.

پسره پاچه خاره بود که شیش گرفته 
بود! اس��تاد بهش داده شونزده، دیگه 

نمرات رو نمودار نمیره.
خواستم بگم دهنمون آره.

هم خوابگاهی عزیز!
خفه ک��ردن صدای اس��پیکر بعد از 
ساعت س��ه نصف شب، نش��انه آدم 

بودن شماست
ستاد تبلیغات اتاق بغلی

میکنی ی��ا بمون با همون دانش��گاه یا هفته دیگه میای تکلیف منو معلوم 
همینجوری قبول نمیکنهاومدی حکم اس��تخدامتم بیار بابام جونت

به چشمهای خودت رحم کن. است. به سرورهای ما رحم نمی کنی ترافیک مصرفی دانشگاه رو به پایان مشترک گرامی!

فروش انواع مدارک لیسانس، فوق و 

دکترا، مقاله و پایان نامه، ثبت مقاالت 

در ISI، ارجاع دلخواه به مقاله ش��ما. 

امضای استیون هاوکینگ پای مقاله 

شما، با ارسال رایگان عدد 4 به همین 
شماره.

بورسیه محترم!
با زبان خوش از حضرتعالی درخواست 
می گردد تا 48 ساعت آینده شونصد 
میلیون مابقی هزینه بورس��یه را به 
حساب خزانه دولت واریز نمایید. در 

غیر این صورت هرررری ...

استخدام موسسه غازچران گستر
کارآفری��ن نمونه س��ال ب��رای فارغ 

التحصیالن دانشگاه ها
با حقوق و مزایای بخور و بمیر

پژوهشگر محترم!
وام فرصت مطالعاتی به ش��ما تعلق 

نمی گیرد.
درسته شما درخواس��ت ندادی ولی 
گفتیم که الکی نیای پالس کنی وقت 

ما رو هم بگیری.

تمرین ه��ای آنالیز ع��ددی رو حل 
کردی بده ما هم کپی کنیم.

راستی کالس زبان فردا پیچونده س. 
باز خودشیرین نشی که میندازیمت 

تو گونی.

محمد كوره پز

بس�تنی 
ب�ا  قیف�ی 

ساندويچ

یک دستگاه  درحد،  کالباس بُر   -١
کالباس بر کم کارکرد که فقط از آن برای 
شده،  استفاده  محل  گربه های  ترساندن 
یک و ١50: کارگر می تواند با 50 تومان 
باقی مانده اش هم کالباس بخرد و در اوقات 
فراغت بُبرد. هم سرش گرم می شود، هم 
با  بیندازد.  راه  ساندویچی  یک  می تواند 

تشکر.

2- بوت اورجینال 
هارلی دیویدسون، 
ترکیه  از  خودم 
مال  آوردم، 
خود آقا دیویده! 
 :250 و  یک 

بتواند  اگر  کارگر 
کالباس بر  طریق  از 

تومان  ساندویچ، 50  و 
کاسبی کند، کافی ا ست آن را 
بگذارد روی حقوق ماه بعدش و 
دی ماه که شروع زمستان است،  
با  بوت اورجینال دیوید فالنش 

عشق و حال کند!

3- کیت تتو، یک کیت کامل و 
حرفه ای که اصال کار نکرده، فقط دو- سه 
بار برای تست روی یه جاهایی از خودم 

زاسیون  سلبريتی 
کارگری!

زدم. قیمت یک و صد: خب! به نظر شما، 
یک مدیر فست فود بوت پوش چه کم دارد؟ 
احسنت! یک نقش اژدها روی کمرش و 
روی  شغال  و  پلنگ  و  گرگ  مشت  یک 

سایر نواحی!

فقط یک شب  ترک،  لباس شب   -4
هم  آن  که  شده  پوشیده 
زیاد شب نبود، حوالی 
فقط  قیمت  غروب! 
و سیصد: صد  یک 
از خرید  که  تومان 
باقی  تتو  کیت 
و  با یک  و  است  مانده 
یک  می کند  اسفندماه  دویست 
کارگر  می گویم  تبریک  سیصد،  و 
ساده ما از همین االن که شروع کند 
آخر سال یک سلبریتی تمام عیار است! 
شاید چند ماه گرسنگی و کارتن خوابی 
قدری اذیت کند که به سلبریتی شدن 
بیایید دعا کنیم آن لباس  می ارزد. فقط 

شبه، مردانه باشد.

شاهرخ بایرامی

ظاهرا برخی قصد دارند حقوق ماهیانه دواااازده میلیون 
ریالی كارگران را یک و دویست جلوه دهند و بعد نتیجه 
بگیرند با این پول ها نمی شود زندگی كرد. با هم سری به 
یکی از سایت های دست دوم  فروشی می زنیم تا به شما ثابت 
شود 12 میلیون ریال، همچین هم پول كمی نیست و وای 

بر یاوه گویان!

رضا عیوضی

اکنون که پس از فارغ التحصیلی به عنوان مسئول تحقیق بر شناخت تاثیر میتوکندری یوکاریوت ها در انقراض 
جلبک های قهوه ای اقیانوس آرام منصوب شده ام، باید بزرگترین درس این دوران را فاش کنم.  همانطور که به 
شیر آب گرم و سرد توالت اعتماد نمی کنید، به عنوان رشته های ثبت شده در دفترچه کنکور هم اعتماد نکنید.

مثل من موفق باشید!

دانش��گاه جای فعالیت و خدمت است. حقیر بعد از آشنایی مختصر با دانشگاه در انجمن و 
کانون های بیشماری مانند کانون مطالعات راهبردی کیفیت غذا، انجمن حفظ صمیمیت بین 
دانشجویان جدید و قدیم، انجمن حفظ سبزه های کنار پیاده روی دانشکده هنر و کانون نفهمان 
بی منطق دگراندیش، عضو شدم. باید تاوان خدمت به جامعه دانشگاهی و علم را داد، حتی با 

درس نخواندن و مشروط شدن. اولین راه خدمت، ازخودگذشتگی است.

جس��ارت و شجاعت یافتن در دانشجویان یکی از خصوصیت های دانش��گاه است. در دوران 
مدرسه برای امورات بسیار شخصی مثل دستشویی رفتن باید از معلم اجازه می گرفتیم حتی 
با حساب آبروریزی و آبیاری! اما دوران دانشجویی جای شجاعت و جسارت است. این کمترین 
نیز از این موضوع مس��تثنی نبودم و چندین مورد در کارنامه خود از جمله خروج از کالس 
بدون کس��ب اجازه از اس��تاد، کله معلق زدن در جشن های دانشگاه در مقابل دانشجویان و 
اساتید، شرکت در بازی حقیقت یا شجاعت و گرفتن جزوه های متعدد از افراد مختلف را دارم!

یکی از درسهای مهمی که در دانشگاه آموختم تالش برای تغییر در زندگی بود. قبل از ورود 
به دانشگاه، نصف شبها در فضای مجازی می چرخیدم و تا لنگ ظهر می خوابیدم. اما بعد از 
دانشجوشدن همه چیز تغییر کرد. این بار نصف شبها در فضای مجازی میچرخیدم اما با نت 

مفت دانشگاه  و تا لنگ پیش از بسته شدن در سلف دانشگاه، می خوابیدم.

درس های زندگی یک فارغ از تحصیل 

مردِک هیچ کاره! 
محسن انصاری نژاد

این نوشته ها حاصل چهار سال  از عمر تخم مرغ و سوسیس خوری من است. از روده مرغ و تاج خروس 
و سنگدان کالغ حرف های پیچیده ای بر نمی آید. نخواندید هم چیزی از دست نداده اید .

درس اول: تغییر در زندگی!

درس سوم : از خود گذشتگی!

درس دوم: جسارت و شجاعت!


