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 شناسنامه

توصیه هایی برای نو ورودهاتوصیه هایی برای نو ورودها
ســامی به روشــنایی برق چشــمانتان ،آن 
روزی کــه نــام دانشــگاه فردوســی مشــهد 
در نتیجــه ی نهایــی کنکورتــان درخشــید.
ورود  می خواهــم  چیــزی  هــر  از  قبــل 
بــه  را  نــوورود  دانشــجویان  تــک  تــک 
صمیمانــه  فردوســی  بــزرگ  دانشــگاه 
بنمایــم. عــرض  تســلیت  و  تبریــک 

باشــد،  هــم  چــه  هــر  چــون  تبریــک، 
دانشــجوی فردوســی بــودن حتمــا دلیلــی 
ــما  ــه ش ــرای اینک ــود؛ ب ــد ب ــته خواه شایس
به عنــوان اســطوره ی موفقیــت همچــون پُتــک 
ــوید! ــده ش ــل کوبی ــای فامی ــر بچه ه ــر س ب
بمانــد! ؛    .  .  . چــون  تســلیت،  امــا  و 

اواســط تــرم ســه یــا شــاید چهــار، وقتــی یــک 
بهــار و یک تابســتان، یک پاییز و یک زمســتان 
ــز تکــراری شــد، ــد و دیگــر همــه چی را دیدی

دلیلــش  حتمــا  اثنــا  همــان  در 
خواهیدشــد. متوجــه  را 

ــان  ــل صحبت م ــن اوای ــد همی ــتی! بگذاری راس
بریــزم! دســت تان  روی  را  پاکــی  آب 

ــینید  ــا بنش ــردا هرج ــس ف ــد از پ ــر نکنی فک
محترمانه شــما را »دانشــجو« خطــاب می کنند!

ــی  ــرم دو تمام ــط ت ــا اواس ــون ت ــم اکن از ه
یک صــدا  هســتی  عالــم  در  موجــود  ذرات 
خواهندخوانــد! »ترمــک«  را  شــما 
دلتــان نگیــرد! ترمــک بــودن هــم عالمــی دارد.

و مــا اینجاییــم تــا عالــم ترمــک بــودن را 
ــم. ــهل کنی ــما س ــر ش ــش ب ــح خوی ــا نصای ب

ضمنــا توجــه داشــته باشــید توصیــه هــای زیر 
نتیجه ی تجارب ریش ســفیداِن داغ دیده اســت 
فلــذا بــر آنهــا ارج نهیــد و بــا مــا همراه باشــید.

توصیه شماره ۱:
مجــازی( آمــوزش  احــواالت  )انــدر 

»اســتاد  قطعــه«،  میکروفونــم  »اســتاد 
امــا  می کنــم  صحبــت  دارم  مــن 
نداریــن«   رو  مــن  صــدای   شــما 
ضعیفــه« نتــم  »اســتاد  و 

ایــن  همــدردی  و  تاســف  ابــراز  بــا 
بــود! پیــش  تــرم  مــال  همــه  بهانه هــا 
جــای شــما خالــی مــا همــه را قدیمــی کردیم!

ــجاعت  ــت ش ــر اس ــدن بهت ــع نش ــت ضای جه
خــود را بــاال بــرده، میکروفــون خــود را وصــل 

کــرده و پــس از اظهــار ارادت بــه اســتاد عزیــز، 
ــرزش اعتــراف  ــه دور از ل ــا صدایــی رســا و ب ب
نمی دانیــد. را  ســوال  جــواب  کــه  کنیــد 

توصیه شماره۲ : 
گذرانده ایــم! را  هــا  روز  ایــن  هــم  مــا 
آینــدگان  و  گذشــتگان  چــون  نیــز  مــا 
یــک  شــدیم  دانشــگاه  وارد  وقتــی 
داشــتیم. مختلــط  تلگرامــی  گــروه 
ایــن  در  افــراد   ، نیــاورم  درد  را  ســرتان 
گــروه رفتــاری ورای تصــور شــما دارنــد!
ــرم  ــگفت آوری خونگ ــکل ش ــه ش ــگان ب هم
کــه  آنچنــان  هســتند  اجتماعــی  و 
گیتــی  مــادر  خلقــت،  ابتــدای  از  گویــی 
نزاییــده! آن هــا  از  برخوردتــر  خــوش 
در روزهــای اول تابــع صمیمیــت در گــروه 
ســیری چــه بســا حتــی صعــودی تــر از 
امــا دیــری نمی پایــد  توانــدار دارد  توابــع 
ــی  ــروه دعوای ــف در گ ــه ســر مســائل مختل ک
دوم  جهانــی  جنــگ  از  عظیم تــر  بســی 
درخواهدگرفــت و گــروه منحــل خواهــد شــد.
از  حــال  هــر  بــه  نباشــد!  غمتــان 
»دنیــا  کــه   گفته انــد  هــم  قدیــم 
دیــده«. دو  هــر  نــور  ای  نــدارد  وفــا 

توصیه شماره ۳ :
ــروه  ــه در گ ــی ک ــه گل و بوته های ــان را ب دلت
ــه  ــرا ک ــد چ ــوش نکنی ــد خ ــت می کنی دریاف
ایموجی هــای  شــب  ســاعات  آخریــن  از 
ــت. ــه اس ــال مبادل ــا در ح ــی در پیوی ه اصل

توصیه شماره ۴ :
ترفنــد فرســتادن پیامــی بــی ربــط در پیــوی 
شــخصی که اناین اســت، برای شــروع صحبت 
یــک روش کامــا نابخردانــه و قدیمــی اســت.
در  را  خــودکار  بروزرســانی  تیــک  لطفــا 
تنظیمــات خــود فعــال کــرده و آپدیت باشــید.

توصیه شماره ۵ : 
ــم  ــی را نمی شناس ــد کس ــتش را بخواهی راس
ــده اش را  ــم ش ــه ی گ ــرم ۱ و ۲ نیم ــه در ت ک

ــد! ــده باش ــی هایش برنگزی ــان همکاس از می
تکــرار  را  گذشــتگان  اشــتباهات 
بگیریــد. درس  تاریــخ  از  و  نکنیــد 
ســرعت تان را کــم کــرده و چشــمان تان را بــاز!
اســت! شــیطان  کار  عجلــه 
ــرا  ــت چ ــان اس ــال زی ــه در ح ــان همیش انس
از  بعــد  همیشــه  خــوب  کیس هــای  کــه 
تــرم ۴ از پشــت ابرهــا بیــرون خواهنــد آمــد.
آنقــدری  نباشــید،  نگــران  کــه  خاصــه 
ــد! ــی برس ــان یک ــر کدام ت ــه ه ــه ب ــت ک هس

توصیه شماره ۶ :
همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید که کســی قرار 
نیســت در حالیکــه بــا عجلــه بــه ســمت کاس 
می رویــد به شــما برخــورد کــرده و جزوه هایتان 
روی زمیــن بریــزد و هنــگام جمــع کردنشــان 
تاقــی نگاه هــا عشــقی آتشــین را ســبب شــود!
نیســت! کــه  نگردیــد  نبــود،  گشــتیم 

توصیه شماره ۷ :
نیســتند  کانــون  تــراز  شــما  نمــرات 
کنیــد! پنهان شــان  یکدیگــر  از  کــه 

توصیه شماره ۸ :
دانشــگاه  در  کــه  باشــید  آگاه  و  بدانیــد 
»نوبــل  کســی  بــه  حــال  بــه  تــا 
نشده اســت. اهــدا  خوشــمزگی« 
ــه  ــرای جلــب توجــه جنــس مخالــف ب فلــذا ب
نمــک ریزی هــای بــی انتهــا متوســل نشــوید.
کــم! جــا  و  اســت  بســیار  توصیــه 
در انتهــا عاجزانه خواهشــمندیم کــه در ابتدای 
دوران تحصیــل ســنجیده و بالغانــه عمــل کنید 
ــک  ــل »ی ــا گس ــه ب ــر مواجه ــا در اث ــا بعده ت
ــدگاه  کاغ،چهــل کاغ« در جهــت اصــاح دی
دیگــران نســبت به خودتــان به زحمــت نیفتید!

 و من اهلل توفیق

 یگانه افکار 
مهندسی شیمی 96

* شماره*نشریه*ای*که*پیش*رویتان*است*چهارمین*	
در*از*گاهنامه*فرهنگی*طنز*سانسوریاگاهنامه*فرهنگی*طنز*سانسوریا*می*باشد*که*

آبان*ماه*۱۳۹۹*منتشر*شد.*
* ما*برای*گرفتن*مجوز*خیلی*تالش*کردیم*و*ماحصل*	

این*تالشمون*شماره*مجوز*۹۹۱۸۵*شد.
* هر*نشریه*یک*پدر*داره،*کسی*که*اعضای*نشریه*مثل*	

بچه*هایش*هستند*و*آقای*محمدامین*ناصری*فرد*چنین*
شخصیتی*رو*اینجا*دارند.

*تو*هر*گروهی*یکی*دو*نفری*هستند*که*هدایت*بقیه*	*
رو*به*عهده*می*گیرند*تا*کارها*طبق*برنامه*انجام*بشه*و*

گروه*به*هدفش*برسه*اینجا*هم*خانم*فرزانه*زینلی*و*آقای*سید*
محمد*جواد*کیش*بافان*این*مسئولیت*رو*برعهده*دارند.*

* البته*زحمت*اصلی*نشریه،*روی*دوش*خانم*ها*و*آقایان:*یگانه*	
افکار-*رضا*اخوان-*طاهره*سادات*بهره*مند-*
فرناز*پاک*بین-*یگانه*تقی*زاده-*رضا*
حسین*پور-*محمدمهدی*رضائی-*
محدثه*شادکانی-*الهه*صالحی-*

مهدی*عابدی*پور-*زهرا*
غوریانی-*هدی*فیض*الهی-*
زهرا*کاظمی-*صادق*کریمی-*

علیرضا*مردانی-*علینظامی-*مجتبی*نصیری-*
امیرعلی*وطن*دوست*باجگیران*-زهرا*صنعتی*هست*و*

بدون*وجود*اون*ها*سانسوریا*معنا*نمیده.
* *اگر*می*بینید*که*متن*ها*و*عکس*ها*اینقدر*منظم*و*زیبا*	

کنار*هم*قرار*گرفتند*بخاطر*وجود*آقای*محمد*امین*
ناصری*فرد*هست.

طراحی*کاریکاتور*این*شماره*ماحصل*تالش*خانم*زهرا*
صنعتی*و*آقای*رضا*اخوان*می*باشد.

قطعا*غلط*نوشتن*نمک*نویسندگیه*برای*همین*هم*آقای*	*
سید*محمدجواد*کیش*بافان*متن*ها*رو*بررسی*می*کنند*تا*

نشریه*زیادی*شور*نشه*):

 تلفن تماس: 
۰۹۱۵4۸۵۹۲۸۸

ایمیل:
Sansooria.Mag@gmail.com

شبکه های مجازی: 
  @ sansooria _ mag    

  
     

و*به*زودی*در*...

برای*مشاهده*پادکست*های*معرفی*دانشکده*ها*
به*این*آیدی*مراجعه*کنید.

*سالم*خدمت*سانسوریایی*های*عزیز!
*نه*سانِس*ِوریا*بخوانید*نه*ُوریا*و*نه*سانسووریا

*در*هر*صورت*ما*دوباره*آمدیم.
اگر*یادتان*باشد*در*شماره*قبل*صحبت*کردیم*از*آموزش*مجازی*و*

*دنیایی*که*دارای*مزایا*و*معایبی*بود.
شکل*جدیدی*از*آموزش*که*نقاط*تاریک*و*تجربه*نشده*ی*زیادی*

*برایمان*داشت.
حاال*که*چند*ماهی*از*عمر*آموزش*مجازی*گذشته*است،*با*مسائل*
جدیدی*روبرو*شده*ایم*که*یکی*از*بزرگترین*و*البته*چالشی*تریِن*

*آن*ها*بحث*نوورود*های*دانشگاه*مي*باشد.
بله*شما،*شمایی*که*هنوز*دانشگاه*را*ندیده،*باید*بنشینید*پای*
درس*و*کالس*و*آزمونک**و*از*تمام*دانشگاه*چندصد*هکتاری*

*نصیب*تان*شده*است.فردوسی*فقط*یک*گروه*و*یک*سایت*

کرونا*که*آن*روزهای*اول*شده*بود*مانند*عیدی*آخر*سال*کائنات*تا*
بتوانیم*زودتر*از*هر*سالی*کالس*های*درس*را*رها*کنیم،*حاال*شده*
است*مانعی*به*بلندای*چند*ده*هزار*فوتی*و*چندصد*هزار*مبتالی*

کرونایی*تا*هرروز*از*بازگشت*به*دانشگاه*و*روزهای*خوش*دانشجویی*
*ناامیدتر*باشیم.

*و*حاال*دانشجو*مانده*پشت*»دیوارهای*آموزش*مجازی«
دیواری*که*هم*لذت*ورود*به*دانشگاه*را*از*نوورود*ها*گرفته*است*و*

*هم*لذت*ورود*دانشجویان*نابلد*راه*را*از*سال*باالیی*ها.
باز*هم*تنها*می*توانیم*آرزوی*سالمتی*و*رفع*این*ویروس*را*داشته*
*باشیم*و*البته*آرزوی*دیدار*هرچه*زودتر*شما*دوستان*عزیز.

در*آخر*هم*الزم*به*یادآوریست*که*خنده*مهم*ترین*سالح*بشر*در*
مواجهه*با*نامالیمات*است*پس*با*چند*دقیقه*لبخند*در*ادامه*ی*
این*نشریه*از*خود*و*خانواده*تان*در*مقابل*سختی*و*فشار*روزگار*

محافظت*کنید.

سرمقاله
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ترم جاری را فنا کردی پسر از ترم بعد
گر سه ماه از زندگی هم شد هدر از ترم بعد

آمد ایام پشیمانی و در گل مانده ای
چون شدی در بحری از گل غوطه ور از ترم بعد

لشکری از امتحان ها پیش رویت صف زده
مانده ای این ترم را تو بی سپر از ترم بعد

شانس نامشروطی این ترم هم هیچ است و تو
می شوی مشروطه خواهی مفتخر از ترم بعد

یاد مینا یاد سارا یاد لیال یاد رز
می کنی این یادها از سر به در از ترم بعد

پیش ما ترمکچه ها مجنون نمایی مد شده
ای پسر عاشق نخواهی شد دگر از ترم بعد

با کتاب و جزوه از دم قهر بودی طول ترم
حال خر خوانی کنی تو مثل خر از ترم بعد

عشرت امروز بی اندیشه ی فردا خوش است
می کنی از مصرع قبلی حذر از ترم بعد

یاد ایام گذشته چاره ی کارت نشد
از همین رو می کنی شق القمر از ترم بعد

تا شوی از منت شاگرد اول ها رها
می نویسی جزوه را شب تا سحر از ترم بعد

عطسه ی استاد را در جزوه ات جا می کنی
می شوی در خط اول مستقر از ترم بعد

می شود تعطیل این گوشی صاحب مرده چون
می گذاری دیگر آن را پشت در از ترم بعد

غیرممکن های دنیا یک به یک ممکن کنی
تو بدوشی شیر را از گاو نر از ترم بعد

فرصتت کوتاه و رویایت بلند است و کنون
چاره در کارت نمی بینی مگر از ترم بعد

ای رضا تا کی کنی این ترم و آن ترم عاقبت
.می کنی تو خاک عالم را به سر از ترم بعد

آن روزها که در سنین کودکی بودم )حدودا یک مقدار بزرگ تر از االن 
شما(، مثل تصورات کودکانه امروز بعضی هایتان، خودم را نسخه پسرانه 
مریم میرزاخانی و جوانی های محمود حسابی تصور می کردم که در حال 
پرت کردن کاه فارغ التحصیلی به نزدیک ترین نقطه به سقف است و با 

احتساب دریافت یک دعوتنامه دیگر از دانشگاه های معتبر، نیاز به یک پوشه 
جدید برای دسته بندی دعوتنامه ها دارد. برای شروع هم سه خودکار نو 
را در کنار کاسور گذاشتم و قرار گذاشتم که از روز اول جزوه ها را تمیز 
بنویسم تا هم درس بخوانم و هم از گزینه جزوه دادن در موارد خاص 

استفاده کنم. حساب کرده بودم که اگر روزی فقط نیم ساعت درس بخوانم 
وقت کافی برای اجرای پروژه های اساتید هم خواهم داشت. در همین فکر 
بودم که با برخورد یک تلنگر سنگین به صورتم که یک ترم باالیی قبل از 

ریاضی یک فرستاد، با قسمت دودی دانشگاه آشنا شدم.
آرزوهایم هنوز قوت خود را حفظ کرده بودند؛ شاید یک مقدار کوچک، 

دیرتر اما هنوز امید ثمر رسیدن داشتم. ضربه مهلک دوم را لحظه ای خوردم 
که وارد سلف شدم. ای لعنت بر آمریکای دروغگو. از من به شما نصیحت، 

هیچوقت به این فیلم های غربی اعتماد نکنید. تصور امکانات و انتخاب آنچه 
دل می خواهد، هضم کباب ها را خیلی سخت تر می کند. 

و رسیدم به خوابگاه ... 
آنجا که در هم شکننده عزم های بزرگ است و خراب کننده هدف های 
بلند  آنجا که در روز عادی هر اتاقش بوی دودی دارد و در روزهایی که 

سلف غذاهای خاص می دهد، بوهای خاص نیز به مشام می رسد. و آنجایی 
که صمیمی ترین رفاقت ها شکل می گیرد و عجیب ترین تغییر مسیرهای 

زندگی. دیوارهایی که سال هاست هر شب با صدای فیلم بیدار است مگر آن 
شب ها که فردایش امتحان است و ذکر صلوات و آیت الکرسی زیر لب زمزمه 

می شود. 
امروز آخرین نفس های ترم آخر است، جایی که تصمیم گرفتم باز هم درس 

بخوانم برای فرار از سربازی، چشیدن دوباره طعم دانشجویی و داشتن 
مدرک باالتر تا شاید دم کوزه به جای آب، شربتی بدهند.

در پایان چند نکته کوتاه:
۱( در فصل بهار، اگر جایی را خلوت و بی صدا یافتید، بدون یااهلل گفتن 

نزدیک به آنجا نشوید، دلیلش را هم ندانید بهتر است.
۲( برای دلنشین بودن غذای خوابگاهی، هیچ وقت پسران در حال آشپزی 

را نگاه نکنید.
۳( دختران غیر قابل اعتمادترین افراد برای کمک در امتحانات هستند.

۴ ( اگر چایی نقش مهمی در روزمره تان دارد، یک هم اتاقی ترک زبان پیدا 
کنید.

5( اقا/خانم دکتر نوشتن اول نام استاد تاثیری در نمره دهی ندارد.
6( وظیفه عمل به توصیه های ترم باالیی ها را به عهده تنها یک عضو 

نسپارید.

##ازاز__ترمترم__بعدبعد

خاطــرات يــك ابزمانده...

رضا حسین پور
دانشگاه حکیم سبزواری

مهدی عابدی پور

دانشگاه مالک اشرت اصفهان
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آن روز دیر از 
خواب بیدار شد و 

وقت کمی داشت 
تا خودش را به 
دانشگاه برساند. 
در حالی که در تخت 
بود دستش را دراز کرد 

و یک خودکار و کاغذ 
پیدا کرد. مسیر خانه 

تا دانشگاه را روی کاغذ 
رسم کرد و تابعش را به 
دســت آورد تا از آن مشتق بگیرد. می خواست 
مســیر را مینیمم کند. یکی دو دقیقه طول 
کشــید تا مسیر مناسب را بیابد. می توانست 
فرض کند که صبحانه خورده اســت. به این 

ترتیــب الزم نبود وقتش را برای این کار تلف 
کند. ماشــین را روشن کرد. آمپر بنزین نشان 
می داد که باک تهی اســت. اهمیتی نداد. از 

بــاک متمم گرفت و حرکت کرد. تا جایی که 
می توانســت پدال گاز را فشار می داد. ترمز برایش 

مهــم نبود. مردی در حال عبور از خیابان بود. 
صورت مرد را با مخرج ماشــینش ساده کرد. در 
آینه نگاهی انداخت. ظاهرا عمر مرد به ســمت 
صفــر میل کرده بود. چقدر مرد بیچاره مبهم به 
نظر می رســید. فرصت نداشت تا از او رفع ابهام 
کند. به دانشــگاه رسید. نگهبان دستی برایش 
تکان داد. حرکت دســت نگهبان مثل یک موج 
سینوســی بود. به مذاقش خوش نیامد. با یک 
ضربه کوچک که با ســپر جلو به نگهبان زد او 
را پی دوم جلوتر برد. به این شــکل بهتر بود. 
تقریبا به موقع به اتاقش رســید. در اتاق بسته 
بود. از در متمم گرفت تا باز شــود. روپوشش را 

پوشــید، جزوه اش را برداشت و در راستای کاس 
به راه افتاد. پس از مدتی متوجه شــد که دارد 

از کاس دور می شــود. بردار حرکت او در خاف 
جهت کاس بود. به دنبال یک اســکالر منفی 
بود تا جهتش را اصاح کند. با خود اندیشــید 
چقدر یک اســکالر منفی می تواند در زندگی 

یک ریاضیدان مهم باشــد. با یکی از همکارانش 
برخورد کرد. جهتش درســت شد. مساله این 
بــود که جهت همکارش را خراب کرده بود اما 
این چندان اهمیتی برای او نداشــت. هر طور 

بود درســت راس ساعت هشت به در کاس میل 

کرد. اندیشــید که صبحانه اش را میل نکرده است. 
این مهم نبود. مهم این بود که می اندیشــید و در 

نتیجه وجود داشــت؛ چه صبحانه خورده باشد و چه 
نخورده باشــد. دانشجویان در ردیف های جلو بیشتر 
بودنــد و در ردیف های عقب کمتر. به صورت یک 
مثلث به نظر می رســیدند. فقط یکی از دانشجویان 
که در انتهای یکی از ردیف های عقبی نشســته بود 
خیلی چاق بود و متناســب به نظر نمی رسید. این، 
قضیه تالس را دچار مشــکل می کرد. آن دانشجو را 
از کاس اخراج کرد. اکنون به راحتی می توانســت 
درس بدهد. کارش را تمام کرد و به اتاق اســاتید 
رفت تا یک فنجان قهوه بخورد. مســتخدم از قبل 

یــک فنجان قهوه برای او آماده کرده بود. یادش آمد 
کــه دیروز خودش این کار را انجام داده بود. فنجان 

را از مســتخدم گرفت و آن را روی زمین خالی 
کرد و اندیشــمندانه گفت: "اکنون مساله به حالتی 
تبدیل شــد که دیروز حلش کردیم." دیگر نیازی 
بــه خوردن قهوه نمی دید. باید زودتر می رفت تا 

لیســت خریدی را که همسرش داده بود تهیه کند. 
چطور می توانســت تمام اقام را بخرد و در مجموع 
کم ترین مســافت را طی کند؟ این مساله مهمی 

بود. تمام بعدازظهر را صرف حل این مســاله کرد. 
باالخــره راه حلی برای خرید "آ" ماده غذایی با 

صــرف ایکس کیلومتر راه پیدا کرد که در آن ایکس 
کمتریــن مقدار ممکن بود. با خودش فکر کرد اگر 
"آ" عدد طبیعی نباشــد چطور؟ مثا اگر قرار باشد 
رادیــکال دو تا ماده غذایی بخرد آیا لزوما راه حلی 
وجود دارد؟ ســاعت ده شب شده بود و او هنوز به 
خانه برنگشــته بود. همسرش نگران بود. سرانجام 

در ســاعت یازده شب نگهبان به او خاطرنشان کرد 
که معموال اســاتید حداکثر تا ساعت هشت شب در 
دانشــگاه می مانند و بعد به خانه می روند. متاسفانه 
او نشــانی خانه اش را به خاطر نمی آورد. فراموش 
کرد که ماشــین دارد. پیاده از دانشگاه خارج شد. 

در راه یکی از دانشــجویان قدیمی اش را دید. چهره 
اش خیلی آشــنا بود اما هر چه سعی کرد به خاطر 
نیــاورد که او را قبا کجا دیده. دختر جوان گفت: 

»ســام پروفسور...« با اشتیاق پاسخ داد: »سام! پس 
شــما مرا می شناسید!« دختر جواب داد: »البته. 
راســتش را بخواهید پلیس به دنبال شما به در 

خانه آمده. شــما  امروز یک نفر را با ماشین خود 
زیر گرفته اید. او متاســفانه مرده.«  پاسخ داد: »اوه! 
چه جالب! پس شــما نشانی خانه مرا هم می دانید. 
راســتش را بخواهید من خانه ام را گم کرده ام.« 

دختــر گفت: »البته که می دانم پدر! مادر به همین 
دلیل مرا به دنبال شــما فرستاده. ما واقعا نگران 

شما شده بودیم...«.

پروفسور مجید میرزاوزیری
استاد گروه علوم ریاضی
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سام نو ورودی های عزیز
امیرعلی هستم از نوع وطن دوست

تبریک می گویم بابت قبولی در دانشگاه 
ــه  ــی ک ــه هدف ــون ب ــاید بعضی هات ــم ش ــد می دان هرچن
ــول  ــر قب ــورد نظ ــته م ــیدید و رش ــتید نرس می خواس

نشــدید
ولی بازم فرشگرد همه توی دانشگاه نیست

ــرورش خــروس جــدا شــدید و  از فضــای مــرغ داری و پ
ــا  ــی خروس ه ــدن قاط ــا اوم االن مرغ ه

ــره  ــی نم ــد پرورش ــی مانن ــه دروس ــی ک ــازه از زمان ت
کیلویــی می دادنــد عبــور کردیــد و وارد وادِی پاچــه 

ــدید. ــتاد ش ــاری اس خ
ــرم یکــی  ــه می کنــم بلکــه ت ــرای همیــن چنــد توصی ب

شســت پاتــون نــره تــو چشــم ردیــف کنــاری.
پارت یک

آقایون داداشام ُگفَت باُشم:
صفــراً، روز اول دانشــگاه لبــاس پلوخــوری نپوشــید. 
ــت  ــا ک ــه روز اول ب ــتگاری ک ــی خواس ــه رفت ــه مگ آخ
ــار  ــه کن ــا ب ــازه این ه ــای، ت ــو می ــش ن ــلوار و کف و ش
جــوراب ســفید بــا شــلوار مشــکی و پیرهــن بادمجونــی 
ــچ  ــوراب کال ــن ج ــت. درضم ــور نیس ــت راه راه ج و ک
بــا کفــش مجلســی هــم ترکیبــی ســّمی خواهــد بــود و 

ــی دارد. ــرد قانون پیگ
ــد  ــد شــما را ببرن اوالً، بچه هــای مشــهدی وظیفــه ندارن
ــا  ــد ی ــون بخوری ــک بادمج ــم دوغ و کش ــا ه ــه  ب طرقب
دیــگ دیــگ شــله بیارنــد براتــون. واال شــله االن کیلویی 

۳۰هزارتومنــه.
ــا از  ــره دختره ــن نم ــد میانگی ــر کردی ــر فک ــاً اگ دوم
پســرها باالتــره بایــد اعــام کنــم کــه قطعــاً همینطــوره 
ولــی بهانــه واســه گرفتــن جــزوه دیگــه قدیمــی شــده؛ 
ــن  ــم جش ــتاد می خواهی ــه اس ــل واس ــی مث از بهانه های

ــده. ــم اســتفاده کنیــد بیشــتر جــواب می بگیری
ســوماً اینجــا مدرســه نیســت ناظــم گیــر بــده چــرا لباس 
ــا  ــاپ آوردی)اینج ــودت لپ ت ــا خ ــا ب ــیدی ی ــرم نپوش ف
آوردن لپ تــاپ کاس خاصــی داره( یــا موهــات را چــرا 
مــدل زدی؛ پــس راحــت باشــید چــون از حراســت درب 

ورودی دانشــکده کــه رد بشــید باقیــش کویتــه. 
چهارمــاً مــورد ثالــث را جــدی نگیریــد، حراســت از رگ  

ــر اســت. ــه شــما نزدیک ت گــردن ب
ــون را  ــا خودت ــتادهای آق ــرای اس ــت ب ــاً، هیچوق پنجم

لــوس نکنیــد؛ ایــن کار فقــط از طــرف دخترهــا جــواب 
می دهــد.

دربــاره اســتادهای خانــوم اطاعــات دقیقی در دســترس 
. نیست

ششــماً کافــی شــاپ دانشــکده و تریــا، مثــل بوفه نیســت 
لطفــا مقابلشــون صــف نبندید.

ــای  ــه اکیپ ه ــرها رو ب ــپ پس ــت اکی ــاً، هیچوق هفتم
مختلــط نفروشــید اینــکار فقــط کار یــک پســر خیلــی 
ــات  ــا کلم ــی را ب ــای خال ــت) ج ــی ..... اس ــی خیل خیل

ــد( ــر کنی ــه پ ــورد عاق م
ــراً  ــته ها اکث ــی رش ــای بعض ــی ورودی ه ــتماً، بعض هش
ــه  ــد؛ نیم ــی نگردی ــال کس ــس دنب ــتند پ ــر هس دخت
ــد  ــکی باش ــر در پیراپزش ــی اگ ــی حت ــده هرکس گمش

ــد. ــدا خواهدش پی
اون  ندارنــد.  خــار  دانشــجویی  تشــکل های  نهمــاً 
ــا  ــد. اینج ــط درس می خواندی ــه فق ــود ک ــتان ب دبیرس
ــاب  ــجو حس ــید دانش ــی نداشته باش ــت جانب ــه فعالی اگ

. ید نمی شــو
دهمــاً، بــا دختــرای آرمــی و بیلینــک معاشــرت نکنیــد. 
ایــن فقــط یــک توصیــه بــود و هیــچ مســئولیتی پــس 

معاشــرت پذیرفتــه نمیشــود.

حــاال بــه دور از شــوخی هیچوقــت ایــن دنیــا را جــدی 
شــما  ولــی  هســتند  همیشــه  مشــکات  نگیریــد؛ 
ــش را  ــه علت ــزی ک ــرای چی ــس ب ــرا پ ــد چ نمی دانی

ــد.  ــت نکنی ــان را اذی ــد، خودت نمیدانی

برویم سراغ دختر خانوم ها
خب آبجی های گرامی

اوال درســته کــه تــوی دانشــگاه کســی بــه آرایــش کردن 
ــای  ــی تنفــس پوســتی بخشــی از راه ه ــده ول ــر نمی گی
ــون  ــه خودت ــا ب ــت لطف ــدن هس ــیژن در ب ــن اکس تامی

رحــم کنیــد.
ــب  ــا ترکی ــی ب ــلوار ل ــیدن ش ــت در پوش ــا هیچوق دوم

نکنیــد،  افــراط  ســفید  کالــچ  جــوراب  و  کتونــی 
امــکان ســرمازدگی  و  زمســتان های مشــهد ســرده 
ــد  ــری بیایی ــا شــلوار و کفش هــای گرم ت ــس ب هســت پ
دانشــگاه و بپذیریــد باربــی بــودن بــرای ســامتی ضــرر 

دارد.
ســوماً خیلــی از پســرها بــه ایــن حقیقــت کــه معاشــرت 
ــی  ــه آگاه ــته باش ــر داش ــه دردس ــوی دانشــگاه ممکن ت
ــداد،  ــل ن ــگاه مح ــوی دانش ــی ت ــر کس ــس اگ ــد پ دارن
ــه  ــش می جنب ــر و گوش ــگاه س ــرون دانش ــاالً بی احتم

پســره ی چســم ســفید.
چهارمــاً صــدای نــازک شــاید جــذاب باشــد ولــی 
لطفــا  پــس  نمیــاد  خانــوم خوششــون  اســتادهای 
ــتادهای  ــا رو اس ــن  کاره ــون. ای ــید باهاش ــر باش جدی ت
ــن اصــل مهــم رو باهــم قاطــی  ــا جــواب می دهــد ای آق

ــد. نکنی
پنجمــاً خــوش خطــی شــما تضمیــن کننــده مراجعــات 

بــه پیــوی هســتش پــس روی خطتــون کار کنیــد.
ششــماً ســیگار کشــیدن پســرا کار شــاخی نیســت  
ــا قبــل دانشــگاه  ــد. واال ت ــرار بگیری ــر ق کــه تحــت تاثی
ــت  ــان صحب ــاره قلی ــاش درب ــو باب ــت جل ــت نداش جرئ
کنــد بعــد امــروز تــو دانشــگاه شــبیه مارلــون برانــدو تــو 
ــه افــق  پدر خوانــده ســیگار گوشــه لبــش می گــذارد و ب

ــره میشــود. خی
هفتمــاً رد شــدن از حراســت نســبت بــه رد شــدن از پــل 
صــراط ســخت تــر هســت ولــی اگــر عبــور کنیــد شــما 
5۰ درصــد راه موفقیــت را طــی کردیــد و بایــد تبریــک 

عــرض کنــم.
هشــتماً از پســرهایی کــه فــاز فیمینیســتی دارنــد دوری 
کنیــد. ایــن دســته افــراد از ترســناک ترین گونــه مــردان 
ــون  ــف در برابرش ــا کاالش نیُک ــی ب ــه مخ زن ــتند ک هس

ــد. ــهدی ها می مان ــا مش ــوِن م ــا پلخم ــازی ب ــل ب مث
ــدارد. ــود اشــکال ن ــوی کاس پســر کــم ب نهمــاً اگــر ت
شــاید قســمت ایــن هســت کــه شــوهرتون پولــدار باشــه 

نــه راننــده اســنپ.
دهمــاً اگــر یــک روز بــا رفقــای اکیپتــون رفتیــد کافــی 
ــاس  ــد و براس ــتوری نگذاری ــگاه اس ــرون دانش ــاپ بی ش

ــد. ــراش نزنی اســتوری روی کســی ک
و مــورد آخــر اینکــه هیچوقــِت هیچوقــِت هیچوقــت روی 
دبیــر انجمــن علمــی کــراش نزنید چــون اون قصــد دارد 

کــه  بــره خــارج از کشــور تحصیــل کنــد.

امیرعلی وطن دوست 
مهندسی متالوژی ۹7
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شبی با جالباسی 

 عجایــب هفــت گانــه، بــه هفــت اثــر برتــر دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ــش از  ــر پی ــت اث ــن هف ــود. ای ــاق می ش ــاال اط ــراِن ح در دوراِن ای
ایــن توســط هیــچ کــس درهیــچ کجــا ثبــت نشــده و اولیــن بــار در 

ــود. ــت می ش ــوریا دارد ثب سانس
اثر اول: خوراک رنگین کمان و خورشت نازخاتون

غذاهایی برای انتخاب نشدن.
طبــق مشــاهدات میدانــی نویســنده از دوســتانش کــه ســاکن  جــای 
جــای ایــران هســتند، کســی پیــش از ایــن غذایــی بــا ایــن ترکیبــات 
و نــام را ندیــده ولــی طبــق مشــاهدات همــان، دوســتان نویســنده و 
خــودش در گــوگل و واقعــا همچیــن چیزهایــی وجــود دارنــد. ولــی 
بــه دلیــل کمبــود ســوژه بنــا را روی همــان وجــود نداشــتن گذاشــته 

و وارد فهرســتش کردیــم. تمــام

اثر دوم: ون هایی برای نیامدن
دانشــگاه فردوســی بــه خــودش دانشــگاه ســبز می گویــد. از قضا)لطفا 
بــا لحــن آقــای همســاده خوانــده شــود.( ایــن ون هــا هــم ســبزند.

ــب دانشــگاه ربطــی  ــه لق ــگ ب ــن تشــابه رن ــه  واضــح اســت ای البت
نــدارد امــا زمــان آمــدن ون هــا و نحــوه ســوار کردنشــان، کــه باعــث 
ــی متعــدد مــی  ــع انســانی خیل ــا موان ــری اســتقامت و دوی ب یادگی

شــود، بــه دانشــگاه ســبز ربــط دارد.
ون هــا هــر چنــد ده ســاعت یکبــار خودشــان را بــه ایســتگاه 
ــینمایی  ــتاره های س ــل س ــت مث ــتان الزم اس ــانند. در زمس می رس
ــدام  ــد، م ــخ گیرکرده ان ــرف و ی ــه در ب ــوودی ک ــای هالی در فیلم ه
ــی  ــی.« و وقت ــن نخواب ــعی ک ــتی تان بگویید:»لیزا،س ــل دس ــه بغ ب
ــه  ــد ب ــزا گفته ای ــه لی ــه را ب ــن جمل ــدام ای ــما م ــد، چــون ش ون آم
خاطــر انجمــاد خــون حرکتتــان کنــد شــده ولــی لیــزا کــه الل مانــی 
ــه شــما نگفتــه صحیــح و ســالم اســت. پــس شــما  ــود و ب گرفتــه ب
دوبــاره مجبوریــد بــا جمله ی:»تــو خــودت ذو نجــات بده.«بــه لیــزا، 
و "پهلوانــان ایســتاده می میرند"بــه خودتــان، از انــدک قــدرت باقــی 
مانده تــان اســتفاده کنیــد و بــا فــداکاری لیــزا را بــه میــان جمعیــت 
بفشــارید. و وقتــی در بســته شــد، پشــیمان شــده و مثــل علــی در 
"بچه هــای آســمان" دنبالــش بدویــد و بگویید:»مــا رو دور ننــداز مــا 
انقــدرام بــه دردنخــور نیســتیم.« اگــر فکــر کردیــد راننــده ون انقــدر 
ســنگدل اســت کــه نمی ایســتد، ســخت دراشــتباهید. او می ایســتد 

ــاد." ــدی بی ــگ زدم ون بع ــان می گوید"زن و بهت
در ســکانس بعــدی شــما و صدهــا نفــر دیگــر تــوی میــدان علومیــد.

ــاال مــی رود؛ از دور  ــد و دوربیــن می چرخــد و ب ــان می آی ــاد و طوف ب
گنبــد مســجد حضــرت زهــرا ســام اهلل معلــوم می شــود. حــاال دیگــر 

ــد. ــاال می آی ــراژ ب تیت
اثر سوم: اتوبوس های بدون بازگشت

می روند)#جــدی(.  فقــط  فردوســی  دانشــگاه  در  اتوبوس هــا 
ــد و  ــی می کنن ــیرکمتری را ط ــوری مس ــد اینط ــئولین می گوین مس
این هــا. مــا هــم چــون می ترســیم قضیــه گــوگل و نازخاتــون پیــش 

ــم. ــق نمی کنی ــد تحقی بیای

اثر چهارم: تریای مهندسی؛ چگونه با فحشا مقابله  کرد؟
در اوایــل افتتــاح قســمت زنانــه و مردانــه هرکــدام یــک تریــای جــدا 
بــود. بعــد بعضــی وقت هــا یــک طــرف صنــدوق نبــود، مجبــور بــودی 
بــروی آنطرف.کمــی گذشــت و کا بــه یــک تریــا تبدیــل شــد و فقــط 
یــک طــرف غــذا وجــود داشــت. امــا اگــر خیــال کردیــد دیگــر زنانــه 
از مردانــه جــدا نبــود، ســخت در اشــتباهید. پــس آن شیشــه وســط 

ــد؟ ــه می کن چ
ــای  ــد تری ــام چن ــای مهندســی می شــود ن ــه جــای تری }احتمــاال ب

دیگــر هــم نوشــت{

اثر پنجم:حضور روباه؛ آری یاخیر؟
همین دیگر، دانشگاه روباه دارد.

اثر ششم: معماری دانشکده مهندسی؛ ماز یا چی؟
اگــر فکــر کرده ایــد چــون مــن دانشــکده مهندســی ام  پارتــی بــازی 
کــردم و دو بــار نامــش را آورده ام؛ ســخت در اشــتباهید. ایــن معضــل 
ــل  ــه دالی ــه ب ــا ک ــت. مخصوص ــه دانشکده هاس ــرای بقی ــتر ب بیش
ــت. ــد هس ــت و آم ــا رف ــاد در آنج ــکده ها زی ــه دانش ــوم از بقی معل

بیاییــد قدمتــان روی چشــم. فقــط بایــد یــک دانشــجوی مهندســی 
ــه  ــب دیگ ــد خ ــیدکه دم در نگوی ــود داشته باش ــراه خ ــن هم مطمئ

ــرم ســرکاس. خوشــحال شــدم، مــن ب
ــوی  ــد جل ــد می آی ــت دیده ای ــناک درپی ــم ترس ــه فیل ــه هرچ وگرن
چشــمتان. در آن فیلم هــا هــم طــرف هرجــا مــی رود بــاز برمی گــردد 
ســرجای اولــش ولــی ایــن قضیــه یــک فــرق عمــده بــا آن فیلــم هــا 
ــوم می شــود کســی  ــا  آخــرش معل ــه در آن ه ــن ک ــم ای دارد. آن ه
کــه شــما را تــا دم در همراهــی کــرد، خــودش مــاز را طراحــی کــرده 
یــا مثــا اجیرشــده ی صاحــب مــاز اســت و می خواهــد شــما را گــم و 
گــور کنــد کــه بــه جــای خــودش، قاتــل جلــوه بدهــد. امــا نترســید، 
یــک نفــس عمیــق بکشــید و ســعی کنیــد ســوال بپرســید. در اینجــا 
ــان  ــط می خواســته بهت ــرده، فق ــی ک ــه شــما را همراه آن کســی ک

بخنــدد؛ همیــن.
 

ــماره دو،  ــب ش ــک، عجای ــماره ی ــب ش ــو عجای ــون ت ــدم، اکن فرزن
عجایــب شــماره ســه، عجایــب شــماره چهــار، عجایــب شــماره پنــج و 
عجایــب شــماره 6 را دیــدی. بــه غیــر از این هــا همــه چیــز دانشــگاه 
ــه  ــب شــماره هفت،ک ــه جــز عجای ــه ب ــادی اســت. البت فردوســی ع
ــم  ــه همیــن خاطــر محبوری ــم. ب ــش نکردی ــان هــم پیدای ــا خودم م

همینجــا متــن را تمــام کنیــم.

بعــد از عبــور از ســد نگهبــان ورودی، حراســت و سرپرســتی و ارائــه 
انــواع گواهی هــا مبنــی بــر عــدم ابتــا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، 
کارت دانشــجویی و ســکونت، نامــه دانشــگاه و امــور خوابــگاه و… کــه 
دیگــر از حوصلــه ایــن متــن خارج اســت، چشــمم بــه جمــال خوابگاه 
بهــار روشــن شــد. در وهلــه اول جلــوی آینــه حضــور بهــم رســانیدم 
تــا بــا یــک ژســت قشــنِگ مــن و خوابــگاه همیــن االن یهویــی حضور 
ــانم.  ــرم برس ــای بی شــمار و بســی پی گی ــه اطــاع فالوره خــود را ب
ناخــودآگاه یــاد آن روزی افتــادم کــه چهــار نفــری بــا چادر و ماســک 
ــم.  ــس گرفتی ــه عک ــن آین ــو همی ــی جل ــارقان طافروش ــبیه س ش
ــور  ــگار مان ــود! ان ــد نب ــک زدن م ــی ماس ــم وقت ــک می زدی ــا ماس م
مبــارزه بــا یــک ویــروس منحــوس را از خیلــی وقــت پیش داشــته ایم. 
ــا آن  ــه ب ــود ک ــت ب ــرس حراس ــتر از ت ــان بیش ــک زدنم ــه ماس البت
چشــم هــای عقابــی ِخــر مــا را بــه خاطــر دو قلــم آرایــش نگیرنــد.

یــادم افتــاد در پرونــده انضباطــی یکــی از بچه هــا خافــش را نوشــته 
ــاور!  ــت مج ــه انگش ــت و س ــت شس ــه ای انگش ــد الک هندوان بودن
چنــد عکــس کــه گرفتــم باالخــره رضایــت دادم. سرپرســتی کلیــد 
اتــاق ۰۲8 را گذاشــت کــف دســتم. بالشــت و پتویــم را هــم  از انباری 
زدم زیــر بغلــم. بــه اتــاق کــه رســیدم در را بــاز کــرده نکرده بالشــت و 
پتــو و وســایل را رهــا کــردم و بــا کمر خــم و پاهــای به هم چســبیده 
و تــوکل خــودم را بــه هــر روش کــه بــود بــه دستشــویی کشــاندم. 
ــوای  ــودگی ام را در ه ــر آس ــِس از س ــوز نف ــد هن ــام ش ــه تم کارم ک
ــد و  ــلوارم کنده ش ــه ش ــه دکم ــیده بودم ک ــویی نکش ــوع دستش مطب
در کســری از ثانیــه در چــاه افتــاد؛ مانــده بــودم خــم شــوم و دکمه را 
از چــاه در بیــاورم یــا دســتم را بــه شــلوار بگیــرم و شــیک و مجلســی 
بیــرون بــروم. در یــک لحظــه انــواع گوناگــون فکــر در ســرم چرخیــد. 
بــه محتویــات معــده ام فکــر کــردم، بــه چــاه نــگاه کــردم، بــه شــلوارم 
کــه اگــر نگرفته بودمــش تــا روی زانــو خــودش را پاییــن می کشــید 
ــودم!  ــا 8 شــب دانشــگاه می ب ــح ت ــد از 8 صب ــه بای ــی ک ــه فردای و ب
فکــر  خــودم  بــا  شــدم.  بیخیــال  کلنجــار  مدتــی  از  بعــد 
کنــی،  کــه  هــم  چــاه  تــوی  را  دســتت  بالفــرض   کــردم 
دکمــه!  جــز  شــود،  نصیبــت  اســت  ممکــن  چیــزی  هــر 
 رفتــم اتــاق ولــی فکــرم درگیــر شــده بــود. خواســتم دکمــه مانتــو ام 
را بکنــم و بــدوزم بــه شــلوارم. همانطــور دســت بــه شــلوار رفتــم توی 
ســالن! زهــی خیــال باطل، ایــن خوابــگاه بوی مــرگ مــی داد؛ دریغ از 
موجــود زنــده! از پشــت شیشــه سرپرســتی نــگاه کــردم، کســی نبــود. 
چنــد لحظــه ای هــم ایســتادم امــا خبــری نشــد. یــک نفــر در همیــن 
اثنــا از در ســالن آمــد تــو. مــن هــم بــا ذوق و شــوق گفتــم :»ســام 
خوبــی؟!« آن بنــده خــدا هــم چنــان گرخیــد کــه گویــا یــک آدم خوار 
ــده بخــورد.  ــه آین ــد ثانی ــد او را در چن ــه می خواه ــده ک گرســنه دی
ــا چشــم های ترســان رد شــد.  ــا دو دســت چســبید و ب کیفــش را ب
ــی  ــلوار ب ــاق، ش ــه ات ــاره برگشــتم ب ــان دوب ــزان و افت ــم خی ــن ه م
ــدم  ــد و خزی ــا دســتم فراغــت یاب دکمــه و رو اعصــاب را در آوردم ت
زیــر پتــو. همین طــور غرغــر کنــان کــه یعنــی تــوی خوابــگاه بــه ایــن 
عظمــت یــک نــخ و ســوزن پیــدا نمی شــود! نــخ و ســوزن نخواســتم؛ 
دریــغ از عائــم حیاطــی. بــه یکــی از بچه هــا کــه می دانســتم فــردا 

می بینمــش هــم پیــام دادم کــه بــی زحمــت دکمــه و نــخ و 
ســوزن بیــاور کــه گیــرم. امــا بــاز هــم چیــزی از ماتمــم کــم نشــد 
چــون فــردا ســاعت ۴ بعدازظهــر می دیدمــش و تــا آن موقــع بایــد 
ــدم. ســاعت حــدود ۱۱ شــب  ــار می آم ــی کن ــن شــلوار لعنت ــا ای ب
ــرای حضــور و غیــاب  ــه دســت ب ــود کــه یــک نفــر تــب ســنج ب ب
آمــد. مــن هــم از شــوق دیــدن عائــم حیاتــی پریــدم جلــوی در. 
)ایــن بنــد بــه دلیــل داشــتن محتــوای غیــر اخاقــی حــذف شــد(
ــه  ــوزن و دکم ــخ، س ــود بپرســم “ ن ــه ب ــادم رفت ــه  ی ــی ک در حال
داریــد؟” ســر بــه زیــر در را بســتم و برگشــتم روی تخــت. دنبــال 
پارچــه ای، نخــی، بنــدی چیــزی بــودم کــه کمــر شــلوارم را مهــار 
کنــد. آخــر ســر کنــار یکــی از تخت هــا فقــط یــک سوســک پیــدا 
ــم :»داداش  ــتم بگوی ــود. خواس ــوش ب ــد م ــاهلل ق ــه ماش ــردم ک ک
ــِل  ــدِی بغ ــِی ق ــا جالباس ــم و ب ــا نگفت ــه« ام ــی ردیف ــت خیل هیکل
ــر  ــن فک ــه ای ــتم ب ــدم. نمی خواس ــرش کوبی ــر س ــم ب ــت محک تخ
کنــم کــه حــاال خانــواده محترمــش نبــودش را حــس خواهندکرد و 
دنبالــش خواهندگشــت. البتــه جملــه معروفــی هســت کــه می گوید 
: »سوســکی کــه دیــده نمی شــود ترســناک تر از سوســکی اســت که 
ــش  ــت ببینم ــم نمی خواس ــی دل ــدا وکیل ــا خ ــود« ام ــده می ش دی
ــتم روی  ــاره نشس ــدادم و دوب ــکان ن ــی را ت ــن جالباس ــرای همی ب
تخــت. ناگهــان روی تخــت بغلــی یــک چــوب لباســی دیــدم کــه 
ــدم  ــردم دی ــه ک ــش ک ــد؛ لمس ــی آم ــف م ــی منعط ــر خیل بنظ
ــرای امتحــان  ــاز کــردم. ب ــچ و خمــش را ب ــس پی ــدک نیســت پ ب

ــی  ــوب لباس ــیدم و چ ــلوار را پوش ش
ــدم و در  ــلوار پیچان ــر ش را دور کم
ــه ای  ــرز ماهران ــه ط ــم ب ــر ه آخ
از ســوراخ جــا دکمــه ای  ردش 
کــردم کــه از دکمــه خــودش هــم 
ســفت تر کمــرم را می گرفــت. 
و  پیــروزی  ســر  از  طــوری 
کــه  زدم  لبخنــد  امیــدواری 
مهندس هــای  واقعــا  انــگار 
قبــل مــن ســوءتفاهم بوده انــد. 
با خوشحالی شلوار را در آوردم 
و دوبــاره خــودم را بــه آغــوش 
کــردم.  دعــوت  پتــو  گــرم 
بــرای  شــاید  کــه  خاصــه 
شــما هــم اتفــاق بیفتــد و 
ــا  ــر دنی ــد خی ــر می خواهی اگ

و آخــرت ببینیــد، هیچوقــت 
از  دســت  و  نشــوید  ناامیــد 

ــک چــوب  ــد. همیشــه ی ــاش برنداری ت
لباســی را چیــزی بیشــتر از چــوب لباســی 

ببینیــد، باشــد کــه همگــی رســتگار شــویم. 

عجــايب      دانشــگاهعجــايب      دانشــگاه
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فروردین
ــزم  ــم؟ عزی ــده می شــود. جان ــک ابرســیاه دی ــان ی ــی در طالعت ــد ول ــان راه ندهی ــه دلت ــد ب ب
ــد. شــما کــه کســی را  ــال خیانتی ــال می نویســیم، ســریال کــه نمی ســازیم هــر قســمت دنب ف

ــید؟! ــه می ترس ــد، از چ ــم نداری ه
تعبیــرش ســوتی اســت جانــم، ســوتی! تــازه واردی اســت و هــزار دردســر. حواســتان را خــوب جمــع 

کنیــد، قــرار اســت بــاز ســر کاس مجــازی ســوتی بدهیــد، ناجــور!
اردیبهشت

دلتــان گرفتــه زیــن جــا، هــوس ســفر نداریــد، ز غبــار ایــن کرونــا؟ نــه کــه نداریــد! بــه شــما بــا ایــن فهــم و کمــاالت 
ــد. شــخصیتتان را  ــا جــوج بزنی ــب دری ــا ل ــای شــمال ت ــد در جاده ه ــواده را ریســه کنی ــان و خان ــه خودت ــد ک نمی آی

حفــظ کنیــد، ســنگر قرنطینــه را ســفت بچســبید و ســریال جدیدتــان را ببینیــد. آفریــن.
خرداد

واال مــا کــه یادمــان نمی آیــد چــی شــد کــه کائنــات اینقــدر بــا شــما ســر لــج افتــاد. بدبختــی شــما هــم هــی خرابــکاری 
ــات  ــن کائن ــر نفری ــد، درگی ــر نمی آی ــا کاری ب ــت م ــر از دس ــود. دیگ ــر ش ــه خی ــم ب ــه خت ــد قضی ــد و نمی گذاری می کنی

شــدید متاســفانه. حواســتان باشــد ایــن نفریــن روی ترمــک هــا اثــر بیشــتری دارد؛ سوســک می شــوید جلــوی جمــع!
تیر

در جذابیــت شــما هیــچ شــکی نیســت هــا، ولــی شــما را بــه خــدا حواســتان باشــد در کاس مجــازی هشــت صبــح، میکروفونتان 
ــای دانشــگاه، صــدای بچــه  ــدارد شــاخ ترمک ه ــت ن ــان را بشــنوند! باالخــره خوبی ــه همــه صــدای خروپف ت روشــن نباشــد ک

گربــه بدهــد! 
مرداد

ــد.  ــاور نکردی ــان در راه اســت و شــما ب ــی برایت ــم خبرهــای خوب ــد اصــا( گفتی ــان باشــد )کــه نیســت، چــون نبودی اگــر یادت
بفرماییــد؛ خبــر بهتــر از اینکــه دانشــجوی فردوســی شــدید؟! خــوش آمدیــد. رشــته کــه مهــم نیســت، آبیــاری گیاهــان دریایــی 

یــا کشــاورزی در کویــر لــوت کــه فرقــی نــدارد.
شهریور

ــام نویســی  ــا و تشــکل ها ن ــون ه ــه کان ــود. در هم ــم نب ــار ه ــه دور از انتظ ــده می شــود؛ ک ــری دی ــادی جوگی ــدار زی ــان مق در طالعت
کردیــد و بــه خیالتــان می خواهیــد یــک شــبه دانشــگاه را کــن فیکــون کنیــد. دســتی را بکشــید، بزرگترهایتــان هنــوز اندرخــم یــک 

کوچه انــد!

مهر
مدتــی اســت غــم در زندگی تــان جــاری اســت و روز و شــب حــرص رتبــه کنکــور 
ــد.  ــا کنی ــد ره ــما می گوی ــه ش ــات ب ــد. کائن ــرخاله تان را می خوری دخترخاله /پس

ــد  ــد، مگویی ــد کار می کنی ــگاه؟ بروی ــور و دانش ــه کنک ــد ب ــه زدی ــان را وصل ــرا زندگی ت چ
ــان. ــاب بانکی ت ــد و حس ــان می مانی ــر خودت ــت کار. اول و آخ نیس

آبان
کائنــات خبــردار شــدند کیلــو کیلــو خــودکار رنگــی ذخیــره کرده ایــد بــرای نوشــتن جــزوه. کارهایی 

ــی و  ــه می کش ــی ک ــزم، آن گل و بته های ــا! عزی ــد ه ــدان بمان ــه دن ــت ب ــه آدم انگش ــد ک می کنی
ــه درس بــده  ــه کار می بــری، اصــا روی جــزوه کپــی شــده مشــخص نمی شــوند. دل ب رنگ هایــی کــه ب

بابــا.
آذر

ــری از دور  ــد؟! فعــا کــه خب ــگاه را داری ــده می شــود. آخــی، اســترس خواب ــب در حــال تپــش دی ــک قل ــان ی در طالعت
دورهــای شــبانه بــا رفقــا و پیچانــدن نیســت. بعــدش هــم، خوابــگاه از اتــاق خودتــان هــم بهتــر اســت. آنجــا شــتر و بــارش 
بــا هــم گــم می شــدند. اینجــا حداقــل شــتر را داریــد؛ فقــط بایــد پــی بارتــان بگردیــد. از قدیــم هــم گفته انــد بــارت را 

ســفت بچســب، هــم اتاقــی ات را دزد نکــن!
دی 

شــما از همــان اول بدشــانس بودیــد، لطفــا ریســک خــوردن غــذای ســلف را بــه جــان نخریــد. دور و بــر تریــا هــم آفتابــی 
نشــوید. کــی حوصلــه مریــض شــدن شــما را دارد؟ بیخیــال شــوید. 

بهمن
ــن آوردن  ــرای ازدواج و پایی ــر حواشــی نشــوید. ب ــا درگی ــس لطف ــد، پ ــه دانشــگاه آمده ای ــل ب ــر تحصی ــد شــما از به ــت کنی دق
میانگیــن ســنی جمعیــت کشــور راه هــای دیگــری هــم هســت! شــما را جــان بوعلــی ســینا علــم را دســتمایه اهدافتــان نکنیــد.

اسفند
کائنــات بمیرنــد برایتــان کــه از هیــچ چیــز شــانس نیاوردیــد. نــه فــال و نــه دانشــگاه. همیشــه آخــر فــال می رســید و چیــزی 
گیرتــان نمی آیــد. کرونــا هــم کــه تــا خبــر ورود شــما بــه دانشــگاه را شــنید زد تــوی برجکتــان. اشــکالی نــدارد، غصــه نخوریــد. 

کاس مجــازی هــم خــوب اســت بــه هرحــال... ســعی کنیــد کنــار بیاییــد.

لغت نامه دانشگاه فردوسی
ــز  ــه ج ــن ب ــدرت، مطمئ ــرعت، پرق ــر س ــا: پ ــامانه پوی س

وقت هایــی کــه بایــد باشــد.}ر.ک بــه انتخــاب واحــد{

انتخــاب واحــد: فراینــدی فرمالیتــه، دارای ســرعت الکپشــت 
ــس از ســه ســاعت  ــه طــی آن پ ــدی ک قطــع نخــاع شــده، فراین
مجبــوری فقــط ۴ تــا درس باقــی مانــده را بــرداری تــا بعــد از آن 
ــوض  ــا را ع ــتاد آن ه ــان و اس ــودش زم ــد خ ــه صاحدی ــروه ب گ

کنــد و اگــر تداخلــی هــم پیــش اومــد مشــکل توســت.

ــر در  ــاخت، 6 نف ــازه س ــاله و ت ــاختمانی 6۰ س ــگاه: س خواب
اتــاق ۴ نفــره، چنــد ســالی هســت کــه قــرار اســت ســال آینــده 

ــود. ــاح ش ــد آن افتت ــاختمان جدی س

کالس حــل تمریــن: کابــوس، کاس هــای ســاعت ۱۲ و ۱8 بــه 
منظــور نرســیدن بــه ناهــار و اتوبــوس، تمرینــات هفتگــی

تشــکل های اســالمی: محــل دعــوای ایــن بــا اون، دارای فکــر 
و حــرف در همــه زمینه هــا و همــه مکان هــا، احســاس وظیفــه بــه 
حضــور داشــتن در همــه جــا، در گذشــته بــه آن حیــات جنبــش 

دانشــجویی نیــز گفتــه می شــد

ــن دو  ــور گرفت ــه منظ ــده ب ــاد ش ــی: ایج ــای علم انجمن ه
جشــن طــی ســال در روز دانشــجو و روز معلم)بعضــی انجمن هــای 
خــاق روز مربــوط بــه رشــته خودشــان را نیــز جشــن می گیرنــد(، 
ــه  ــال ک ــول س ــن در ط ــر از جش ــی غی ــای جانب دارای فعالیت ه
ــردد. ــت می گ ــون حرک ــنواره هایی چ ــن در جش ــزه گرفت ــت جای باع

ــی: نماینــدگان دانشــجویان، برگرفتــه شــدن از  ــورای صنف ش

انتخاباتــی بــا مشــارکت اســتثنایی و بــاالی ۱5 درصــدی، کاتالیزور 
رابطــه بیــن دانشــگاه و دانشــجو

کانون هــای فرهنگــی هنــری: مســتقر در پــرت تریــن نقطــه 
دانشــگاه، دارای روحیــه جوانگرایــی افراطــی

نشــریات دانشــجویی: بدبخــت، تــو ســری خــور، بیچــاره، در 
جلســات پرســش و پاســخ بــا مســئولین همــه نماینــده دارنــد جــز 
ــد رئیــس دانشــکده عــوض  ــه بتوانن ــان ک ــذار آنچن ــا، تاثیرگ آن ه

کننــد.

جلسه دفاع: مجلس خوردن شیرینی و موز
پردیــس دانشــگاه: محیطــی بــه تاریکــی کویرلــوت در شــب، 
ــه  ــی ک ــا دختران ــجویان خصوص ــرای دانش ــل ب ــی کام دارای ایمن
بعــد از کاس ســاعت ۱8}ر.ک بــه کاس حــل تمریــن{در حالــی 
کــه از رســیدن بــه شــام ناامیــد شــدند قصــد عزیمــت بــه خوابــگاه 

کائنات چه خوابی برایتان دیده اند؟!

فرزانه زینلی
کارشناسی روانشناسی96

را دارنــد، بــدون وجــود گربــه، روبــاه، خارپشــت و ســایر گونه هــای 
جانــوری

غــذا  دانشــجویان  آن  در  کــه  محلــی  غذاخــوری،  ســلف: 
و  راســت  دیگــر  می شــود  گفتــه  اینجــوری  می خورند)البتــه 

دروغــش پــای خودشــان(

ــی  ــورد قبل ــذا از م ــه رزرو غ ــجویانی ک ــوص دانش ــا: مخص تری
را فرامــوش کردنــد، ســر گردنــه، نــوع کشــاورزی آن پاتــوق 
ــه  دانشــجویان کل دانشــگاه اســت، البتــه ادبیاتــش هــم نســبت ب

بقیــه محبوب تــر اســت.

سوریا
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