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پنگوئن
قیمت  300تومان

Pangouan

باز آمد بوی ماه مهر؟!
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من و استادم

محمد شکری سنجابی

مهر بر وزن مهریه !
مــی دانیــد اســتاد  ،مــا آدم هــا عــادت کــرده ایــم
غصــه زمــان هایــی را بخوریــم کــه هنــوز نیامــده
اســت  ،مثــا همیــن مهــر  ،شــهریورمان را حــرام
میکنیــم  ،از تــرس اول مهــر  ،در حالــی کــه اول
مهــری هــم عمــا وجــود نــدارد همــه مــا میدانیــم
بــا همــت همکالســی و لطــف شــما اول مهــر را
آخــر مهــر شــروع مــی کنیــم .امــا همیشــه دلهــره
آن بــر جــان و دلمــان ســنگینی مــی کنــد و کل
کارهایمــان را تحــت شــعاع خــودش قــرار مــی دهــد.
اســتاد  ،مــن قصــدش را داشــتم همیــن تابســتان
گذشــته بــه خاســتگاری دختــری بــروم امــا از تــرس

نیازمندی
بــه یــک دانشــجو ترجیحــا تــرم اولــی
کــه دغدغــه ســام کــردن اول مهــر را
نداشــته باشــد بــه شــدت نیازمندیــم.

توجه توجه

بــه یــک اســتاد کــه اول مهــر نیایــد
و آخــر آذر بــرود  ،بــا حقــوق مزایــای
هیئــت علمــی و بــدون جــزوه و کتــاب
 ،بــا امتحــان فرمالیتــه نیازمنیــدم.
بــه یــک دانشــکده در گلدشــت
 ،کــه مشــکل کمبــود کالس
نداشــته باشــد نیازمندیــم !
جمعــی از نماینــدگان آواره کالس هــا
مخاطبیــن گرامــی نشــریه پنگوئــن
آمــاده دریافــت نیازمندهــای شــما از
طریــق یکــی از پــل هــای ارتباطــی
زیــر اســت  .بــه عبارتــی تلگــرام هــم
داریــم .

مهریــه  ،کــه بــه نظــرم نمونــه کوچکــی از مهــر
اســت  ،جســارت چنیــن کاری را بــه خــودم نــدادم
 ،هرچــه هــم بــه خــودم میگفتــم بابــا حــاال کــو تــا
مهریــه  ،فایــده ای نداشــت  ،هرچــه نهیــب میزدیــم
کــه اصــا انــگار کــن  ،مهریــه مهــری کوچــک اســت
کــه آخــر کار طلــب میکننــد و تــازه آن را هــم کــی
داده کــی گرفتــه ! امــا بــاز هــم فایــده ای نداشــت...
اســتاد  ،بــه نظــرم  ،اصــا اینکــه مــا ســرانه
ازدواجمــان بــه شــدت پاییــن آمــده ناشــی از
همیــن اول مهــر اســت و مقصــر هــم شــما هســتید
کــه رغبــت و انگیــزه اول مهــری بــرای مــا ایجــاد
نکــرده ایــد تــا مــا از طریــق مهــر عالقــه منــد بــه
مهریــه و ســپس ازدواج شــویم  ،همیــن کــه اســم
مهــر  ،مهریــه  ،مهربانــو  ،مهربــان و هرچــه مهــر
دارد مــی آیــد حالمــان مهــری مــی شــود و بــی
خیــال ازدواج مــی شــویم  .امــا اســتاد حــاال شــاید

شاد باش

به اطالع عموم دانشجویان ،اساتید و پرسنل محترم
دانشگاه علوم پزشکی لرستان می رساند،نشریه ای که
هم اکنون در دستان شماست،برگ زرین و گنجینه ای
ارزشمند است که فقط  50نسخه از آن در کل دانشگاه
چاپ شده  ،این حرکت ارزشمند ! از سوی معاونت
دانشجویی فرهنگی با هدف کمک به محیط زیست
جلوگیری از قطع درختان و خدمت به سالمت چشمان
پر فروغ شما مخاطبین عزیز انجام شده است .مطمئنا
این ابتکار معاونت دانشجویی فرهنگی باعث می شود
دانشجویان بیش از پیش رنگ کاغذ را به چشم نبیند و
سرانه مطالعه همان یک دقیقه باقی بماند  .این حرکت
برای اولین بار چشم خود ما پنگوئنی ها را هم روشن
کرد و دانستیم نشریات دانشجویی دیگر حتی جنس
مرغوبی برای تمیز کردن شیشه ها هم نیستند.
تحریریه نشریه پنگوئن این تدبیر معاونت فرهنگی-دانشجویی را
به عموم نشریات دانشجویی شادباش می گوید

خدا پنگوئن ها را دوست دارد  ،شما چطور ؟

@pango_lums

pango.lums

بگوییــد اینهــا واقعــا ربطــی نــدارد امــا اگــر ربــط
نــدارد چطــور آن وقــت هــا کــه میــزان بــی ســواد
هــا بیشــتر بــود تعــداد ازدواج هــا هــم بیشــتر بــود
؟! خــب چــون بــی ســواد هــا مدرســه نمــی رفتنــد
و هــول اول مهــر و مهریــه ای هــم نبــود  .اســتاد
بــه نظــرم شــما بیاییــد ســنت شــکنی کنیــد و
کالس هــای خودتــان را بــرای همیشــه یــا از اول
آبــان شــروع کنیــد یــا کال درس و تدریــس را کنــار
بگذاریــد کــه حداقــل بــا ایــن کارهــم زمینــه را هــم
بــرای اشــتغال چندیــن جــوان و هــم بــرای ازدواج
آن هــا بــا مهــر فراهــم کنیــد  ...شــاید بــا ایــن
تدبیــر مهــرگان دختــر همســایمان کــه مــن هنــوز
هــم نمــی دانــم  ،چطــور اســمش مهــرگان شــده بــا
آن وجناتــش،ازدواج کنــد و ســایه شــوم مهــر از ســر
همــه رخــت بــر ببنــدد !
تقدیم با مهر

نتانیاهو  :پنگوئن ها هم ما را دوست دارند
پنگوئن ها  :شات آپ نتانیاهو !

و چرا «پنگوئن» اسم یک نشریه نیست !
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست
خاطــر مبارکتــان را بــا مقدمــه ای طوالنــی مکــدر
نکنیــم و ضمیــر هوشــیارتان را نخوابانیــم و بــه
همیــن چنــد واژه از مدیــر مســئول کــه فهمیدیــم
بعــد هــا حضــرت سهرابشــان هــم کپــی اش را زده
بســنده مــی کنیــم و در خاطرتــان نشــان مــی کنیــم
کــه پنگوئــن نشــریه ای اســت از دانشــگاه علــوم
پزشــکی لرســتان  ،دارای مجــوز و آمــاده حرکتــی
پنگوئــن گونــه

طراح :خاطره دایی چینی

صاحب امتیاز  :محمد بازوند

ســرمای نشــریه را بــا حضــور شــما گــرم خواهیــم
کــرد و نشــان میدهیــم در قطــب هــم دو موجــود
مــی زینــد! یکــی مخاطــب و دیگــری پنگوئــن
اینجا همه چیز خنک خنک است

مدیر مسئول  :محمد بازوند

در این شماره داریم

رس دبیر  :خاطره دایی چینی
تحریریه این شامره  :محمد شکری سنجابی
 ،مجید حیدریان  ،محمد بازوند

اندر احواالت بوی
ماه مهر
محمد بازوند

ویراستار  :احمد دالوند
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طراحی کاریکاتور  :خاطره دائی چینی

پنگوئن

که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

نرشیه سیاسی  ،اجتامعی فرهنگی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان

شامره اول  ،مهر ماه 96

من نمی دانم

کبوتر زیباست

شناسنامه

شامره مجوز / 40/111:ف /ن

سر سخن

در حالی نتانیاهو نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی  ،هفته گذشـته در سـخنرانی خود در مجمع عمومی سـازمان ملل متحد
گفـت :در سـال گذشـته بـه  ۶قـاره جهان سـفر کـردم .فقط بـه قطب جنـوب نرفتـم .البته میدانـم که حتـی پنگوئنهای
آنجـا هـم مـا را دوسـت دارنـد! کـه پیش تـر پنگوئـن ها انزجـار خـود را از رژیـم غاصب صهیونیسـتی اعلام کـرده بودند.
پیـش بینـی میشـود ایـن حرکـت نتانیاهـو در پـی محبوبیت بیـش از حد نشـریه پنگوئن دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان
انجـام شـده چـون او بـه خوبـی مـی دانـد اگر این نشـریه محبـوب را جـذب کند بسـیاری از مشـکالتش حل میشـود  ،اما
تحریریـه نشـریه پنگوئـن تـو دهنـی محکمی بـه وی خواهد زد .تا درس عبرتی برای همه کسـانی باشـد کـه قصد مصادره
نشـریات دانشـجویی بـه نفع خـود را دارند.

تاکسونومی
ترماولیها

مجید حیدریان
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تحصیلـی جدیـد شـروع شـده و بـازم ایـن
سـال
ِ
ِ
ترماولیهـای عزیـز هسـتن کـه بـه صـورتِ پکهـای
جـدا از هـم ،همهجـای دانشـگاه دیـده میشـن .دخترا و
ِ
واقعیت دانشـگاه و دانشـجو بودن
پسـرایی کـه هنوز بـا
آشـنا نشـدن و بـا کلـی امیـد و آرزو اومـدن ثبتنـام
حسـب ُکنـام و عـاداتِ رفتاریشـون بـه
کـردن کـه بـر
ِ
چنـد دسـته تقسـیم میشـن:
•یـه عـده رو لبخندبهلب و برانگیختهشـده و ذوقمرگ،
بـا مانتـو و کـت و شـلوا ِر گشـاد و کیـف سامسـونت و
موهـای یهوریشونهشـده میبینیـن که اومـدن مرزهای
علـم و دانـش رو بـه جلو هل بـدن و فک میکنـن قراره
بـا یـه محیـطِ کاملا علمی روبـرو شـن کـه کاد ِر اداری
و آموزشـیش خیییلـی بـه دانشـجوها و علمانـدوزی بها
میـدن و قـراره در امکانـاتِ آموزشـی غرق شـن؛ که بعد
از هفتـهی اول کـه میفهمـن اصلا و ابـدا از ایـن خبـرا
واقعـی
نیـس و بـرای یـه ناهـا ِر سـاده بایـد بهمعنـای
ِ
کلمـه از کـوه بـاال بـرن و کسـی براشـون تـره هـم خُ رد
ِ
سـقف مطالباتشـون ایـن
نمیکنـه ،افسـرده میشـن و
میشـه که مسـئولین لطف کنن و آسانسـورای دانشـگاه
رو تعمیـر کنن!
•یـه عـده ..خـون هم هسـتن کـه همـون رو ِز اول رفتن
همنوعـای ترمباالییشـونو پیـدا کـردن و بـا مشـاورهی
اونـا دویسـتا کتـاب خریـدن کـه هـرروز بـا خودشـون
میارنشـون دانشـگاه و فـک میکنـن همـهی ایـن
چیزایـی کـه تـوی ایـن کتابـا هـس رو بایـد یـاد بگیرن
و حفـظ کنـن و نمرهشـون بایـد مـث دبیرسـتان همش
 20شـه(حتی دیـده شـده که بـرا نیمنمره گریـه کردن
سـر کالس) .ایـن عزیزان که غالبـا در کتابخونه و کالس
بیـن ایـن دو هم
درس مشـاهده میشـن(ندرتا در مسـیر ِ
دیـده شـدن) ،بعـد از یکـی دو هفته معمـوال منفورترین
گـرو ِه کالس میشـن ،ولـی چـون فقـط بـه درسشـون
اهمیـت میـدن و کال تـو بـاغ نیسـتن افسـرده نمیشـن
و فـک میکنـن خیلـی خوبـن و راهشـون درسـته و
آینـدهای درخشـان در انتظارشـونه!
•دوسـتان مجنـون و عاشقپیشـه هم که معمـوال همون
ِ
رو ِز اول دل میـدن و طـرف مقابـل رو عالمتگـذاری
میکنـن کـه فـرداش گمـش نکنـن و بعـد از اون هـم
همـش زل میزنـن کـه طرف یهجـوری توجهـش جلب
شـه و کوچکتریـن حرکتش رو چراغسـبز تلقی میکنن
و میـرن جلـو؛ کـه در 90درصد مواقع با شکسـت مواجه
میشـن و افسـرده و دودی و مشـروط و سـنواتخورده
میشـن .ایـن عزیـزان در دوران عاشـقی از دیـد دیگران
رفتـاری عـادی دارن و قابـل تمایـز نیسـتن ،ولـی بعـد
از وارد شـدن بـه فـاز شکسـت عشـقی ،یـا تنهایـی و
بـا لباسـای چـروک و هندزفـری تـو گـوش ،تـوی یکی
آالچیقـا میشـینن و بـه دور دسـت هـا زل میزنـن و
ریزریـز اشـک میریزن ،یـا وارد فاز مانیا میشـن که اون
دیگـه بحثـش جـداس و در ایـن مقولـه نمیگنجـه .بـه
ِ
اقلیـت  10درصـدی هـم بهعنـوان یه بـرادر بزرگتر
اون
محـل دوربینهـای دانشـگاه رو یـاد
توصیـه میکنـم
ِ
بگیـرن و البتـه بـه ایـن نکتهی مهـم هم دقـت کنن که
ِ
سـمت چپی سـرعتش خیلی کمتره(اسـتثنائا
آسانسـور
با تشـکر از مسـئولین).
•یـه عـده هـم هسـتن کـه عاقلتـر و پختهتـر و کمـی
افسـرده بهنظـر میرسـن .اینـا یا واقعـا عاقل و باهوشـن
یـا سنشـون خیلـی از بقیـه بیشـتره ،یـا زندگی سـختی
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تاکسونومی ترماولیها

اندر احواالت بوی ماه مهر
محمد بازوند

مجید حیدریان
داشـتن و دهنشـون سـرویس شـده ،یـا قبل از دانشـگاه
غـم فـراق رو تحمـل میکنن،
عاشـق شـدن و االن دارن ِ
یـا کال بیخیالـن و بهچیـزی اهمیـت نمیـدن .اینـا
بهتریـن گزینـهن بـرا دوسـتی و رفاقـت.
پـوش خفـن و شـاینی ماینـی
•معمـوال یـه عـده مارک ِ
هـم هسـتن کـه خودشـونو افضـل و نامبـر وان میدونـن
و همـه رو بـا گوشـهی چشـم و دیـدهی تحقیـر مینگرن
و جیباشـونم کوچیکتـر از اونیـه کـه بـرا گوشـی و
سـوییچ ماشینشـون جـا داشـته باشـه .اینا معمـوال تمام
آدمـای اطرافشـونو با میـزان درآمـد و پولتوجیبیشـون
میسـنجن ،حتـی دیـده شـده کـه یکیشـون بـا یکـی از
کارمنـدا حرفش شـده و تا نیمسـاعت بعدش بـرای اثباتِ
ِ
توجیبـی من چـار براب ِر
حقانیـت خـودش میگفتـه «پول
ِ
حقـوق ماهیانـهی اینـه»! اینـا دائما تلاش میکنن خالء
ِ
شـخصیتی خودشـونو بـا اینجـور مقایسـهها موقتـا پـر
ِ
کنـن .تعـدادی دختـ ِر ادیتشـده بـا مانتوهـای کوتاهتـر
از پیرهـن مردونـه و موسـوم بـه پلنـگ و شـاخ و ...هـم
هسـتن کـه معمـوال عاشـق و دلباختـهی گـروه باالیـی
میشـن و منزجرکنندهتریـن کاپالی دانشـگاه رو تشـکیل
مید ن .
•تـوی هـر ورودی هـم معموال یکـی دو نفر پیدا میشـن
خونـدن دو
دیـدن چنتـا عکـس از چهگوئـهوارا و
کـه بـا
ِ
ِ
نقـل قـول از صـادق هدایـت و گـوش کـردن بـه چن
تـا ِ
تـا آهنـگ رپ جوگیـر شـدن و فـک میکنـن دردمندن
و بـاری بـه دوش دارن و از بقیـه بیشـتر میفهمـن .اینـا
سـنگینی بـا ِر مذکور،
همیشـه خسـتهن و اکثرا از شـدت
ِ
اهـل دود و دمـم هسـتن .اینـام معمـوال تنهایـی تـوی
آالچیـق دیـده میشـن ولـی چـون تـوی فیلمـن ،دائمـا
حواسشـون بـه اینـه کـه یهجـوری جلـب توجـه کنـن
و یکـی ببینتشـون ،بهخاطـر همینـم خیلـی ضایـع و
تابلوئـن .یادتون باشـه که هیچوقـت نذارین اینـا نماینده
مسـئول یهچیـزی شـن ،چـون از شـدتِ
احسـاس
یـا
ِ
ِ
ِ
چریـک درونیشـون ،رو بـه مبـارزهی
وظیفـه نسـبت بـه
مدنـی بـا اسـتاد و مسـئولین میـارن و شـمایین کـه
حسـابش رو پـس میدیـن!
عزیزان سـمپادی هـم مختصرا یه اشـارهای
•جـا داره بـه
ِ
داشـته باشـیم .دوسـتانی کـه فـک میکنـن یـه گونـهی
جـدا و برتـر هسـتن و بقیـهی همکالسیاشـون تـو
مـدارس کپـری درس خونـدن و شانسـی قبـول شـدن و
آیکیوشـون پایینتـر از اینـاس! اینـا کال تـوی هـر چـی
از هـر کـی شکسـت بخـورن یـه نـدای درونـی بهشـون
میگـه «تـو یـه سـمپادیِ نابغـه هسـتی! اینـا کیـف و
کتابتـم نیسـتن!» و همینجـوری خودشـونو گـول میزنن
و بـرا اینکـه یـه وقـت ایـن واقعیـت مهـم رو فرامـوش
نکنـن حتمـا بایـد توی بیـوی اینستاگرامشـون بنویسـن
اکسسـمپادی! (حـرف از اینسـتاگرام شـد ،الزمـه بگـم
شـناختن همکالسـیا
کـه اینسـتاگرام بهترین محیطه برا
ِ
و همدانشـگاهیاتون .اونقـدری که از بیوگرافی و پسـتاش
و چیزایـی کـه الیـک میکنـه میتونین اطالعات کسـب
کنیـن ،از خـودش و دیـدار حضـوری نصیبتون نمیشـه!
اصـل کلـی اینـو در نظر داشـته باشـین که
عنـوان یـه
به
ِ
ِ
اسـم
نتایـج کنکور اومده
اگـه طـرف از همـون رو ِز اعلا ِم
ِ
ِ
رشـتهش رو انگلیسـی و مخفـف تـو بیـوی اینسـتاش
نوشـته ،هنـوز نابالغتـر ازیـن حرفـاس کـه بشـه روش
حسـاب وا کـرد!)
•تـوی همیـن روزای اول هـم یکـی میـاد میشـینه
پیشـتون و کلـی گـرم میگیـره و سـوال میپرسـه و

میگـه و میخنـده و باهاتـون رفیق میشـه ،دو دقیقه بعدش
میبینیـن بـا کسـی کـه  ۱۸۰درجـه بـا شـما تفـاوت داره
هـم همـون رفتـارا رو داره .اینـا آفتابپرسـتن ،افـرادی
کـه معمـوال بهـرهی هوشـی پایینـی دارن و فـک میکنـن
دیگـران متوجـه ایـن رنگارنـگ بودنشـون نمیشـن و اوایل
سـعی میکنـن بـا همـه دوسـت شـن و رضایـت همـهرو
جلـب کنـن کـه بعـدا از همـه اسـتفاده کنـن .معمـوال هم
سـعی میکنـن تـوی همـون برخـورد اول خودشـون رو
بهتریـن و فداکارتریـن دوسـتت نشـون بـدن! اینـا همهجـا
ِ
پشـت سـرتون حـرف میزنـن و هرجـا کـه بـه نفعشـون
باشـه از کوچکتریـن کاری علیـه شـما دریـغ نمیکنـن و
از اونجایـی کـه بزرگتریـن انگیزهشـون از دانشـگاه اومـدن،
جنـس مخالفه که
انتقـال ژن به نسـل آینـدهس ،معموال برا
ِ
ِ
میفروشـنتون .کال کسـی که با همه دوسـت باشـه حتما یه
کاسـهای زیـر نیمکاسـهش هـس ،اینـو یادتـون باشـه.
سـه تـا نکتـه رو هـم الزمـه گوشـزد کنم بـه دوسـتان XY
ِترماولـی:
ِ
شـریک زندگیـت رو حتمـا همین
بـراد ِر عزیـز! قـرار نیـس
بیـن همکالسـیات و هـم دانشـگاهیات
هفتـهی اول و از
ِ
انتخـاب کنـی و قـرارم نیـس ایشـون حتمـا جـوابِ مثبـت
بهـت بـده ،پ غلاف کـن اخـوی! را بـه را پیشـنهاد نـده!
حداقـل همزمـان بـه چننفـر پیشـنهاد نـده! اینـا همهچیو
بـرا همدیگـه تعریـف میکننـا ! همـهی ایـن کارات بعدا که
عاقلتـر شـدی و یـه گزینـهی جـدی داشـتی ،یکییکـی
علیهـت اسـتفاده میشـن و اون موقعـه کـه حسـرتخوردن
دیگـه فایـدهای نـداره برات!
ِ
دوسـت عزیـز! قـرار نیـس بهخاطـر یـه کرومـوزوم x
و
اضافـه و چـون سـرخاب سـفیداب و فرکانس صـدای طرف
بیشـتره(فرکانس بـا بـم بـودن رابطـهی عکس داره ،سـعی
نکنیـن الکـی ایراد بگیریـن) ،همـهی نظراتشـو تایید کنی،
چـه برسـه بـه اینکـه دوسـتاتو بفروشـی! انقد هـول نباش!
یهکمـی غـذای خوابـگا بخـور بـرادر!
اولـی عزیـز! بهتـره همیـن االن تمـا ِم اسـتیکرات رو
و ترم ِ
مـورد بازبینـی قـرار بـدی .درسـته کـه دیگـه میشـه ادیت
و دیلیـت کـرد و مـث قبلنـا الزم نیـس بـری به مدیـر بگی
گـروهرو دیلیـت کنـه ،ولـی همیشـه یهنفـر کـه معمـوال
دسبهاسکرینشاتشـم خوبـه همـون لحظـه تـوی گـروه
آنالینـه و تـو میمونـی و یـه لکـهی ننـگ تـوی پرونـدت!
دو کلمـه هـم جـدی صحبـت کنـم و سـخن کوتـاه کنـم
د یگه .
اگـه خوابگاهـی هسـتی و تـازه داری مسـتقل میشـی از
طـی همیـن ماههـای اول افسـرده
خونـوادت ،احتمـاال
ِ
میشـی .مشـکالتِ کوچیـک و بـزرگ از زمیـن و آسـمون
میبـاره بـرات .بایـد اینـو بدونـی کـه هیچـی بهتر نمیشـه،
حتـی اوضـاع بدتـر هـم میشـه ،ولـی روز بـه روز بـا محیطِ
اطرافـت بهتـر کنار میای و بیشـتر آداپته میشـی و میتونی
کمکـم روی پـای خـودت وایسـی و بـا مشـکالتت روبـهرو
شـی ،اینجوریـه کـه خـودت همهچیـز رو بهتـر میکنـی و
بعـد از چنـد مـاه میبینی کـه چقـد تغییر کـردی و بزرگ
شد ی .
تـرس اشـتباه
ایـن رو هـم یـادت باشـه کـه قـرار نیـس از
ِ
کـردن خودتـو از همهچـی محروم کنی و یهگوشـه بشـینی
و بـذاری ایـن چنـد سـال همینجـوری بگـذره .االنـه کـه
جوونـی ،االنـه کـه انـرژی داری ،االنـه کـه وقتشـو داری!
اگـه خوب ازش اسـتفاده کنـی ،دورهی دانشـجویی میتونه
بهتریـن دورهی زندگیـت باشـه
امیدوارم شرو ِع خوبی داشته باشی!

بــاز آمــد بــوی مــاه مهــر ،ترانــه ای آشــنا بــرای دانــش از
نــوع جــو یــا نــوع آمــوز اســت.
حــاال جــای ســوال اســت مــاه مهــر چــه بویــی مــی دهــد
کــه مــی گوینــد بــوی مــاه مهــر...
اگــر دانشــجوی غیــر تــرم اولــی باشــید بــو هــای مختلفی
را میتوانیــد استشــمام کنیــد  ،بــه نظــرم ایــن بــو کنایــه
از چیــز دیگــری اســت،نظیر ســحر خیــزی و زود خوابــی
جدایــی از االفــی و پایــان ولــو شــدن در فضــای مجــازی
و.....
بــرای ایــن دانشــجوها ســحر خیــزی بــرای کامروایــی
نیســت بلکــه از تــرس حــذف توســط اســتاد بــه اصطــاح
ســیتماتیک اســت.
حــاال کــه اســم اســتاد هــم وســط آمــد
یــک لحظــه هــم در کســوت اســتاد
بنشــینیم تــا بــوی مهــر را از جایــگاه
اســتاد بــودن نیــز استشــمام کنیــم....
بــوی مهــر نویدبخــش چیزهــای زیــادی از
جملــه شــنیدن واژه ی شــیوای اســتااااااااد
توســط دختران دانشجوســت.
کــه بــی شــک ایــن چنیــن خطــاب
کــردن هایــی بــی طمــع نیســت...
ســرو کلــه زدن بــا دانشــجویان پیرامــون
بحــث جــزوه یــا کتــاب و شــنیدن
جمالتــی نظیــر اســتاد کتــاب بخریــم یــا
جــزوه میگیــد!؟ از ایــن هــا کــه بگذریــم
بــه بحــث ســر تعــداد جلســات تشــکیل
کالس میرســیم کــه خــود ایــن مقولــه
هــم یــک چالــش اذیــت کننــده بــرای
اســتاد اســت....
بگذریــم و بازگردیــم بــه همــان کســوت
دانشــجویی آن هــم دانشــجوی تــرم اول.

تــرم اول بــودن دوره ســه تــا چهــار ماهــه کــه بخــش
بســیار مهمــی از دوران دانشــجویی محســوب مــی شــود
و در برگیرنــده اتفاقــات مهــم بسیاریســت
اتفاقاتــی نظیــر مــورد تمســخر قــرار گرفتــن دانشــجویان
تــرم باالیــی کــه خودشــان مــورد تمســخر تــرم باالیــی
هایشــان قــرار گرفتــه انــد و نمیخواهنــد قطــع کننــده
ایــن زنجیــره باشــند.چون شــنیده انــد کــه اگــر قطــع
کننــده زنجیــره باشــی مشــروط مــی شــوی و فــان بــا
بــه ســرت مــی آیــد ولــی اگــر ادامــه دهنــده زنجیــره
باشــی ظــرف روز هــای آینــده یــک اتفــاق جالــب برایــت
مــی افتــد....
نــا آشــنا بــودن بــا فضــای دانشــگاه و پرســتیژ دانشــجو
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بــودن ســر بــه هــوا و آشــفته بــه ایــن طــرف و آن طــرف
رفتــن چالــش لبــاس و دیگــر اتفاقاتی که هر دانشــجویی
وقتــی ترمــک بــوده آنهــا را تجربــه کــرده اســت.
از دیگــر ویژگــی هــای ترمــک هــا برایتــان بگویــم از حال
غریــب آن دانشــجوی دختــر تــرم اولــی کــه ســوگلی بابــا
بــوده و یــک ســاعت را هــم دور از مــادر ســپری نکــرده
و دیگــری کــه بــا لبــاس فــرم مدرســه پــا بــه دانشــگاه
گذاشــته و متعجــب از حجمــه نــگاه هــای ســایرین بــه
خــود اســت و جویــای علــت آن...
از حــال آن پســر تــرم اولــی کــه از ســمت دختــران وارد
بوفــه شــده و روی نیمکــت دختــران نشســته و از پــچ پــچ
دختــران اطــراف متحیــر اســت تــا اینکــه مســئول بوفــه
بــا خنــده ای ملیــح او را بــه قســمت خودشــان
راهنمایــی میکنــد و حــال مایــوس کننــده ای
کــه در میــان خنــده دختــران بــه او دســت
مــی دهــد....
از ایــن طــرف و آن طــرف رفتــن هــای تــرم
اولــی هــای غریــب از ناراحتــی ســام نــدادن
هــای همکالســی هــا از فرامــوش کــردن
و رزرو نکــردن غــذا و از آوردن پــک لــوازم
التحریــر کامــل در مــاه اول و بقیــه موضوعــات
ایــن چنینــی کــه بگذریــم.
مهــر شــاید از زیباتریــن مــاه هــای ســال باشــد
کــه بــه عنــوان بهــار ســال تحصیلــی از آن یــاد
می شــود
و مــا هــم بهــار تحصیلــی بــا زیبایــی هــا
اتفاقــات جالــب فراوانــی رو بــرای شــما
دانشــجویان عزیــز آرزومندیــم

پنگوئن ها عاشق می شوند
كل ســاحل رو
ديگـه ميشـه ،
شـق پنگوئـن
اون رو واســه
ـه پنگوئـن عا
ــاب ميكنــه ،
وقتـي ي
ســنگ رو انتخ
وم ـد و قبــول
و قشــنگترين
گ خوش ـش ا
ميگــرده
ـر مــاده از ســن
ده ميب ـره  ،اگـ
جف ـت مــا
ه ـم ميش ـن؛
ت
ك ـرد جف ـ
دا كــرده اصـا
گي كـه پـٓيـــ
ـن
س ميكنـه سـ
ــا ديگـه هيـچ
وئـن نــر احســا
نهــا مينـدازه ت
ــول نكـرد پنگ
آب الي مرجا
ولـي اگــر قب
ــو ميبـره زيــر
ون
ا
ـوده و اونوقـت
ـا اميـد نشـه .
قشــنگ نبـ
ــرار نكنـه و نـ
شـتباه اونــو تك
پنگوئنـي ا
میکنیــم و
ــرار ،تكــرار
تكــرار ،تك
کــرار کننــد.
اما ما!
ودمــون رو
اه مــا رو ت
شــتباهات خ
نيــم اشــتب
صيــه مــي ك
هــي ا
ران هــم تو
بــه ديگــ
پنگوئني باشيم
بعضي وقتها

طراح  :خاطره دائی چینی

