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حدیث روز
امامصادق(ع):دربرابرکسیکهبهاو
دانشمیآموزید(شاگرد)وکسیکه
از او دانش میجویید (معلم) فروتن
کافی
باشید.

پی اِی آسوشیتدپرس| ایجادرنگینکمانبراثرآبآتشنشانها،انگلستان

فتو شعر انتظار

ذکر روز پنج شنبه

دم در یه ساندویچ کثیف وایستاده بودم ،یه پیرمرد خیلی مسن میخواست بره
داخل ،دلم سوخت گفتم حاج آقا آشغاله ،نرو این جا .یه نگاه غضبآلود کرد و رفت
پشت دخل مغازه نشست!
دیگه از ماکارونی انتظار گرون شدن نداشتم .لعنتی ما تو رو میریختیم تو
ظرفهامون میبردیم مهد کودک ...یادت رفته؟!
 تو مدرسه معلمها شانسی شمارههای دفتر نمره رو میگفتن که ازمون درس
بپرسن ،استرس اون لحظات هنوز تو جونمه!
 با من از پولدار شدن حرف نزن ،من یه بار فقط  ۲۴ساعت داشتم فکر میکردم
آدم پولدار آبمیوهگیری میخره یا خود آبمیوه رو!

الحقالمبین»

ذکر روز جمعه
صدمرتبه«اللهمصلعلی
محمدوآلمحمد»
در محضر بزرگان

نسبت به حقیقت
بی غرض باشید

شعرطنز

نان،
گران یا الغر می شود؟
سحر بهجو

«درد ما را نیست درمان الغیاث»
از جنوبش تا خراسان الغیاث
در خبر آمد که الغر میشود
هیکلتخوباستای«نان»،الغیاث!
حکایت

ابله و آینه

ابلهی به راهی میرفت ،آینهای
یافت .برداشت عکس خود را در
آن دید .بر زمین گذاشت که« :مرا
عفو کنید ،ندانستم از شماست!»
هر احمقی که آینهای افتدش به
دست
جز عکس حمق خویش نبیند در
آینه
برگرفته از «پریشان» قاآنی
قرار مدار

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«الالهاالا...الملک

استاد شهید مطهری فرمودند:
انسان اگر بیغرضی خــودش را
نسبت به حقیقت حفظ کند -که
بسیار کار مشکلی است -خداوند
او را هدایت میکند .خدا تضمین
غرض
ک ــرده اســت کــه افـــراد بی ِ
حقیقتجو را رهبری کند.
«تعلیم و تربیت در اسالم»


فرانسپرس| شستوشویبچهفیلتازهبهدنیاآمدهدرباغوحش،آلمان

دوردنیا

استادی که مراقب بچه دانشجو شد!
با خانمان

معلم ای چراغ راه دانش
زهرا فرنیا | طنزپرداز

کار اصلی ما روز معلم این بود که سرود حفظ میکردیم ،کالس رو کاغذ رنگی
میزدیم ،وقتی معلم وارد میشد داد میزدیم معلم عزیزم روزت مبارک!
مقام معلم آن قدر شامخه که این چیزا برای تشکر ازش کافی نیست .بهخاطر
همین خونوادهها تصمیم میگرفتن یه کادوی مالی هم در کنارش به معلم توانا
و دانامون تقدیم کنن .همین بود که یه هفته زور میزدیم بابامون پنج تومن بده
که بذاریم توی پاکت بدیم به یکی از مادرا که رئیس انجمن اولیا و مربیان بود،
بره یه سبد گل و سکه بخره بده به معلم .اون موقع 40نفر بودیم ،نفری پنج تومن
میدادیم ،مبلغ خوبی میشد .یه سکه و سبد گل میخریدن ،تازه بعدشم مامانا
پچپچ میکردن که خانم فالنی بقیه پول رو چیکار کرده؟ االن حساب کردم
برای اینکه یه ربع سکه و سبد گل بخوان برای معلم تهیه کنن ،باید دو میلیون
خرج کنن .کالسا که دیگه 40نفره نیست ولی اگه فرضمون بر  40نفر باشه،
باید نفری  50هزارتومن بدن .بابای بچههای االن رو نمیدونم ولی بابای من
بهم امسال 30هزارتومن کادوی تولد داد ،بعدشم گفت« :تولدت نزدیک عیده
(آبان) ،این عیدیت هم باشه».
اینکه توی نسل قبلی ،گاهی معلم با ترکه میافتاد به جون دانشآموز و بعد هم
تویخونهننهبابابدنکبودبچهرومیدیدن،اونامیهفصلبچهرومیزدنکهچه
غلطیکردیمعلمتونعصبانیشده؟همیشهحقبامعلمبود.بهخاطرهمینه،
فشار اقتصادی .االن هر چند وقت یه بار خبر درمیاد که معلمی در فالن مدرسه
به بچه تذکر تلویحی داد و دانشآموز مربوط هماکنون دچار بیماریهای شدید
روحی شده است .چرا قبال این خبرا درنمیاومد؟ اینا شأن معلمی رو میخوان
بریزن که بهخاطر کادو نخریدن ،عذاب وجدان نکشن.
خالصه معلم عزیزم ،مقام شامخ تو متزلزل نشده .همهش فشار اقتصادیه .شما
هم دیگه باید کمکم روی بیاری به جمله مامان و باباها :شماها درساتون رو
درست بخونین ،برای من بهترین کادویه!

یــکــی از اســـتـــادان دانــشــگــاه
صنعتی شــاهــرود وقــتــی دید
کــودک یکی از دانشجویانش
بیقراری میکند ،بــرای آرام
کردن کودک ،وی را بغل کرد
و در همان حال تدریس خود را
ادامــه داد .معموال همسر این
دانشجو خارج از کالس از او نگهداری میکرد ولی آن روز به علتی نتوانسته بود
از بچه مراقبت کند و به همین دلیل مادر این کودک او را سر کالس آورده بود.
فیلم این حرکت استاد بسیار مورد توجه کاربران ایرانی و خارجی شبکههای
مجازی قرار گرفته است.

احترام به نام دانش آموزان
 -Cbsnewsیــک معلم در
ایالت اوهــایــوی آمریکا که به
معلم  All-Starمشهور است،
نــام 700دانـ ـشآم ــوز خــود را
در مدرسه با همه ویژگیهای
فردی آن ها به حافظه سپرده
اســت و تکتک آ نهــا را با نام
کوچک میشناسد .او معتقد است که با این کار آنها احساس مهم بودن و
دیده شدن میکنند« .دیوید اشورث» ،این معلم خوش سلیقه اعتقاد دارد نام
هرکس اولین چیزی است که به او تعلق میگیرد و نوشتن آن اولین چیزی است
که هرکس یاد میگیرد ،به همین دلیل اهمیت ویژهای دارد.
سهنقطه

دانش آموز تنبل خطاب به معلم:

پن

پرونده های مجهول

یاسر رییسوند

«چشمانم» را
در ساحلی شور
وقتی به خاک سپردم...
که «دریا» شاعر بود!
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غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم
خودمونی

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم
به شهر خود روم و شهریار خود باشم

به بازی تاج و تخت هم گیر بدهیم!
سید مصطفی صابری | روزنامه نگار

سومین قسمت از فصل هشتم سریال «بازی تاج و تخت» که به نوعی یکی از
حساسترین قسمتهای کل این سریال بود ،چند روزی است پخش شده و
واکنشهایجالبیبینمخاطبانایرانیاینسریالداشتهاست.مخاطبانیکه
بیشترشان ،لحظاتی بعد از پخش این سریال شروع کردند به نقد آن که چرا این
قسمت تاریک بود؟ چرا فالن شخصیت به بهمان شکل کشته شد؟ چرا اژدها
از ابرها هم رد شد اما مدل موی بازیگری که رویش نشسته بود تکان نخورد و
کلی انتقاد دیگر .البته شاید به داستان نقدهای زیادی وارد باشد و بنای این
یادداشت دفاع از آن نیست ،بحث بر سر این است که چرا خیلی از ما مهارت لذت
بردن را بلد نیستیم؟ دو سال برای تماشای قسمتهای جدید این سریال انتظار
میکشیموبعدشبهحرکتبازیگراندرگوشهوکنارکارگیرمیدهیم.مدتها
منتظر برف هستیم و وقتی میآید به جای آن که لذت ببریم در انتظار آفتاب و
گرما هستیم .در هوای آلوده حسرت باران و لطافت اش را داریم و زیر باران از
خیس شدن پاچه شلوارمان مینالیم و دنبال فرار به گوشهای هستیم .وقتی
در شهرمان هستیم دلمان سفر میخواهد و به سفر که میرویم هیچجا خانه
خودمان نمیشود و روی زمین و زمان عیب میگذاریم .در طول هفته بیتاب
تعطیلی هستیم و آخر هفته حوصلهمان سر میرود و کسل میشویم و از مذمت
خواب روز تعطیل و لذت سحرخیزی روزهای کاری میگوییم .در کل از هیچی
راضی نمیشویم؛ همه چیز را در حد ایدهآل میخواهیم و سعی نمیکنیم از
همان مقدارجنبههایمثبتیکه در هرچیزیهستلذت ببریم .هیچ موقعیتی
آنقدر بد و زشت و سراسر ضعف نیست که نشود از آن لذت برد فقط موضوع
برمیگردد به این که ما چقدر دنبال کشف بخشهای مثبت هر ماجرا و لذت
بردن از آنها هستیم .انتخاب نهایی با ماست؛ غر بزنیم یا لذت ببریم.
مسابقه این کیه؟

بودن یا نبودن!

سالم .این هفته هم با یک چهره ورزشی خبرساز باهاتون هستیم .خیلی آسونه،
دست بهکار بشین و تشخیص بدین این کاریکاتور بههمریخته کیه و اسمش رو با
نامخودتونوکلمه«اینکیه»تاشنبهشببرایمابهشماره 2000999پیامک
کنید .به امید خدا جواب رو هفته بعد همینجا خواهید دید و کاریکاتور برنده
رو هم بهعنوان جایزه پنجشنبه هفته بعد چاپ میکنیم .عکس و کاریکاتوری
رو هم که میبینید آقای علی بهارعلی برنده مسابقه پیش هستن که دوباره
بهشون تبریک می گیم!

ج
شنبهها

لبت را با زبانت خیس کردی
مرا در خستگی تندیس کردی!
به من چیزی که حقم نیست دادی
همیشه صفر من را بیست دادی!
نه اهل قرص و نه سیگار هستند
یقین دارم که بی تکرار هستند!
امیرحسین خوش حال
ما و شما

بارش ماده ژالتینی به جای باران
چشمدرساحل

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

شعرطنز

تمام سال را تدریس کردی
ِ
همیشه امتحان و درس و تمرین
دانش آموز زرنگ خطاب به معلم:
ِ
سبقت من؛ ایست دادی
زمان
ِ
بدون لطف تو تجدید بودم
ویژگی بیشتر معلمان قدیم:
همیشه با کت و شلوار هستند
منظم ،باادب ،دور از حواشی

اندکی صبر

گتی ایمیج| هجومزبالههابهساحلرودخانه،هاییتی

فاطمه قاسمی |مترجم

پیش از این در طول تاریخ بارش قورباغه ،ماهی ،مار
گدربعضینقاطدنیاگزارششدهاست.
وحتیسن 
حتی شایعه بارش توپهای گلف از طرف یکی از
ساکنان شهر فلوریدا هم گفته شده بود که در برخی
موارد ،این گزارشها به راحتی قابل توضیح بودند.
اما بین آنها بارش عجیبی از ماده ژلهای هم بوده که
تا امروز توضیح دقیقی برای آن داده نشده است .در
هفتم آگوست سال  ۱۹۹۴در شهر «اوکاویل» واقع
در ایالت واشنگتن ،ساعت حدود سه صبح ،بارشی
عجیب آغاز شد .قطرهها ،شفاف و گلولهای از جنس
ژالتین و به اندازه دانه برنج بودند .همان روز تعدادی
از مردم به بیماری سختی دچار شدند که عالیمی
همچون مشکل در تنفس ،سرگیجه ،تاری دید و
تهوع داشتند .تعداد زیادی از گربهها و سگهای
خیابانی که در تماس مستقیم با این ماده قرار گرفته

بودند ،بیمار شدند و مردند .عجیب اینکه در طول
سه هفته ،شش بار این بارش اتفاق افتاد.
یکی از شهروندان ،نمونهای از این مواد ژالتینی
عجیب را جمعآوری کرد و به آزمایشگاه تخصصی
در یک بیمارستان محلی برد .کارشناسان متوجه
شدند این ماده حاوی گلبولهای سفید خون انسان
است .بررسی موضوع به وزارت بهداشت محول
شد .محققان میکروبشناس بعد از آزمایش نتیجه
گرفتند که این ماده ژالتینی دو نوع باکتری دارد
که یکی از آنها بهطور طبیعی در سیستم گوارشی

انسان نیز موجود است .فرض را بر این گذاشتند
که شاید این مــواد از یک هواپیمای در حال عبور
افتاده اند که البته این خالف قانون بینالمللی
تخلیه ضایعات از هواپیماهای در حال پرواز است.
آزمایشهای دیگر منجر به این فرضیه شد که شاید
در آزمایش سالحهای جنگی نیروی هوایی روی
ستارههای دریایی در اقیانوس آرام ،موجودات
متالشی شده در هوا پراکنده و روی شهر اوکاویل
نازل شده باشند .هرچند نیروی هوایی این موضوع
رابهشدتتکذیبکرد.گروهینیزآنبارشرانتیجه
انفجار چند سفینه فضایی توسط ارتش و انهدام بدن
موجودات فرازمینی میدانستند.
دانشمندانازآنزمانتابهحالهیچوقتنتوانستند
رابطه بین باکتریها و بیماری و البته علت بارش
این باران ژالتینی را دقیقا درک کنند و داستان این
بارش عجیب بین حقیقت و شایعه همچنان باقی
منبعfactlegend :
مانده است .

راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* ضمن عرض تبریک هفته معلم،
می خواستیم از آقــای ناظمی در
آموزش و پرورش تبادکان ،آموزش
مــتــوســطــه دوم کــه در تاسیس
دبیرستان دخــتــرانــه مــا را یــاری
کردند تشکر کنیم.
 جمعی از مردم شهرک مهرگان
* پرونده اهرام مصر عالی بود ،از
اون بهتر میتونه جریان صحت و
سقم سفر به ماه توسط آرمسترانگ
باشه که روشنمون میکنین.
* مــعــلــمــی را در عــقــل و عشق
جستوجو کــن .دانــای مهربانم،
مــامــان ج ــون روز معلم بــر شما
مصطفی
مبارک .
* همسر عزیزم سرکار خانم آوازی،

روز معلم را خدمت شما و همکاران
محترم تبریک عــرض مــی کنم،
امــیــدوارم در عرصه علم و دانش
موفق و سربلند باشی.
دوستدارت فرامرزی

* فرا رسیدن روز کارگر را خدمت
تمام کارگران عزیز کشورم تبریک
عرض میکنم .دست تمام کارگران
زحمتکش را مـیبــوســم .خسته
نباشید و خدا قوت محمد آبروان
* دوازده اردیبهشت تولد چهارده
سالگی پسر عــزیــزم محمدرضا
باکمال را تبریک میگویم.
معصومه عرفانی

* لطفا مطالب ترسناک بیشتر
چاپ کنید.

