
ب�ا فرارس�يدن ۲۵ ارديبهش�ت ماه 
س�الروز گراميداش�ت حكيم ابوالقاسم 
فردوسي، كاربران شبكه هاي اجتماعي 
در توئيت هايي از بزرگي كار فردوس�ي 
و زحمات او نوش�تند. كاربران همچنين 
ابيات بسياري از فردوسي را به اشتراك 
گذاشتند و بزرگي شاهنامه و حكمت هاي 
نهان در آن نوشتند. در ادامه بخش هايي 
از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 
   يوسف نوري، وزير آموزش و پرورش:

 ديروز در مدرس��ه زنگ پاسداش��ت  زبان 
فارسي را نواختم. زبان و ادبيات عامل  هويت 
ملي هر كشوري اس��ت و حكيم  فردوسي 
بخش مهمي از هويت ايرانيان را زنده كرد. 
تالش مي كنيم حافظ خواني، سعدي خواني 
و شاهنامه خواني در مدارس نهادينه شود. 
   عبدالكريم عابديني، امام جمعه قزوين:

 فرهنگ ارزش��مند و پر محتواي فارس��ي 
مي تواند فرهن��گ ايماني و دين��ي ما را بر 
بال هاي شعر و عرفان و لطافت معنايي خود 

بنش��اند و به اقصي نقاط عال��م صادر كند، 
حكيم ابوالقاس��م  فردوس��ي در اين زمينه 
بس��يار خدمت كرده و ما قدردان خدمات 

اين احياگر زبان فارسي هستيم. 
   سيدعلي موسوي:

ش��ايد كمتر كس��ي فك��رش را بكند كه 
معروف ترين بيت هاي منسوب به فردوسي 
سروده او نباشد. جالل الدين كزازي،شهاب 
اس��فندياري،ابوالفضل خطيب��ي درب��اره 
بيت هاي »بسي رنج بردم در اين سال سي/ 
عجم زنده كردم بدين پارس��ي« و »چون 
ايران نباشد تن من مباد...« اتفاق نظر دارند 

كه اين بيت ها سروده فردوسي نيست. 
   محمدصادق عابديني:

 فردوس��ي اولين ش��اعر مهم ايراني است 
ك��ه مذهب خ��ود را علني ك��رد و در دوره 
مهجوريت تش��يع و شيعه كشي، نشان داد 
شجاعتي كه در  شاهنامه از آن ياد مي كند، 
تنها يك شعار نيست: بر اين زادم و هم بر اين 
بگذرم/چنان دان كه خاك پي حيدرم/ هر 

آنكس كه در جانش بغض علي اس��ت/از او 
زارتر در جهان زار كي است. 

   حامد ميرزاحسيني:
 شكوه كار  فردوس��ي در آن بود در دوراني كه 
ساسانيان منقرض ش��ده بودند، خاندان هاي 
ايراني سركوب شده و كش��ور ما محل تاخت 
و تاز ايراني��ان بود و هيچ چش��م اندازي براي 
يكپارچگي دوب��اره اي��ران وجود نداش��ت، 
شناسنامه اي دقيق از هويت ما ايرانيان نگاشت 

تا در پيچ و خم هاي شديد تاريخ گم نشويم. 
   سعيده پراش:

 نميرم از آن پس كه من زن��ده ام/ كه تخم 
س��خن را پراكنده ام. فردوسي بزرگ يك 
تن نيست او نماد خرد ملي و نماد  ايرانشهر 
است، زيرا مي دانسته ستون استوار فرهنگ، 
زبان است و اين دو، شالوده  هويت فرهنگي 

و هويت فرهنگي رمز جاودانگي ايران. 
   يلدا راد:

 دكتر آرش اكبري مفاخر، شاهنامه پژوه: »وزن 
شاهنامه فردوسي كه به بحر متقارب مشهور 

است و نامي عربي دارد، وزني كامالً ايراني است و 
تكامل يافته وزن حماسي در ايران باستان و شعر 

هجايي ايراني پيش از دوران اسالمي است.«
   جواد رنجبر:

 شاهنامه  فردوسي قله سنت شاهنامه نگاري 
ايراني اس��ت. ۵۰ هزار بيت محك��م در بافت 
معنايي منس��جم بزرگ ترين ش��اهكار ادبي 
جهان را ساخته است. حكمت شاهنامه از زمان 
فرا رفته و جاويدان شده است. تا ايران هست، 
انسان هست و جهان بر اين مدار مي گردد نامه 

شاهان ايران درخشان ترين اثر ادبي است. 
   سعيد صمدزاده:

 چون فردوسي وفات كرد، شيخ ابوالقاسم 
كرگاني ب��ر او نماز نكرد ك��ه او مداح كفار 
است. خواب ديد فردوسي در بهشت است. 
ش��يخ گفت: چرا خدا تو را در جنت ساكن 
كرد؟ فردوسي گفت: دو چيز، يكي آنكه تو 
بر من نماز نكردي و ديگر آنكه اين بيت در 
توحيد گفتم: جهان را بلندي و پستي تويي/ 

ندانم چه اي، هرچه هستي تويي. 
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نميرمازاینپسكهمنزندهام
گراميداشت سالروز حكيم ابوالقاسم فردوسي در شبكه هاي اجتماعي

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پرخاش،بركاتراازمنزلميبرد
حضرت آيت اهلل فاطمي نيا)ره(:

مش��اجره ها و نزاع ها نور باط��ن را خاموش مي كند. بس��ياري از 
بي حالي ها و عدم نش��اط ها به جهت مش��اجرات و درگيري هاي 
لفظي است. كم منزلي داريم كه در آن پرخاش و تندي نباشد! روزي 
چندتا پرخاش باشد، بركات را از منزل مي برد. حتي اگر حق هم با تو 
بود، در امور جزيي و شخصي مشاجره نكن چون كدورت مي آورد.  
مرحوم عالمه جعفري از صاحب دلي نقل ك��رد: در موضوعي كه 
گمان مي كردم حق با من است داشتم با همسرم مشاجره مي كردم؛ 
ناگهان صورت باطني غضبم را نشانم دادند! بسيار كريه و زشت بود! 
آن صورت نزديكم آمد و گفت: اي كثيف! س��اكت شو! همين كه 

متنبه شدم فوراً دست همسرم را بوسيدم و عذرخواهي كردم!
منبع: كانال تلگرامي »بزم قدسيان«

   آیينه نفس

هموطن! اين بار قطع كننده زنجيره باش!

محس��ن پورعرب در توئيتي نوش��ت: بخواييم نخواييم فضاي مجازي پر از آس��يب پنهان، 
آسيب هايي كه هرچقدر دربارش بگيم و بگن و هشدار داده بشه، اما حذف شدني نيستن. اين 
آسيب ها وقتي به سراغمون ميان كه كارمون با فجازي تموم شده و داريم وقت اضافه رو صرف 

اين فضا مي كنيم. پيشنهاد مي كنم مطالعه رو جايگزين فجازي در وقت اضافه كنيم. 

احسان منصوري در توئيتري با انتشار تصوير فوق نوشت: ۱۶ماه است دارند از مردم ايران 
حمايت مي كنند. فروش نفت و معامالت غذا- دارو را زير ضربه بردند تا ايرانيان گرس��نه 
بمانند. صنايع را هدف قرار دادند تا مردم شغل و درآمدشان را از دست بدهند. اگر زورشان 

برسد بمباران مان هم مي كنند تا بيشتر از حقوق مان دفاع كرده باشند.

محمد رس��تم پور نوش��ت؛ چگونه مي توان به دولت در اجراي 
برنامه هاي اقتصادي كمك كرد؟ »ويدئوي يورش، غارت يا حمله 
مردم قزوين به فروش��گاه«، »تصوير كارت يارانه نان«، »خبر 
۹۰هزارتوماني شدن مرغ« و... كه در هفته اخير دست به دست 
در رسانه ها و پيام رسان ها چرخيده و هر بار به طريقي تكذيب 
ش��ده، نش��ان مي دهد با همه تبيين ها و توضيح ها و هر اندازه 
اطالع رساني ها و پاس��خگويي ها قوي و جامع باشد )كه نيست 
و ايراداتي دارد(؛ رسانه همچنان رسانا نيست و پيام به درستي 
به مخاطب نمي رسد. عالوه بر آنكه نبايد از ياد برد رسانه فقط 
رسانه نيست و محصول محيط سياسي و وضع اقتصادي است. 
همچنانكه از پديده اي مانند »انتظارات تورمي« سخن مي گوييم 
و »اثر رواني« ب��ازار را در تغيير قيمت ها مؤثر مي دانيم و كنش 
رس��انه را بر اقتصاد را هم در نمودار مي آوريم، از منظر اقتصاد 
و تجارت نيز به رسانه بنگريم. واقعيت بازار را تنها آمار و عدد و 

نمودار نمي سازد، جيب مشتري و تجربه خريدار نيز مي سازد. 
با اين همه، تجربه تجمعات و رخداد نارضايتي هاي پنج س��ال 
اخير نشان مي دهد رس��انه ها به ويژه پيام رسان هاي موبايلي 
و ش��بكه هاي اجتماعي در وخيم شدن ش��رايط رواني و حتي 
نابسامان شدن وضعيت اقتصادي اثر مستقيم دارد. اينجاست 
كه بايد مراقبت كرد ب��ه جاي ارتقاي فه��م عمومي و آموزش 
شهروندي، مطالبه محدوديت ش��بكه و سياست  گران سازي 
اينترنت پررنگ نشود. فاصله ميان اين دو را بايد جامعه مدني 
آگاه و دلسوز و مراجع اجتماعي پر كنند. از جمله در عالم رسانه، 
به معلمان، مشاوران و فعاالني نياز داريم كه شهروندان جامعه را 
توانمند كنند تا از آسيب پذيري آنان بكاهند. »سواد رسانه اي« 
به رغم استفاده ناآگاهانه و بي جايي كه در سال هاي اخير از آن 
شده، همچنان ضرورتي خطير است. فقر اين سواد و ضعف اين 

آگاهي در برهه هايي مثل روزهاي اخير كه يك جراحي اقتصادي 
در جريان است، بهتر و بيشتر خود را نشان مي دهد. 

از اين روست كه ش��ايد چهار مهارت عمومي سواد رسانه اي 
زير به كار آيد:

۱( به منبع توجه كنيم:
 آيا مطلب يا ويدئو، رفرنس يا منبعي دارد؟ آيا رفرنس يا منبع در 
آن زمينه معتبر است؟ عمده پيام ها يا ويدئوهاي فيك و دروغ، 
منبع ندارند و حاصل تقطيع يا دس��تكاري اند. اهميت نفوذ در 
رسانه هاي رسمي و هك وب سايت ها و خبرگزاري ها نيز از همين 

روست كه اصالت منبع اهميت دارد. 
2(به ناشر توجه كنيم: 

اخبار جعلي يا پيام ها و ويدئوهاي دروغين را كس��اني منتشر 
مي كنند كه توجهي به اثر كار خود ندارند. برخي ها عادت دارند 
فقط و فقط سياه نمايي و تخريب كنند. از نظر رواني، همنشيني 
و معاش��رت با افراد منفي باف و افس��رده، پيامدهاي تخريبي 
پرشماري دارند. صرف نظر از اين پيامدها، غفلت از روي ناراحتي 
سبب مي ش��ود دروغ مثل بومرنگ بازگردد و ذهن و روان خود 

فرد را نيز به بازي بگيرد. 

3( در ساير رسانه ها جست وجو كنيم: 
جست وجوي ساده عنوان پيام يا ويدئو در موتورهاي جست وجو يا 
ديگر خبرگزاري ها و وب سايت ها كمك مي كند درستي يا نادرستي 
آن محك بخورد. اين معيار اگرچه يك معيار حداقلي اس��ت، اما 
مي توان گفت در بيشتر اوقات، فرد را به يك سپر دفاعي قدرتمند 
مجهز مي كند. براي نمونه، خود من در مقابل خبر نادرست كشته 
شدن عده اي در يكي از استان هاي جنوبي در تظاهرات اعتراض به 
گراني استفاده كردم. هيچ منبعي حتي رسانه هاي ضدانقالب كه 

عادت دارند از كاه كوه بسازند، هم اشاره اي به اين خبر نداشتند. 
4(به رنگ، لباس، هوا و جزئيات پيام، ويدئو يا صوت دقت كنيم:

در دوراني كه رفته رفته دس��تكاري در افكار عمومي به يك 
صنعت تبديل مي شود، تجزيه و تحليل عناصر يك محصول يا 
توليد رسانه اي، مي تواند مانعي هر چند كوچك جلوي تسلط 
فريب بر حقيقت باشد. براي اين منظور، يك تجزيه و تحليل 
ابتدايي، مثل همي��ن كاري كه در ويدئوي موس��وم به يك 
فروشگاه در قزوين صورت گرفت و از روي لباس گرم حاضران، 

دروغين بودن ادعاي ويدئو معلوم شد. 
كمك كردن به دولت تنها صبر بر اين ش��رايط سخت نيست. 
اين بار بايد زنجيره انتشار و توزيع پيام دروغ را قطع كرد. حتي 
پيام هايي كه براي دفعات پرش��مار فوروارد شده يا بازديدهاي 
ميليوني گرفته، ممكن اس��ت دروغين باش��د. مانند ويدئوي 
خوشگذراني ادعايي يك س��ردار سپاه. اگرچه واكنش رسمي، 
سريع و البته همراه با س��عه صدر و نرمي خلق به اين دروغ ها و 
فريب ها نيز نبايد از ياد برود. چيزي كه متأسفانه در نظر برخي با 
استدالل »بيشتر به ديده شدنش كمك ميكنه« و »ارزشش رو 
نداره« همراه مي شود و اين همراهي به گسترش اخبار دروغي كه 

در ابتدا مسخره و مضحك به نظر مي آيند، مي انجامد. 

پيشنهاديبرايمقابلهباآسيبهايفضايمجازي بمبارانبرايدفاعازحقوقمردم!

روحلطيفدين
محمد سرش��ار در كانال تلگرامي خود نوشت: 
وقتي مي خواهم درباره »درگذش��ت« آيت اهلل 
فاطمي نيا بنويس��م دمي چشمم تر مي شود و 
دمي لبم به خنده مي شكفد... درگذشت؟!... نه... 
باور نمي كنم! چق��در از او خاطره داريم. چقدر 
شب هاي قدر دستمان را گرفت تا باالتر بياييم. 
چقدر ما را به كوچه پس كوچه هاي تاريخ برد و 
از اي��ن كتاب ب��ه آن كتاب گردان��د تا لطافت 
دين داري را بهمان بچشاند. چقدر براي تربيت 
ما زحمت كش��يد.  به چهره رنج كشيده روي 
تخت بيمارستان نگاه مي كنم. عشق اشك را بر 
چشم مي آورد و عقل لبخند را بر لب مي نشاند. 
اصاًل خودش يادمان داده كه مردان خدا نمي ميرند، بلكه دستشان بازتر مي شود.  چه بسا حاال 
آن باال، باالتر از افق ديد خاكي ما، ايستاده و با آن لهجه آذري شيرينش، »آقا جان« مي گويد و 
خم به ابرو مي اندازد و نصيحت مان مي كند كه »لطيف« باشيم. انگشت هاي شست و اشاره  اش 
را به هم مي فشارد و نگاه ژرف بينش را به ته دلمان مي اندازد و با اينكه اهل سوگند نيست اما به 

حضرت زهرا)س( قسم مي خورد كه »تا لطيف نشويد چيزي گيرتان نمي آيد.« 

ازمنبايدبااينعكسبگيري
در صفح��ه  محس��ني  حام��د 
اينستاگرامي خود نوشت: توی يه 
مدرس��ه اس��توديو فيلمبرداري 
درس��ت كرده بودند ب��راي ضبط 
ازش.  تلويزيون��ي  س��خنراني 
همراهش ش��دم و باه��اش رفتم. 
دوربين��م رو هم بردم ك��ه تو اون 
استوديو وسط صحبتش از چهره  
فوتوژني��ك زيباش عك��س پرتره 
بگيرم براي خودم. نورپردازي عالي بود. عكاسيم رو انجام دادم. اومدني بيرون مكث كرد جلوي اين 
نقاشي روي ديوار. گفت: اون عكس ها رو ولش كن. از من بايد با اين عكس بگيري نه اونجا... تعلل 
كردم شايد بيخيال شه. وايستاد جلوي نقاشي، نگاهم كرد، لبخند زد، گفت بگير... توضيح و شرح 
اضافي بيجاست. در روزگاري كه همه به دنبال كسب آبرو از راه چيزهايي هستيم كه در ما ذره اي 
وجود نداره هرچي حال بزرگان رو ديدم و خوندم كمتر كرامتي باالتر از اين ديدم... به اميد ديدارت 
مهربانم... راحت بخواب  اي شهر، آن ديوانه مرده است در پيله  ابريشمش پروانه مرده است. يك 
عمر، زير پا، لگد كردند او را اكنون كه مي گيرند روي ش��انه ُمرده است. ديگر نخواهد شد كسي 

مهمان آتش آن شمع را خاموش كن، پروانه مرده است. و يَبقي َوجُه َربّك... والحمدهلل...

نسخهشناس
كتابخوانزبردستوكتابشناسماهر

س��هيل ياري در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: ان��اهلل وانااليه راجع��ون. خبر 
درگذش��ت اس��تاد فاطمي ني��ا خيلي 
متأسفم كرد. از س��ال ۸۶ كه با ايشان 
آشنا شدم، پيوسته سخنراني هايشان را 
مي يافتم و گوش مي دادم. بارها گفته ام 
و بار ديگر هم مي گويم يكي از كساني 
كه ب��ر دان��ش و اخالقم ف��راوان تأثير 
گذاشته، استاد فاطمي نياست. سخت مديون او هستم. برخي سخنراني هايشان را بيش از ۱۰۰ 
بار مي نيوش��يدم و هر بار، تأثير تازه اي داش��ت. گزيده هايي از سخنراني هايشان را در كانال 
تلگرامي و صفحه اينس��تاگرامي ام منتش��ر مي كردم.  عالم بود و باصفا و اهل دل و محبوب. 
شماري از بزرگان را ديده و با آنان دم خور و عطر خوش اين مصاحبت ها، در كالم نافذشان، 
نمايان بود. خوش محضر بود و منبري باطراوت داشت. منتقدانه سخن مي گفت و بلندنظر بود. 
فيلسوف يا عارف و صوفي را تكفير نمي كرد. قرائت معتدلي از اسالم ارائه مي كرد. نسخه شناس، 
كتابخوان زبردست و كتابش��ناس ماهري بود. به زبان و ادبيات عربي مسلط و تاريخ اسالم را 

خوب خوانده بود. سالم خدا بر ايشان. ان شاءاهلل با اجداد طاهرينشان همنشين باد. الفاتحه.

تواضعوعلمرادرهمآميختهبود
علي داراب��ي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: آيت اهلل 
سيدعبداهلل فاطمي نيا ]۱4۰۱-۱32۵[ واعظ شهير و 
استاد اخالق درگذش��ت. ايش��ان در عرصه حكمت، 
اخالق، عرفان، تفس��ير ق��رآن، نهج البالغه و صحيفه 
سجاديه صاحب نظر و از استادان به نام در عرصه »نسخ 
شناسي آثار مكتوب و تاريخي« بود. تواضع و علم را در 
هم آميخته بود و مخاطبان خود را همواره به »رعايت 
حقوق م��ردم«، »اجتن��اب از آبرو ب��ردن ديگران« و 
»احت��رام به والدي��ن« دع��وت مي كرد. او ب��ه نقل از 
اميرالمؤمنين علي)ع( مي گفت: علي )ع( به حارث همداني فرمودند: »هرچه را شنيدي)بدون 
بررسي( براي مردم بازگو مكن كه همين براي دروغگويي تو كافي است!« استاد فاطمي نيا به 
روحانيون و مبلغان اين سفارش را مي كرد كه »اسالم و قرآن« را زيبا همانگونه كه هست به 
مردم معرفي كنند و از »ظاهرگرايي، شعارگرايي و سطحي گرايي به دين« همگان را پرهيز 
مي داد. خدايش بيامرزد.  در دفتر مركزي جهاد س��ازندگي در خيابان طالقاني در سال هاي 
دهه۶۰ هر هفته سخنراني داشت، جوانان جهادگر و سنگرسازان بي سنگر با عشق و عالقه پاي 

منبر اين معلم اخالق مي نشستند و نسل ما بهره مند بود از اين روحانيون عالم و عامل. 
بعداً كه در صداوسيما مسئوليت داشتم به خصوص در سال هاي ۱3۸۹ تا ۱3۹3 كه معاون 
سيماي سازمان صدا و س��يما بودم، جانمايي سخنراني اس��تاد فاطمي نيا در جدول پخش 
برنامه ها )كنداكتور( از دغدغه هاي مهم من بود. سخنراني و مواعظ ايشان مخاطبان زيادي 

داشت و بر دل مي نشست. خدايش بيامرزد و با اجداد طاهرنشين محشور فرمايد. 

استادفاطمينياقبلازوفات،نزديكانشراتسليداد
اميرحسين كسائيي، خبرنگار، در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: قطعاً دوري و 
فقدان ه��ر عزيزي ب��راي خان��واده و 
نزديكانش س��خت و تلخ اس��ت. حال 
تص��ور كني��د عزي��ز از دس��ت رفته 
شخصيتي بزرگي مانند استاد فاطمي نيا 
باشد كه وجودش همه نور و صفا بود و 
لحظه لحظه همراهي با ايشان لذتبخش 
بود. در چندماهه اخير به واس��طه كار خبري و البته ارادت ويژه ام به حضرت استاد با اعضاي 
خانواده و نزديكان ايشان ارتباط داشتم و بارها كه براي اطالع از وضعيت ايشان و پيگيري اخبار 
و شايعات منتشر شده تماس با فرزند ايشان و داماد بزرگوارشان و آقاي ملكي عزيز و دوست 
داشتني ارتباط مي گرفتم، جداي از حرف هاي معمول از كالم و معنويات اين بزرگواران كه 
اندوخته اي از محضر استاد داشتم، استفاده مي بردم. هميشه در مصاحبه ها و پايانش فرزند 
استاد مي گفتند، ذكر كنيد مردم براي همه بيماران و پدرم دعا كنند. اين مشي و روش پدرم 
اس��ت و از او اين گونه ياد گرفتم، مبادا تنها ذكر كنيد كه مردم پدر را دعا كنند. اين اواخر كه 
حال استاد وخامت پيدا كرده بود، گاهی كه فرصت دست مي داد و دقايقي همكالم مي شديم 
از يكي از بزرگواران نقل جالبي شنيدم: ايشان مي گفتند همواره به اين فكر مي كردم اگر استاد 

نباشد بر من چه خواهد گذاشت، مي توانم تحمل كنم يا من هم بد استاد خواهم رفت!
در همين افكار روز و شب مي گذراندم و در آن ايام كه استاد هنوز به واسطه مشكل تنفس داروي 
بيهوشي نمي گرفت، محضرشان شرفياب شدم. ايشان بيدار شدند با همان زبان آذري حال و احوال 
كرديم كه يكباره به من گفتند فالني خدا بعد از من به شما صبر دهد، داغ واقعاً سخت است. آيت اهلل 
فاطمي نيا متولد س��ال ۱32۵ بود كه به ديدار اربابش شتافت. يك مرتبه توفيق داشتم محضر 
ايشان در ايام محرم برسم و بخواهم توصيه اي كنند و فرمودند اين پارچه هاي سياه محرم كه نصب 
مي كنند هم نور دارد و شفا مي دهد از اينها غافل نشو. خودم خوب فهميدم ماجرا اين توصيه چه 
بود. بعدها اين بيانشان را روي منبر هم چند مرتبه ديگر شنيدم. استاد سالم ما را به ارباب برسان. 

جستوجودردنيايواقعيبالنزگوگل
»هفته نامه فجازيست« نوش��ت: گوگل از قابليت جديدي براي گوگل 
لنز رونمايي كرده كه مي تونه در دنياي واقعي براي كاربر جس��ت وجو 
انجام بده! اين قابليت Scene exploration نام داره و برخالف االن 
كه گوگل لنز فقط مي تونه يك شيء خاص رو بررسي كنه و تشخيص 
بده، با كمك اين قابليت جديد گوگل لنز مي تونه به صورت آنالين تمام 

اشياي موجود در كادر رو بررسي و تشخيص بده. 

خشمتخليهكردنينيست
كانال تلگرامي »عجايب« نوشت: »تخليه« خشم به طور گول زننده اي، 
آدم رو تحريك مي كنه كه گاهي صداشو ببره باال يا اخم كنه به اين اميد 
كه از خشم، خالي بشه، در حالي كه معموالً در مورد احساسات شدتي، 
چيزي به نام »تخليه« وجود نداره. »مكش« خشم وجود داره. به اين 
صورت كه آدم هرچي بيش��تر خش��مش رو خالي كنه، خأل بيشتري 
درونش ايجاد مي شه و سرعت پرشدن دوباره  ظرفش، بيشتر مي شه و 

كم كم عادت مي كنه به تندتند لبريز شدن. 

خروجرنوازفرانسه
كانال تلگرامي »توئيت پرس« نوشت: خروج خودروسازي رنو فرانسه 
از روسيه و فروش 2/2۹ ميليارد دالري دارايي هاي خود به شهرداري 
مسكو. قرار اس��ت خودروي مسكوويچ توليد ش��ود. اين نام مربوط به 

اتومبيل زمان شوروي بود كه توليدش 2۰۰2 متوقف شد.

    تصویر منتخب

   آخرين تصوير از پيكر عالم رباني آيت اهلل فاطمي نيا بر روي تخت بيمارستان


