
   محمد شاهي:
سال ۹۰ دقيقاً بعد از كنكور كه اومدم خونه 
به شدت قلبم درد گرفت و راهي بيمارستان 
شدم. تا قبلش هيچ مشكلي نداشتم. دكتر 
گفت عصبيه؛ دانش��گاه خوبي قبول شدم، 
روزانه عالمه طباطباي��ي ولي با اين حال از 
همون روز كنكور تا به االن درد قلب باهامه!

  ميثم كهن ترابي:
از داوطلبان، بعد از كنكور نپرسيم چه شد؛ 
چطور بود. كارنامه آمد نپرسيم درصد و رتبه 
چند ش��د؛ نگوييم تو كه زياد خواندي چرا 
اينگونه شد و اين رشته را برو و آن دانشگاه را 
نه. هيچ نگوييم مگر خودش بپرسد. معذب 
مي شوند و وادار به توضيح و توجيه. اين باِر 
سنگين تر از كنكور را بر دوششان نگذاريم. 

  محمدصادق عبداللهي:
يكي از عوامل اصلي ناب��ودي كيفيت نظام 

آموزش و پ��رورش كنكور اس��ت كه حاال 
تأثيرش تا مقطع ابتدايي هم كشيده شده. 
هم محتواي درس��ي را ناب��ود مي كند، هم 
يادگيري را نابود مي كن��د، هم روش هاي 
تدريس را نابود مي كند و هم استعدادهاي 
دروني افراد را سركوب و نابود مي كند. كنكور 

بالي نظام آموزشي است. 
  عباس عبدي:

دزد چي��زي را م��ي دزدد ك��ه ارزش ذاتي 
دارد مثل طال. ولي مدرك م��ا به درد دزد 
نمي خورد، چ��ون ارزش ذاتي ندارد و فقط 
معرف دانش ماس��ت. اگر در كنكور تقلب 
ش��ود به معناي اين اس��ت كه نمره كنكور 
ارزش ذاتي دارد و علم  فرد را نمي س��نجد. 

مسئله اصلي اين است و نه تقلب. 
  مبين نظام:

دانش��گاه رفتن لزوماً موفقيت ش��ما رو در 

آينده تضمين نمي كنه، راه خودتون رو پيدا 
كنيد و به دنبال كس��ب تجربه و تخصص 

باشيد. #كنكور
  علي عليزاده:

بُرد اث��ر دانش��گاه در مهدكودك ه��ا قابل 
مشاهده است. ويژگي و مزيت مهدكودك 
خود را آموزش الفبا مي گويند. در صورتي كه 
طبق قانون وظيفه مهدكودك ها چيز ديگري 
است. جدا از بحث سلبي و پيگيري تخلفات، 
چه بايد كرد كه از كودكي بيشترين بهره را 

برد؟ و اثر كنكور و دانشگاه را كم كرد؟
  مهران خسروزاده:

كاش هيچ وقت كنكور نبود و هر كسي آزادانه 
رشته اي كه دوست داشت رو انتخاب مي كرد. 
قطعاً بعضي ها، وس��ط راه كم م��ي آوردن و 
بيخيال مي شدن... ولي حداقلش اين بود كه 
طرف مي دونست رشته مورد عالقشو انتخاب 

كرده و تو اين رشته موفق نشده. 
  محمدرضا حدادپور:

كنكوري عزيز! نمي دونم امسال چه آدم هايي 
س��ر راهت قرار گرفتن، نمي دونم چه قدر 
تشويق يا نااميد از مسيرت شدي، مي دونم 
چه ق��در بي خوابي و اس��ترس كش��يدي، 
ميدونم چه قدر اذيت شدي، من ازت، جاي 
تموم كسايي كه تو رو ناديده گرفتن تشكر 
مي كنم، نتيجه  كنكور هرچي شد به خودت 

افتخار كن؛ تو قهرمان راه خودتي. 
  علي احمدي زاده:

كنكور سراس��ر يعني استرس، يعني مشكل 
رواني، يعني استرس اجتماعي، يعني تمامي 
زندگ��ي را در يك روز و ي��ك لحظه خالصه 
كردن.  اي كاش ظرفيت هاي رشته هاي لوكس 
به نوعي ب��ود كه اينقدر نبايد ب��راي رفتن به 
دانشگاه جنگيد! اين استرس آدم را مي كشد. 

كنكور عامل اصلي نابودي كيفيت نظام آموزشي
گفت وشنودهاي كنكوري كاربران شبكه هاي اجتماعي به مناسبت برگزاري كنكور سراسري

كنكور سراس�ری س�ال ۱۴۰۱ در آخرين روزهاي هفته گذشته برگزار ش�د. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي در نوش�ته هاي خود از آسيب هاي كنكور سراس�ري و تأثير آن 
بر نظام آموزش�ي نوش�تند. آنها همچنين از تجربيات خود در دوره كنكور گفتند و از 

استرس هايي كه حتي در ايام پس از كنكور نيز آنها را رها نمي كرد. برخي از كاربران نيز 
از مهم نبودن كنكور در آينده افراد نوشتند و از كنكوري ها خواستند كه همه زندگي 
خود را در كنكور نبينند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

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.

 حسادت حاصل نقص و ضعف 
در انسان است

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
به طور كلي حسد از اجتماع دو صفت است در انسان: يكي »نقص« و 
ديگري »ضعف«. شخص حسود اگر فرض شود فاقد آن چيزي كه به 
آن ]حسد[ دارد نباشد، حسد نمي ورزد و لهذا اگر خودش فكر كند 
و عقل خود را به كار اندازد و خودش را 1۰درجه باالتر و دارنده تر از 
شخص محسود فرض كند مي بيند در آن صورت اهميتي به محسود 
نمي دهد و اين دليل بر اين است كه »نقص« او سبب حسد او شده؛ 
و چون ضعيف است در خود آن قدرت را نمي بيند كه او هم از راهش 
وارد ش��ود و كام خود را از روزگار بگيرد و پله هاي زندگي را يك به 
يك باال رود، آرزو مي كند پس دگري از پله بيفتد و پايش بشكند، و 
باالخره در خود آن همت را نمي بيند كه از طرف، جلوتر و باالتر رود، 
آرزو مي كند پس او به عقب برگردد و به زمين بيفتد. از اين جهت 
اشخاص قوي وقتي مي شنوند كه فالن شخص به فالن مقام رسيد 

شادمان مي شوند و مي فهمند پس مي شود به آن مقام رسيد. 
منبع: كانال تلگرامي »بنياد شهيد مطهري)ره( به استناد كتاب 

حكمت ها و اندرزها، ج2، ص141

   آیينه نفس

آيابدنانسانواقعاًهر7ساليكبارخودرابازسازيميكند؟

مهدي فضائلي در توئيتي نوشت: پارلمان رژيم صهيونيس��تي دوباره منحل شد تا مقدمات 
پنجمين انتخابات در كمتر از چهار سال فراهم شود. فس��اد دولتمردان، گسترش ناامني در 
سرزمين هاي اشغالي، قدرت روزافزون غزه و جبهه مقاومت، جنگ قدرت داخلي و عدم موفقيت 

در دستيابي به اهداف راهبردي و حتي اهداف خرد، داليل تداوم اين بحران سياسي است.

صفحه توئيتري »LIBANIRAN« نوشت: براي اولين بار پس از ۷ سال، در ژاپن برنامه 
قطعي برق اجرا مي شود. به علت گرماي شديد و افزايش استفاده از كولر، توليد برق كفاف 
نياز مردم را نخواهد داد. تازه اينها برق هسته اي هم دارند. بعد يك عده مي گفتند هسته اي 

چيه! ما نفت داريم!

مبين احمدي در »زوميت« نوشت: اين ايده رايج است كه 
بدن هر ۷ سال يك بار س��لول هايش را جايگزين مي كند، 
به نوعي كه ظاهراً به انس��ان كاماًل جديدي تبديل شده ايم. 
اين ادع��ا چقدر با واقعي��ت هم خواني دارد؟ در بدن ش��ما 
تريليون ها سلول وجود دارد، اما س��لول هايي كه امروز در 
بدن خود داريد كاماًل مشابه سلول هاي روز گذشته نيستند. 
سلول ها در گذر زمان پير مي شوند و آسيب مي بينند و بدن 
براي ادامه  زندگي به طور مداوم سلول ها را تكثير مي كند. 
اين يعني سلول هايي كه در بدن داريد به طور مداوم در حال 

جايگزيني با سلول هاي جديدتر هستند. 
اين فعاليت ثابت س��لولي باعث ايجاد ايده اي عوامانه شده 
است: س��لول هاي بدن ما به قدري تكثير مي شوند كه هر 
هفت سال يك  بار تمامي بخش هاي بدن )از مژه ها گرفته تا 
مري( با بخش هايي جديد جايگزين مي شود. به بياني ديگر، 
پس از حدود هفت سال تكثير س��لولي، شما در بدن خود 

مجموعه كاماًل جديدي از سلول ها را داريد. 
اين ايده تا چه حد با واقعيت هم خواني دارد؟ آيا واقعاً پس 
از گذر هر هفت سال بدنمان سلول هايش را به طور كامل با 
س��لول هاي جديد جايگزين مي كند؟ اي��ن موضوع نياز به 
بررسي دارد، اما اگر كوتاه بخواهيم پاسخ دهيم بايد بگوييم 

كه ايده  مورد اشاره كاماًل دقيق نيست. 
به گزارش اليو ساينس، سلول هاي به خصوص در برخي از 
اندام  ها و دس��تگاه هاي بدن در عرض تنها چند ماه به طور 
كامل با س��لول هاي جديد جايگزين مي ش��وند، اما س��اير 
سلول ها تا حد زيادي نسبت به روزي كه شما متولد شده ايد 

تغيير نمي كنند و به همان شكل باقي مي مانند. 
اوالف برگمن، از پژوهش��گران اداره زيست شناس��ي مولكولي و 
سلولي در مؤسس��ه كارولينسكا  در استكهلم س��وئد، مي گويد: 
»بيشتر بخش هاي پوست و روده در زماني بسيار سريع، به احتمال 

زياد ظرف چند م��اه، جايگزين مي ش��ود.« در حالي كه به نقل از 
پژوهش برگمن و اعضاي تيمش در مجله Cell Systems، فرآيند 
بازسازي سلول هاي كبد انسان به نوعي آهسته تر انجام مي گيرد. 

پژوهش��گران براي انج��ام مطالعه، ب��ا اس��تفاده از راهكار 
تاريخ گذاري راديوكربني س��راغ تجزيه و تحليل بافت كبد 
رفتند و متوجه ش��دند كه اكثر سلول هاي كبد پس از گذر 
سه سال با سلول هاي جديد جايگزين مي شوند. با اين  حال 
سلول هاي موجود در ساير اندام ها و دستگاه هاي بدن انسان 
ديرتر از اين جايگزين مي شوند و دوره  جايگزيني آنها از بازه  
هفت ساله  اعالم  شده طوالني تر مي شود.  آن طور كه برگمن 
مي گويد قلب انسان با سرعت نس��بتاً كمي سلول هايش را 
بازسازي مي كند و تنها 4۰ درصد از كل كارديوميوسيت ها 
)س��لول هاي مس��ئول نيروي انقباظي در قل��ب( در طول 
زندگي فرد با سلول هاي جديد جايگزين مي شوند. به نوشته 
نيويورك تايمز، سلول هاي اسكلتي براي جايگزيني كامل 

استخوان بندي به تقريباً 1۰ سال زمان نياز دارند. 
فرآيند نوسازي سلول در مغز ممكن است حتي از اين هم 
آهسته تر باشد. براساس مطالعه اي در سال 2۰1۳ كه نتايج 
آن در مجله  Cell منتشر شده، دانشمندان موفق به كشف 
شواهدي شده اند كه نش��ان مي دهد برخي از نورون ها در 

هيپوكامپ مغز تجديد مي شوند، اما با نرخ تنها1/۷5درصد 
 Cell در سال. مطالعه  ديگري در سال 2۰14 كه در مجله
منتشر شده است، نشان مي دهد برخي از انواع نورون ها در 

استرياتوم )جسم مخطط مغز( نيز بازسازي مي شوند. 
اوالف برگم��ن مي گويد: به غير از موارد يادش��ده، س��اير 
نورون ها در تمام طول عمر فرد بدون اينكه با سلولي جديد 
جايگزين ش��وند به فعاليت خ��ود ادام��ه مي دهند. حتي 
جمعيت هاي س��لولي متمايز كه امكان بازسازي دارند نيز 
به طور كامل جايگزين نمي ش��وند. برگم��ن مي گويد اين 

سلول ها در طول زندگي فرد تا حدي جايگزين مي شوند. 
با اين  ح��ال همين موضوع س��ؤال ديگ��ري در ذهن ايجاد 
مي كند: اگر بخش هايي از بدن ما نظير پوست، روده و كبد 
هر چند سال يك بار بازسازي مي شوند، چرا ما براي هميشه 
جوان نمي مانيم؟ اوالف برگمن در توضيح مي گويد صرف نظر 
از اين كه پوست، روده و كبد ما چقدر »جوان« است، هرچه 
زمان بگذرد بيش از پيش احس��اس پي��ري مي كنيم چون 
با گذر زمان س��ن بيولوژيكي ما بيشتر مي ش��ود. حتي اگر 
سلول هاي يك فرد نسبتاً جوان باش��ند، سن بيولوژيكي او 

نشان دهنده  نحوه  واكنش بدنش به گذر زمان است. 
اندام هاي بدن با وجود اينكه سلول هايش��ان را بازس��ازي 
مي كنند، همچنان پير مي شوند. دليل اين موضوع به تغيير 
در سلول هاي تكثير شونده نظير جهش ارتباط پيدا مي كند. 
با تكثير س��لول ها، DNA به طور مداوم تقس��يم و كپي 
مي ش��ود و در گذر زمان خطاهايي رخ مي دهد. جهش ها 
ممكن است انباشته شوند و روي زندگي يك سلول يا بيان 
ژن هايي خاص اثر بگذارند.  بنابراين حتي اگر سلول ها در 
بخش هايي از بدن ما نسبتاً جديد باشند، DNA سالخورده  
ما كه بارها كپي شده باعث مي شود سنگيني تمام سال هاي 

سپري  شده را احساس كنيم. 

رژيم صهيونيستي آسيب پذيرتر از هميشه برنامه قطعي برق در ژاپن!

نظريه مارپيچ سكوت
دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي 
خود با عن��وان »عرصه هاي ارتباطي« 
نوشت: نظريه »مارپيچ سكوت« در سال 
1۹۷4 توس��ط اليزابت نوئ��ل نويمان، 
روزنامه ن��گار،  دانش��گاه،  اس��تاد 
جامعه ش��ناس و محقق علوم سياسي 
آلماني مطرح شد. اين نظريه مي گويد 
يك جامعه ممكن اس��ت عده اي را به 
دليل عقايدشان منزوي يا طرد كند و چون افراد از انزوا ترس دارند به جاي ابراز عقيده، سكوت 
مي كنند. براساس اين نظريه، اگر نظر فرد يا گروه با نظر اكثريت مطابقت نداشته باشد، احتمال 
بيش��تري دارد كه از مارپيچ پايين بيايد و لذا ترس از انزواي اجتماعي براي رخ دادن مارپيچ 
ضروري است. فرآيند مارپيچي افراد را وادار مي كند تا تغييرات در عقيده را درك و از آن پيروي 
كنند. اين فرآيند تا زماني كه يك عقيده به عقب رانده نشود و نگرش مورد نظر به عنوان نظر 
غالب تثبيت نشود، ادامه مي يابد. انتهاي مارپيچ در اين مدل به ميزان افرادي اشاره دارد كه 
به دليل ترس از انزوا، نظرات خ��ود را به طور عمومي بيان نمي كنن��د و درعين حال نظرات 
اكثريت را هم نمي پذيرند. در اين نظريه رسانه ها عامل مهمي هستند كه هم بر ايده غالب و 

هم بر درك مردم از آنچه ايده غالب است تأثير مي گذارند. 

 تارنماي امريكايي: 
راه مقابله با پوتين از چين مي گذرد

كان��ال تلگرامي »انديش��كده راهبردي 
تبيين« طي گزارش كوتاه خبرداد: جان 
ففر، عضو بنياد »جامعه باز« و س��ردبير 
س��ابق نش��ريه »سياس��ت جهاني« در 
يادداشتي به واشنگتن توصيه نموده براي 
مهار روس��يه، به تقويت روابط دو جانبه 
امريكا و چين بپردازد. به نظر او پيروزي 
در مقاب��ل پوتين از مس��ير نظامي گري 
نمي گذرد.  نويسنده براي نشان دادن عدم موفقيت راهبرد نظامي گري به خروج نظامي امريكا از 
افغانستان، خروج نظاميان فرانسه از مالي، رشد تروريسم در عراق و سومالي و شكست نيروهاي 
نظامي وابسته به غرب در سوريه و ليبي اشاره مي كند. همچنين به نظر او اتحاد دو سوي آتالنتيك 

نيز متأثر از ناسيوناليسم و پوپوليسم راست گرا در اروپا و امريكا، خدشه دار شده است. 
از سوي ديگر، تبعات اقتصادي همه گيري كرونا همچنان بازارهاي سهام كشورهاي غربي را با 
چالش مواجه ساخته و تورم نيز در اين كشورها افزايش يافته است. بنابراين ليبرال دمكراسي 
غربي چه در سياست و چه در اقتصاد با مشكالت بسياري مواجه شده است.  ففر بيان مي كند 
كه بر عكس غرب، چين در مسير رشد بااليي قرار گرفته و به مهم ترين بازيگر اقتصادي در جهان 
جنوب تبديل شده است. عدم همراهي چين با تحريم هاي غرب عليه روسيه عامل مهمي در 
بي اعتنايي دولت هايي در آسيا و امريكاي التين به اين تحريم ها بوده است.  به تعبير نويسنده 
»چين با هر دو طرف نبرد اوكراين بازي مي كند«. اين مس��ئله فرصت بازسازي روابط امريكا 
و چين و جلوگيري از تقويت مناسبات پكن و مس��كو را فراهم خواهد كرد. او به دولت بايدن 
توصيه مي كند همان گونه كه براي مديريت اقدامات عليه روسيه حاضر به تغيير نگرش نسبت 
به عربستان و ونزوئال شده، درباره چين نيز چنين رفتار كند.  چين هنوز قدرت آن را ندارد كه 
هژموني دالر را به چالش بكشد. از سوي ديگر به بازارهاي امريكا و اروپا نيز نيازمند است. پس 

واشنگتن ابزارهاي الزم براي مديريت رفتار چين را در اختيار دارد.

5 خصوصيت افرادي كه هوش عاطفي بااليي دارند
عليرضا شيري در كانال تلگرامي خود 
خالصه مقاله اي از مجتبي كريمي را به 
اشتراك گذاش��ت. در اين مقاله آمده: 
پن��ج خصوصيت اف��رادي را كه هوش 

عاطفي بااليي دارند، می خوانيم:
- پويايي و نوسانات مثبت را بپذيريد: 
امنيت بيش ازحد كسالت آور خواهد بود. 
همين امر در طول زمان تحريك پذيري 
عقالني را به خطر انداخته و نهايتاً منجر به از دست رفتن امنيت مي شود. نتيجه از دست رفتن 
امنيت نيز نابودي هوش عاطفي خواهد بود. تغيير، به خصوص زماني كه به صورت سازنده و 

مثبت آنرا بپذيريد، مي تواند كاتاليزور قدرتمندي باشد. 
- كمال گرا نباشيد: كمال گرايي، كه تقريباً هميشه ناقص مي ماند، منجربه درماندگي شديد 
و به هم ريختگي عاطفي مي شود. همچنين باعث مي شود كه به خاطر عدم توانايي در برآوردن 
استانداردهاي غيرقابل  قبول انگشت اتهام و سرزنشمان را به سمت ديگران نشانه برويم. اين 

كار باعث آسيب شديد به هوش عاطفي و ارتباطاتمان با ديگران مي شود. 
- اولين جواب را قبول نكنيد: از حس كنجكاوي و گوش دادن خود استفاده كنيد تا بتوانيد به 
خوبي چندين راهكار به مسائل مختلف را كاوش كنيد. EQ يكي از بهترين روش ها براي شناسايي 

راه حل هاي چنداليه و به كاربردن ايده هاي چند نفر از شركايتان به طور غيرمحسوس است. 
-از اشتباهات گذشته گذر كنيد: زندگي كردن در گذشته و نشخواركردن اشتباهات خود 

يا ديگران تنها باعث اضطراب، خشم و سرزنش بيجا مي شود. 
-خشم خود را كنترل كنيد: خشم به خودي خود يك احس��اس منفي نمي باشد، خشم 
قدرتمندترين سالح در اسلحه خانه هر انساني  است. اما بايد آنرا كنترل كرده و به سمت يك 
عمل مناسب هدايت كرد. پس بديهي اس��ت كه آنرا بايد از اطرافيانتان دور نگه داريد. هوش 

عاطفي به افراد كمك مي كند تا از خشم خود به شيوه اي مناسب استفاده كنند.

 بحث آزاد و ارتباط تشكيالتي امام جواد
كانال تلگرامي »آب و آتش« بخشي از كتاب 
انسان 25۰ ساله را كه دربردارنده بيانات رهبر 
معظم انقالب درباب سيره ائمه اطهار)ع( است 
به اشتراك گذاشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
)حفظ اهلل( فرموده اند: امام جواد مانند ديگر 
ائمه معصومين براي ما اسوه و مقتدا و نمونه 
است. زندگي كوتاه اين بنده شايسته خدا، به 
جهاد با كفر و طغيان گذشت. در نوجواني به 
رهبري امت اسالم منصوب شد و در سال هاي كوتاه، جهادي فشرده با دشمن خدا كرد به طوري 
كه در سن بيست وپنج س��الگي يعني هنوز در جواني، وجودش براي دشمنان خدا غيرقابل 
تحمل شد و او را با زهر ش��هيد كردند. همان طوري كه ائمه ديگر ما »عليهم السالم« با جهاد 
خودشان، هر كدام برگي بر تاريخ پر افتخار اسالم افزودند، اين امام بزرگوار هم گوشه مهمي از 
جهاد همه جانبه اسالم را در عمل خود پياده كرد و درس بزرگي را به ما آموخت. آن درس بزرگ 
اين است كه در هنگامي كه در مقابل قدرت هاي منافق و رياكار قرار مي گيريم، بايد همت كنيم 
كه هوشياري مردم را براي مقابله با اين قدرت ها برانگيزيم. اگر دشمن، صريح و آشكار دشمني 
بكند و اگر ادعا و رياكاري نداشته باشد، كار او آسان تر اس��ت. اما وقتي دشمني مانند مأمون 
عباسي چهره اي از قداست و طرفداري از اس��الم براي خود مي آرايد، شناختن او براي مردم 
مشكل است. در دوران ما و در همه دوران هاي تاريخ، قدرتمندان سعي كرده اند وقتي از مقابله 
رويارويي با مردم عاجز شدند، دست به حيله رياكاري و نفاق بزنند.  اين بزرگوار نمودار و نشانه 
مقاومت است. انسان بزرگي است كه تمام دوران كوتاه زندگي اش با قدرت مزّور و رياكار خليفه 
عباسي - مأمون- مقابله و معارضه كرد و هرگز قدمي عقب نشيني نكرد و تمام شرايط دشوار را 
تحمل كرد و با همه شيوه هاي مبارزه ممكن، مبارزه كرد. اولين كسي بود كه به طور علني بحث 
آزاد را بنيانگذاري كرد. در محضر مأمون عباس��ي، با علما و داعيه داران و مدعيان و موّجهان، 
درباره دقيق ترين مسائل حرف زد و استدالل كرد و برتري خود را و حقانيت سخن خود را ثابت 
كرد. بحث آزاد، ميراث اسالمي ماست، بحث آزاد در زمان ائمه هدي رايج بوده است و در زمان 
امام جواد به وسيله آن امام بزرگوار با آن شكل نظيف انجام گرفته است.  در هيچ زماني ارتباط 
شيعه و گسترش تشكيالتي شيعه در سرتاسر دنياي اسالم، مثل زمان حضرت جواد و حضرت 
هادي و حضرت عسكري نبوده اس��ت. وجود وكال و نواب و همين داستان هايي كه از حضرت 
هادي و حضرت عسكري نقل مي كنند - كه مثاًل كسي پول آورد و امام معين كردند چه كاري 
صورت بگيرد  نشان دهنده اين معناست. يعني به  رغم محكوم بودن اين دو امام بزرگوار در سامرا، 
و قبل از آنها هم حضرت جواد به نحوي، و حضرت رضا)ع( به نحوي، ارتباطات با مردم همين طور 
گس��ترش پيدا كرد. اين ارتباطات، قبل از زمان حضرت رضا هم بوده. منتها آمدن حضرت به 

خراسان، تأثير خيلي زيادي در اين امر داشته است.

»تو مسئول زندگي خودتي« يعني چي؟
فريد ميرعمادي در توئيتي نوشت: اينكه گفته ميشه تو مسئول زندگي 
خودت و اتفاقاتي كه برات ميفته هستي، معنيش لزوماً اين نيست كه 
هر چي بر سرت مياد تقصير توس��ت. منظور اينه كه حتي اگر خودت 
در به وجود اومدن شرايط فعلي نقشي نداشتي، با اين حال مسئوليت 

تغييرش با توست. و اين سخته و گاهي دردناك.  

ناامني درون بدتر از ناامني بيرون
اميرعلي بني اسدي در توئيتي نوشت: نا امني دروني 1۰۰بار بدتر از ناامني 
بيرونه. بيرون كه ناامن باشه آدم ميره تو خونه در را از تو قفل مي كنه. درون 
كه ناامن باشه آدم انگار خونه اي نداره براي پناه بردن پس بيرون دنبال امنيت 
مي گرده. آدمي كه درونش ناامنه تو الكل و مواد دنبال امنيت مي گرده، تو 
رابطه بد دنبال امنيت مي گرده، تو خشونت با ديگري دنبال امنيت مي گرده، 
تو خياالت، تو توهمات، تو خرافات دنبال امنيت مي گرده. ناامني درون راه 

حلي در بيرون نداره، بايد برگشت تو همون درون درستش كرد. 

سرنديپيتي يعني چي؟
در پستي تلگرامي مي خوانيم: كارتون سرنديپيتي رو كه يادتون مياد، تا 
االن به اين موضوع فكر كرده بوديد معني سرنديپيتي چي ميشه؟ كلمه  
»serendipity« به معني يافتن كسي يا چيز زيبايي بدون اينكه دنبالش 
گشته باشي يا منتظرش بوده باشي؛ مثل كسي يا چيزي كه خدا فرستاده!

    تصویر منتخب
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