
بیشتر به مصالح ملی فکر کنید

اخیراً صدا و س��یما بدجوری، واقعًا بدجوری دارد 
از خجال��ت دولت، رئیس جمه��ور و به ویژه دکتر 

ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای درمی آید! 
به قول بر و بچه های خوش مرام پایین ش��هر، تنها 
گیر آورده اند و نامردی هم می زنند! مس��تند های 
یک طرفه ای که به زبان بی زبانی می خواهد بگوید 
عده ای ناشی و بی سواد و مست و ملنگ و ساده لوح 
)خوب است با صراحت نمی گویند خائن( با بالهت 
تمام آلت دست آمریکا و اسرائیل شدند و در حق 
انقالب و مردم و مملکت ناخواسته خیانت کردند! 
آش آنقدر ش��ور بوده که صدای معاون اول را هم 
درآورده و در حس��اب کارب��ری خ��ود در توئیتر 
نوش��ته: حمله به تیم مذاکره کننده و دکتر ظریف 
در ش��رایطی ک��ه در ح��ال مذاکراتی ت��ا این حد 
حس��اس هستیم، مثل ش��لیک به پای خود است. 
رقابت انتخاباتی به هر قیمتی سیاس��ت نیست. به 

مصالح ملی ایران فکر کنید و صبور باشید. 

خطر کم آبی را جدی بگیریم

س��ال گذشته در کنار مشکل شیوع بیماری کرونا، 
یک بحران دیگر هم داشتیم که به کلی فراموشش 
کرده ایم. میزان بارندگی در کش��ور در مقایسه با 
س��ال قبل بیش از 50 درص��د کمتر بوده و اگر در 
مصرف آب صرفه جویی نکنیم حسابی به مشکل 
می خوریم. از جمله اینکه در همین تهران خودمان 
آب س��د ها کاهش قابل توجهی داشته اند. از جمله 
دریاچه س��د لتیان که یکی از مناب��ع تامین کننده 
آب کالنش��هر تهران است و یک سوم آب تهران 
را تامین می کند با هش��ت متر کاهش ارتفاع آب 
روبرو شده است که کاهش وضعیت منابع آبی را 

در سال جاری نشان می دهد. 

سندروم زیبای خفته! 

باید ه��زاران بار به خاطر س��المتی خدارا ش��کر 
کرد. به قول سعدی علیه الرحمه هر نفسی که فرو 
می رود ممّد حیات اس��ت و چون برمی آید مفّرح 
ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر 

هر نعمتی شکری واجب...
نعمت های بسیاری داریم که قدرش را نمی دانیم. 
خ��واب یک��ی از همین نعمت هاس��ت ک��ه قیمت 
نمی توان برایش گذاشت. لذا خواب خوب یکی از 
نعمت های ضامن سالمت است اما به همان اندازه 
که کم خوابی بد اس��ت پرخوابی هم بد است. مثاًل 
آی��ا می دانید که بیم��اری پرخوابی هم داریم؟ بله 

بیماری پرخوابی یا سندروم زیبای خفته. 
هفته گذش��ته ایس��نا به نقل از برترین ها گزارشی 
داش��ت که بخش های کوتاهی از آن را بد نیس��ت 
بخوانید: سرنوشت یک دختر 17 ساله اندونزیایی 
که اغلب اوقات در خواب طوالنی مدت اس��ت این 
روز ها حس��ابی خبرساز شده و به او زیبای خفته در 
زندگی واقعی لقب داده اند. نخستین بار او به مدت 
36 ساعت و بار دوم به مدت 7 روز به خواب عمیق 
رفت. به گفته پزشکان او بسیار ضعیف شده و علت 

خواب طوالنی او هم مش��خص نیس��ت اما عالئم 
نش��ان می دهد که او از بیماری ׳׳هایپرس��ومینا׳׳ یا 
پرخوابی رنج می برد که یک بیماری عصبی بس��یار 
نادر اس��ت که مبتالیان بی��ش از حد در طول روز 
احس��اس خ��واب آلودگی می کنن��د و برای مدت 
طوالنی می خوابند. این بیماری اشکال مختلفی دارد 
و دالیل ابتال به آن هم متفاوت اس��ت. از آس��یب 
عصبی گرفته تا عوامل ژنتیکی و ضربه های جسمی 
ی��ا عاطفی. پدر این دختر در ای��ن رابطه می گوید: 
چند بار س��عی ک��ردم دخترم)ایج��ا( را از خواب 
بیدار کنم ام��ا بی فایده بود. به گفته او دخترش در 
خ��واب غذا را می جود و حتی ق��ادر به بلعیدن آن 
اس��ت. تاکنون هیچ درمان ش��ناخته شده ای برای 
این بیماری پیدا نشده، افراد دچار گرسنگی شدید، 
میل جنسی زیاد و نیاز به خواب فراوان می شوند و 
ممکن است بعد از خواب طوالنی بسیاری از وقایع 
مهم زندگیش��ان را از دس��ت بدهند. جالب اینکه 
عالئم مغزی هم ندارد. عکس ساده از سر و سی تی 
اس��کن و  ام آر آی مغ��ز و نخاع بیمار کاماًل طبیعی 

اس��ت. البته این بیماری س��طح های مختلفی دارد 
که مبحثی تخصصی است و جای طرح آن نیست. 
فع��اًل همین قدر بدانیم که م��ا هزاران هزار نعمت 

داریم که قدرش را نمی دانیم. 

شست کوچک پای چپ! 

ظاهراً تنها چیزی که برای دست اندرکاران شبکه 
نمای��ش خانگی اصواًل فاقد اهمیت اس��ت وقت و 
اعصاب مردم اس��ت. بگذریم که این سریال های 
نمای��ش خانگی خودش��ان هزار و یک مش��کل و 
مصیبت محتوایی دارن��د اما از نظر فرم هم ظاهراً 
هیچ حس��اب و کتابی در کارش��ان نیست. مثاًل به 
همین ملکه گدایان که کپی ناش��یانه ای از سریال 

بس��یار خوب و جذاب ׳׳برکینگ بد׳׳ اس��ت، نگاه 
کنید و دریابید هرچقدر آن سریال درست و دقیق 
و بدون حتی یک س��کانس یا ی��ک پالن و یا حتی 
یک دیالوگ اضافه اس��ت، این سریال چقدر وقت 
تماش��اچی را تلف می کند و اعصاب و روان و وقت 
تماش��اچی را تهیه کنندگان محترم شست کوچک 
پای چپشان هم حساب نکرده اند! ده دقیقه تیتراژ 
اول و پن��ج دقیق��ه تیت��راژ آخر و بقی��ه هم... قس 
علیهذا... راس��تی در سریال سازی، سوژه ای غیر از 

عشق نداریم! ؟ 

در فوتبال مردساالری نداریم، داریم؟! 

باالخ��ره پاداش تیم ملی فوتس��ال زن��ان ایران به 
خاطر قهرمانی در رقابت های آس��یایی س��ال 97 
پرداخت شد. اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت 
از زمین تا آسمان است. یعنی چه؟ یعنی اینکه این 
خانم های قهرمان ک��ه کاری بزرگ صورت داده 
بودند در اردیبهشت 97 برای دومین بار قهرمان 
آسیا ش��دند. پاداش آنها نفری 22 میلیون تومان 
ب��ود. اگر همان به��ار 97 این مبلغ ب��ه آنان داده 
می ش��د هر کدام حداقل می توانس��تند یک پراید 
با آن بخرند ام��ا حاال حداکثر می توانند با آن یک 

ازهر دری سخنی
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