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گرينويچ

كيندر تخم مرغ بدشانسى

 (FSA) لندن : اداره اســتاندارد غذاى بريتانيا
اعالم كرد كه احتمال داده مى شــود شــكالت  
تخم مرغى هاى جايــزه دار «كيندر» با شــيوع 
بيمارى سالمونال (نوعى بيمارى دستگاه گوارش) 
در ارتباط باشــند. به گفته مســئوالن اين نهاد، 
به تازگى 57 بيمــار مبتال به عفونت ســالمونال 
شناسايى شــده اند كه بيش از ســه چهارم آنها 
كودكان 5 ســاله يا كمترند. باكترى ســالمونال 
مى توانــد به مســموميت غذايى منجر شــود و 
ازجمله عالئم ابتال به آن اسهال، درد معده، تهوع، 
استفراغ و تب اســت. به گزارش اسكاى نيوز، در 
پى اين اتفاق، شركت «فررو» مالك نشان تجارى 
«كينــدر»، در فراخوانى خواهــان بازگرداندن 
شكالت  هاى تخم مرغى  شــد كه تاريخ انقضاى 
مصرف آنها در بازه زمانــى 11 ژوئيه 2022 تا 7 

اكتبر 2022 است.

نه ایربگ، نه جاده، خـــــــــواب ما را کشت

ركورد رانندگى گوشى به دست ها
 

پاريس : در مجموع 80درصد از رانندگان در فرانسه، هنگام 
رانندگى از تلفن همراه اســتفاده مى كنند كه اين آمار يك 
ركورد و افزايش شديد را نسبت به آمار سال گذشته در اين 
كشــور نشــان مى دهد. بر پايه آخرين داده هاى مربوط به 
ســال 2022 در اين زمينه كه شركت فرانسوى بيمه آكسا 
آن را در روز سه شنبه 5 آوريل (16 فروردين) منتشر كرد، 
اين آمار كه در سال 2021 ميالدى 69درصد بود، افزايشى 
11درصدى و نســبت به نخســتين آمار موجــود در اين 
زمينه كه 22درصد و مربوط به قبل از اختراع گوشى هاى 
هوشمند در سال 2004 بود، افزايش شديد 68درصدى را 
نشان مى دهد. به گزارش يورونيوز، به طور دقيق تر، در سال 
2022 ميالدى 52درصد از رانندگان فرانسوى  پشت فرمان 
با گوشــى حرف زده اند؛ اقدامى كه به گفته سازمان جهانى 
بهداشت، خطر تصادف را 4 برابر مى كند. اين آمار نسبت به 
سال گذشته، 8درصد رشد داشته است. 34درصد از آنها نيز 
در هنگام رانندگى به تلفن خــود نگاه كرده يا با آن پيامك 
فرســتاده اند. اين آمار نيز 10درصد بيشتر از سال گذشته 
بوده است. البته اين آمار ها مربوط به كشورهايى است كه 

آمارهاى دقيقى ارائه مى كنند.

شوهركشِى نويسنده كتاب شوهركشى

پورتلند:  نويســنده آمريكايى كتاب «چگونه شوهر خود را به 
قتل برسانيم» به اتهام كشتن شوهرش دستگير شد. به گزارش 
يورونيوز، دادســتان ها مى گويند: «نانسى كرامپتون-بروفى» 
71ساله همسرش دانيل بروفى 63ساله را بعد از 27سال زندگى 
مشترك براى دريافت 1.4ميليون دالر بيمه عمر او به قتل رسانده 
اســت. همكاران دانيل بروفى، جســد او را در آشپزخانه اى در 
مؤسسه آشپزى اورگان، جايى كه وى در آنجا به تدريس آشپزى 
اشــتغال داشــت، پيدا كرده بودند. كرامپتون-بروفى به عنوان 
نويسنده اى پركار محسوب مى شد كه كتاب هايى در مورد روابط 
عاطفى نوشته است. موضوع اصلى كتاب هاى او روابطى اشتباهى 
بودند كه هيچ وقت درست نمى شدند. كتاب «پليس اشتباهى» 
او درباره زنى است كه هر روز ازدواجش را با خيال پردازى درباره 
كشتن شــوهرش مى گذراند. در اثر ديگرش با عنوان «چگونه 
شــوهر خود را به قتل برســانيم» كرامپتون- بروفى در مورد 

چگونگى خالص شدن از دست همسر نوشته است.

ناگهان كالس / عكس: مينا نوعى اول آخر

 باشگاه
نويسندگان

پنجشنبه

مهارت رفاقت

برخى عادت ها كه بعضا در مجموعه 
رفتار آدم ها قــرار مى گيرند، ممكن 
است براى طيفى از مردم آزار دهنده باشد و براى طيفى ديگر نه. 
اينكه عده اى دوســت ندارند موجود زنده اى را لمس كنند، صرفا 
بى احساس نيستند. بعضى ديگر دوست ندارند هر غذايى را بخورند؛ 
اينها هم بدغذا نيستند. برخى هم كمى بيش از ديگران در پاكيزگى 
و نظافت سخت گيرى مى كنند، اينها هم لزوما وسواسى نيستند و 

خيلى موارد ريز و درشت ديگر.
واقعا چرا نبايد قبول كرد كه برخى عادت ها و عاليق كامال شخصى 
است؟ لزومى ندارد به اين قبيل رفتارهاى ديگران احترام بگذاريم، 
اما دليلى هم براى مسخره كردن نيست. چرا...!؟ چون اينجا دقيقا 
همان سياره اى است كه بايد دوست پيدا كنيم. رابطه دوستانه هم 

با درك طرف مقابل و احترام به او اتفاق مى افتد.
هر يك از ما مجموعه اى از اين عاليق و عادت هاى شخصى داريم، 
اما گاهى سهوا يا عمدا دقت الزم را در رفتارمان با ديگران نداريم 
و نتيجه آن، مى شود تمسخر طرف مقابل. جالب آنكه نمى دانيم 
گاه همين رفتارها باعث ايجاد فاصله ها و به مرور، پايان دوستى ها 
مى شود. گاهى همين ناشى گرى ها در ارتباط و نداشتن مهارت در 

دوستى، ما را با پاى خودمان به استقبال «تنهايى» مى برد.
حاال اينطور هم نيست كه تا كسى گفت باالى چشمتان ابروست، 
احساس كنيم مورد تمسخر قرار گرفته ايم و بزنيم زير كاسه رفاقت، 
اما به هر حال محبوب آدم كسى است كه با او حرف مشترك دارد، 
نه آنها كه دائم به دنبال سوژه اى براى تخريب هستند. (البته برخى 
هم اين الگــوى رفتارى را عامل صميميت در دوســتى و ارتباط 
مى دانند.) محبوبم! بدان برخى رفتارهاى من نه به جسم خودم 
و نه به روح ديگران آسيبى نمى رساند. اينجا از كشيدن سيگار و 
خوردن فست فود و... كه جسم ام را مى آزارد يا از قضاوت ديگران و 
دروغگويى و حسادت و... كه روح تو را مى آزارد، صحبت نمى كنم. 
اينجا صحبت از رفتارهاى فردى است كه در دايره مسائل شخصى 
تعريف مى شــود؛ رفتارهايى كه انجام دادن يا نــدادن آنها باعث 

ناراحتى و آزار كسى نمى شود.
طبيعتا ارتباط برقرار كردن و دوستى با آدم همدل، آسيب كمترى 
دارد اما ما در محيط كار  يا در جريان زندگى اجتماعى نمى توانيم 
فقط به دنبال افراد همدل باشيم. مهارت برقرارى ارتباط و ايجاد 
دوســتى، كليد طاليى رهايى از قفس تنهايى و برقرارى ارتباط 

حداكثرى است تا از اجتماع پيرامون لذت بهترى برد.
مگر رفاقت ها چگونه شكل مى گيرند؟ مگر همين پيدا كردن نقاط 
اشتراك با ديگران نيست؟ مى توان جاى گريز از خلق خدا، كليد 

دوستى و ارتباط در دست داشت و دلى به دست آورد.
بســيارى از كارشناســان، تنهايى را آفت زندگى نســل امروز و 
افسردگى را پيامد آن مى دانند. عموم ما با يادآورى خاطرات گذشته 
و شور و حال مهمانى ها، سرخوش و كيفور مى شويم. همان دوران 
هم هزار مشكل ريز و درشت وجود داشت اما گويى آنها نسلى بودند 
كه خواسته يا ناخواســته مهارت زندگى كردن را پر قنداق خود 
داشتند؛ در گرانى كه امروز ناياب يا بهتر بگويم، كمياب شده است.

در جام  جهانى قطر خواهد داشــت
از شــوق قطر، دگر مطر خواهد داشت

اى قوم كــه هم گروه مــا آمده ايد
اين تيم برايتان خطر خواهد داشــت

  
حرف من و تو، حديث مردم شده است

ما قسمت مان پنير و گندم شده است
من، رشــد ارادتم به چشــمان شما

بس بيشتر از رشــد تورم شده است
  

من گربه گرفته ام كــه گرگش بكنم
ســاز دهنى خريده ، اُرگــش بكنم

از بس كه كالس گوشــت بــاال رفته
من بــره خريــده ام بزرگــش بكنم

  
در «نيمه» ي يانكى ها، بد خيمه زنيم 

موشك بشويم، «دفاع»شان را شكنيم
البته كه قبل از آن، به سبك تراژيك

بايد كه به انگليــس «قيچى» بزنيم
  

بى حال شديم و وقت لبخند كه نيست
در نعلبكى ام نشانى از قند كه نيست

اى دوســت! بيا به ســفره ي افطارم
باميه و خرماش كه هرچند كه نيست

  
من عاشــق نانم و كمــى ماهى تُن

تو صاحب قلبى شــدى از جنس بُتن
اى دوســت! عنايت خودت را بر من

ماننــد «دالر دولتى» حــذف مكن

ميگرن

قيچى برگردان

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 سمبل قشر آسیب پذیر

كمتر كســى اســت كه فيلم «آپارتمان 
شــماره 13» به كارگردانى يداهللا صمدى 
را ديده باشــد و بازى درخشان «جمشيد 
اسماعيل خانى» را در نقش سبزى فروش 
محل و ساكن اين آپارتمان به ياد نياورد و 
تحسين اش نكرده باشد. به همين دليل اين 
فيلم توانست در سال 1369و در40سالگى 
اسماعيل خانى، در نهمين دوره جشنواره 
فيلم فجر، نامزد جايزه سيمرغ بلورين نقش 
دوم مرد شــود. او همچنين سال 1378در 
49ســالگى براى فيلم «مــرد بارانى» به 
كارگردانى ابوالحسن داوودى براى دومين 
بار در هجدهمين دوره جشنواره فيلم فجر 
در بخش سوداى سيمرغ براى جايزه سيمرغ 

بلورين نقش دوم مرد، نامزد شد.
 اســماعيل خانى كه اغلب نقش آدم هايى 
از قشــر ضعيف جامعه را بــازى مى كرد، 
خيلــى زود در 18 فرورديــن 1381 و در 
52سالگى به دليل سكته مغزى درگذشت. 
او عالوه بر ســينما، در تلويزيون و تئاتر 
هم فعاليت مى كرد. اســماعيل خانى بازى 
در تئاتر را از ســال 1349 در شيراز شروع 
كرد. شروع فعاليتش در سينما هم به سال 
1368 و با بازى در فيلم «زير بام هاى شهر» 
به كارگردانى اصغر هاشــمى بر مى گردد. 
جمشيد اســماعيل خانى براى فيلم هاى 
«زير بام هاى شــهر» و «روســرى آبى»، 
ســيمرغ بهترين بازيگر نقش دوم مرد از 
جشنواره هاى هشتم و سيزدهم فيلم فجر را 
به خانه برد. گوهر خيرانديش، همسر او كه 
بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر است درباره 
مرگ اين بازيگر توانا گفته بود: «جمشيد 
اســماعيل خانى در طول زندگى كوتاه و 
پر بارش از مهر و عزت مردمى برخوردار بود 
و كوچ نابهنگامش همراه با احترام و عزت 
بود. من هم آرزو مى كنــم زندگى و مرگ 

باعزتى داشته باشم.» 

حافظ

گل يار حسن گشته و بلبل قرين عشق
آن را تفضلى نه و اين را تبدلى

«خواب» يكى از اصلى تريــن عوامل تصادفات 
جاده اى اســت. اين را ما نمى  گوييم، آمارهاى 
پليس راهنمايــى و رانندگى انتظامى كشــور 
مى گويد. شــايد خبر نداشته باشــيد اما طبق 
همين آمارها، امســال و در تعطيالت نوروزى 
637نفر بر اثر تصادف در جاده ها جان باختند و 
15هزارو116نفر هم مصدوم شدند. دليل اصلى 
اين اتفاقات هم ابتدا خواب آلودگى و خستگى و 
بى توجهى به جلو و پس از آن استفاده از تلفن 
همراه بوده و در رتبه هاى بعدى هم ســرعت و 
ســقبت غيرمجاز قرار دارند. در نوروز امســال 
حدود 32درصد از تصادفات از نوع واژگونى بوده، 
يعنى هيچ خودروى با خودروى ديگر برخورد 

نكرده، بلكه مواردى نظير همين خســتگى و 
خواب آلودگى راننده منجر بــه اين واژگونى ها 
شده اســت. آنهايى كه تجربه سفر با خودروى 
شــخصى را دارند حتما مى دانند كه خستگى 
به ويژه در جاده هايى مثل جاده چالوس و هراز 

كه در اين ايام ترافيك ســنگين دارد، طبيعى 
است و اگر احســاس خواب آلودگى كنند، بايد 
حتما توقف كرده و بعد از اســتراحت دوباره به 
راهشان ادامه دهند. اما خب عده اى هم با اينكه 
از اين موضوع آگاهند، بى خيــال پا را روى گاز 
مى گذارند و فكر مى كننــد مى توانند بر خواب 
غلبه كنند و به اصطالح با خودشــان مى گويند 
تا مقصد راهى نيســت. غافل از اينكه همانطور 
كه چشمانشان باز است، مغز به خواب مى رود 
و ديگر چيزى متوجه نمى شــوند و تا بخواهند 
به خودشــان بيايند، خودرو چــپ يا منحرف 

شده است.
تعطيالت كشدار نوروز كه گذشت اما اينهم براى 
خودش ركوردى اســت كه در رقابت با عواملى 
مانند خودروهاى ناايمن و جاده هاى نامرغوب 
باز هم راننده ها ســردمداران عامليت حوادث 

رانندگى هستند؛ رانندگان خواب آلود...

عيسى محمدى

محمد كاموس
روزنامه نگار

فاطمه عباسىگزارش
روزنامه نگار

دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان

اد ُْعونى  أَْسَتِجْب لَُكم 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اللهّم اْجَعْلنى فيِه من الُمْسَتْغفريَن واْجَعْلنى فيِه من ِعباَدك الّصالحيَن 
القاِنتيــن واْجَعْلنى فيِه من اْوليائِــك الُمَقّربيــَن بَِرأَفِتك يا اْرَحَم 

الّراِحمين.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا قرار بده در اين روز از آمــرزش جويان و قرار بده مرا در اين 
روز از بندگان شايسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در اين روز از 

دوستان نزديكت به مهربانى خودت  اى مهربان ترين مهربانان.

بارها قلم به دست گرفتم كه بنويسم اما ترس مرا 
فراگرفت و از نوشتن چشم پوشيدم. من از حروف 
الفبا وحشت دارم. اين حروف ديوهايى هستند مكار و خائن. همين كه دست 
مى بريم تا قلمدان را برداريم و نوشتن آغاز كنيم اين حروف افسارگسسته پا 
به فرار مى گذارند، با هم متحد مى شوند، از هم جدا مى شوند، به شور مى آيند 
و به ميل خودشان با شاخ و دم و با رنگ سياه روى كاغذ رديف مى گردند و 
هر چه آنها را به نظم دعوت كنيم و التماس كنيم سودى ندارد. آنها هر چه 
مى خواهند انجام مى دهند و بدين سان در رقص ديوانه وارشان با دورويى و 
حيله گرى فاش مى كنند آنچه را مــا مى خواهيم پنهان كنيم و برعكس از 
بيان آنچه در اعماق قلب ما براى بيرون آمدن و سخن گفتن با مردم تالش 

مى كند سر باز مى زنند.

نيكوس كازانتزاكيس

سرگشته راه حق 
بوك  مارك

مركزى هــا، 
آخرين  اين 
پياميه كه از پاوه مى شنويد. پاوه در 
حال سقوطه. ما همه زندگيمون رو 
ول كرديم اومديم اينجا ولى شما هيچ 
كمكى هم نكرديد. من سيدم، جدم 
فاطمه اســت. مطمئن باشيد جدم 
فاطمه از هيچ كــدام از اين خون ها 

نمى گذره... .

ابراهيم حاتمى كيا

ديالوگ
آخر مصور

  در قفس فضاى مجازى / اثر : سيلوانو ملو از برزيل

پاى داروها از يكى، دو سال پيش بيشتر به فضاى مجازى باز 
شد؛ همان موقع كه به خاطر كرونا مجبور به قرنطينه خانگى 
بوديم و بيشــتر خريدهايمان را اينترنتى انجام مى داديم. با 
اينكه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى و فرماندهى 
انتظامى كل كشور همان زمان اعالم كردند كه فروش دارو 
به صورت مجازى ممنوع است، اما باز هم عده اى براى كسب 
درآمد اين كار را ادامه دادند و حاال كه ارز ترجيحى دارو حذف 
و بسيارى از داروها ناياب شده و آن داروهايى كه هستند هم 
با چند برابر قيمت فروخته مى شوند. مردم به خاطر نگرانى 

از كمبود دارو از اين فروش هاى مجازى استقبال مى كنند.
ماجراى داروهاى مجازى البته به اين سادگى نيست، آنطور 
كه رئيس پليس فتاى تهران اعالم كرده، اغلب داروهايى كه 
به صورت مجازى و به عنوان داروى ناياب و كمياب به فروش 
مى رسند يا تاريخ گذشته و جعلى هســتند و يا اينكه حتى 
ممكن است دارويى در كار نباشد و سودجويان پس از گرفتن 
مبلغ، ديگر پاسخى به خريدار ندهند. ضمن اينكه داروهايى 
كه با عناويــن داروى الغرى يا ويتاميــن به صورت مجازى 
فروخته مى شود، هم ممكن است تقلبى باشد و هم صدمات 
غيرقابل جبرانى به بار بياورد. عده اى هم تبليغاتى در اين فضا 
انجام مى دهند مبتنى بر تجويز و مصرف دارو بدون دستور 
پزشك كه غيرقانونى اســت. دارو ازجمله مواردى است كه 
فروش آن حتما بايد با تشخيص و نسخه پزشك انجام شود و 
فروشنده آن نيز مشخص باشد. به همين دليل است كه خريد 
و فروش دارو در فضاى مجازى ممنوع بوده و بهتر است از اين 
كار اجتناب كرده و حتما دارو را از داروخانه خريدارى كنيد و 
حواستان باشد كه در دام افراد سودجو نيفتيد. پليس فتا هم 
با رصد هاى مستمر و شبانه روزى در فضاى مجازى با افرادى 
كه در اين فضا اقدام به فروش اينگونــه اقالم كنند، مطابق 

قانون برخورد خواهد كرد.

دغدغه

اهل سبزوار بود. در بيروت 
طب خوانده بود و در مشهد 
و بعد تهران طبابت مى كرد. پس از تأسيس دانشگاه 
تهران، استاد دانشكده پزشكى شد و به عضويت در 
فرهنگســتان ايران درآمد اما در درياى سياست و 
فرهنگ، توأمان غوطه ور بود؛ هم سياست مدار بود 
و وزارت و سفارت و وكالت را تجربه كرد و  هم اديب 
بود و آثارى را به رشته تحرير درآورد كه  يكى شان، تا 
هميشه در سپهر فرهنگ ايران جايگاه و پايگاه دارد؛ 
تصحيح «ديوان حافظ» كه با همراهى عالمه محمد 
قزوينى به انجام رساند و البته بايد بر آن، همكارى با 
على اكبر فياض در تصحيــح «تاريخ بيهقى» را هم 

عالوه كرد.
و اين چندســطر، در وصف «قاســم غنى» بود كه 
درگذشتش در 59سالگى، نهم فروردين امسال، به 
هفتادمين سال رسيد. كسى كه جمالزاده درباره اش 
چنين نوشته است؛ «مرد درســت، وطن دوست و 
كوچك نوازى بود... وجودش  براى كشــور ما مفيد 

و در خارجــه نزد بيگانــگان مايه افتخار و 
آبرومندى بود.»

اما درباره غنى، آنچه كمتر مورد بررسى 
بوده، «خاطرات» اش است كه در البه الى 
آن مى توان به داورى هايش درباره رجال 

دســت يافت  يا دانســت درباره 
ايران آن روزگار چگونه 

مى انديشيده است و 
ايــن مصاديق، همه 
از نوشــته هايش در 
سال1327مى آيد، 

يعنى 4سال پيش از مرگش، ازجمله اينكه؛ «سپهبد 
رزم آرا بسيار مسلط و كاركن است»، «دكتر مصدق 
همان جنبه مــردم دارى و منفى بافى را دارد و عامه 
هم به او توجهى دارند» و نيز «قوام السلطنه از همه 
فعال تر است. دارودسته اى دارد... با دربار بد است... 

مى خواهد رئيس دولت شود.» 
اما او از وضعيت جارى كشــور هم نوشته است كه 
عميقا و شــديدا تلخ و تاريك و تباه است. در جايى 
«وزراى كابينه» را اشخاص«متوســطى» دانسته و 
در جايى ديگر با توصيــف «وزارت امورخارجه» به 
«بسيارخراب و بى سامان»ى، يادآور شده كه «اعضا و 
اجزاى آن، بى سواد و بى اطالع و ابدا شايستگى در كار 
خود را ندارند، جز خيلى معدودى» و «حتى اكثرى 

به زبان خارجى هيچ نمى دانند.» 
در عرصه آموزش و فرهنگ هم «جرايد نوعا فاســد 
و بى حيا و بى فكر و درپى زندگى روزانه... مدرســه 
و دانشــگاه خراب، روح طلبگى و علم دوســتى از 
ميان رفته. ســطح معلومات پايين آمده. همه اش 
سياست بافى و دســته بندى و فضولى و حقه بازى 
است. معلمين هم غالبا همينطور. نادرا كتاب مفيدى 
به چاپ مى رسد. فقر و فاقه فراوان، امور صحى 
بســيار عقب مانده. همه ســرگردان، همه 
خدازده» و در همين راستا؛ «ديپلمه هاى 
دانشگاه نوعا بى سوادند. تحصيل كرده هاى 
خارجى هــم نوعــا بى ســوادند. نفاق و 
حســادت و كوته نظرى و فساد كامال 
حكم فرماست. دلم در تهران 
به تنگ آمد.» و اين همه از 
دردمندى و فرهنگ مدارى 
و ايران دوستى اش نشأت 

مى يافت.

مرگ پديا

غنى از شوق به وطن
حميدرضا محمدى

داروهاى فضاى مجازى معتبر نيستند

د... وجودش  براى كشــور ما مفيد 
د بيگانــگان مايه افتخار و 

نچه كمتر مورد بررسى 
ش است كه در البه الى 
رى هايش درباره رجال 

 دانســت درباره 
چگونه 

ت و 
همه 
ش در 
يد، 

است. معلمين هم غالبا همينطور
به چاپ مى رسد. فقر و فاقه
بســيار عقب مانده. هم
خدازده» و در همين ر
دانشگاه نوعا بى سوادند
ب خارجى هــم نوعــا
حســادت و كوتهن

حكم فرماس
به تنگ

دردمند
و ايرا

مى

مدرسه 3كالسه در بخش احمدى 
شهرســتان حاجى آباد هرمزگان 
سال گذشته با مشــاركت بنياد 
مســتضعفان و اداره كل نوسازى 
توسعه و تجهيز مدارس استان براى 
بچه هاى اســتثنايى و محروم اين 

شهرستان احداث شده است.


