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حکایت

از لحظهای که در یکی از اتاقهای بیمارستان بستری شده بودم ،زن و
شوهری در تخت روبروی من مناقشه بی پایانی را ادامه میدادند .زن
میخواست از بیمارستان مرخص شود و شوهرش میخواست او همان
جا بماند .از حرفهای پرس��تارها متوجه شدم که زن یک تومور دارد و
حالش بسیار وخیم است .در بین مناقشه این دو نفر کم کم با وضیعت
زندگی آنها آش��نا شدم .یک خانواده روستائی س��اده بودند با دو بچه.
دختری که سال گذشته وارد دانشگاه شده و یک پسر که در دبیرستان
درس میخواند و تمام ثروتشان یک مزرعه کوچک ،شش گوسفند و
یک گاو است .در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی بود و هر شب
مرد از این تلفن به خانهشان زنگ میزد.صدای مرد خیلی بلند بود و با
آن که در اتاق بیماران بسته بود ،اما صدایش به وضوح شنیده میشد.
موضوع همیش��گی مکالمه تلفنی مرد با پسرش هیچ فرقی نمیکرد:
«گاو و گوسفندها را برای چرا بردید؟ وقتی بیرون میروید ،یادتان نرود
در خانه را ببندید .درسها چطور است؟ نگران ما نباشید .حال مادر دارد
بهتر میشود .بزودی برمیگردیم »...چند روز بعد ،پزشکها اتاق عمل
فناوری

تلفنهای شبانه

را برای انجام عمل جراحی زن آماده کردند .زن پیش از آنکه وارد اتاق
عمل شود ناگهان دست مرد را گرفت و درحالی که گریه میکرد گفت:
«اگر برنگشتم ،مواظب خودت و بچهها باش ».مرد با لحنی مطمئن و
دلداریدهن��ده حرفش را قطع کرد و گفت« :این قدر پرچانگی نکن».
اما من احساس کردم که چهرهاش کمی درهم رفت .بعد از گذشت ده
ساعت ،پرستاران زن بی حس و حرکت را به اتاق رساندند .عمل جراحی
با موفقیت انجام شده بود .مرد از خوشحالی سر از پا نمیشناخت و وقتی
همه چیز روبه راه شد ،بیرون رفت و شب دیروقت به بیمارستان برگشت.
مرد آن شب مثل شبهای گذشته به خانه زنگ نزد .فقط در کنار تخت
همسرش نشست و غرق تماشای او شد که هنوز بیهوش بود .صبح
روز بعد زن به هوش آمد .با آن که هنوز نمیتوانس��ت حرف بزند ،اما
وضعیتش خوب بود .از اولین روزی که ماسک اکسیژنش را برداشتند،
دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع شد .زن میخواست از بیمارستان

مرخص بشود و مرد میخواست او همان جا بماند .همه چیز مثل گذشته
ادامه پیدا کرد .هر ش��ب ،مرد به خانه زنگ میزد.همان صدای بلند و
همان حرفهایی که تکرار میشد .روزی در راهرو قدم میزدم .وقتی از
کنار مرد میگذشتم ،داشت میگفت« :گاو و گوسفندها چطورند؟ یادتان
نرود به آنها برسید .حال مادر به زودی خوب میشود و ما برمیگردیم».
نگاهم به او افتاد و ناگهان با تعجب دیدم که اص ً
ال کارتی در داخل تلفن
همگانی نیست .مرد درحالی که اشاره میکرد ساکت بمانم ،حرفش را
ادامه داد تا این که مکالمه تمام شد .بعد آهسته به من گفت« :خواهش
میکنم به همسرم چیزی نگو .گاو و گوسفندها را قب ً
ال برای هزینه عمل
جراحیش فروختهام.برای این که نگران آیندهمان نشود ،وانمود میکنم
که دارم با تلفن حرف میزنم ».در آن لحظه متوجه شدم که این تلفن
برای خانه نبود ،بلکه برای همسرش بود که بیمار روی تخت خوابیده
بود .از رفتار این زن و شوهر و عشق مخصوصی که بینشان بود ،تکان
خوردم .عش��قی حقیقی که نیازی به بازیهای رمانتیک و گل سرخ و
سوگند خوردن و ابراز تعهد نداشت ،اما قلب دو نفر را گرم میکرد.
اثر :فارس-محمدعلی رجبی

بدون شرح...

تشخیص سرطان ریه با کمک
حسگری از جنس گرافین

پژوهش��گران انگلیس��ی ت�لاش میکنند با
کمک یک حس��گر از جنس گرافین ،سرطان
ری��ه را در مراح��ل ابتدای��ی آن تش��خیص
دهند .ب��ه گزارش ایس��نا ،ام��کان دارد ماده
ش��گفتانگیز گرافین ،در آینده بتواند سرطان
ری��ه را در مراح��ل ابتدایی تش��خیص دهد.
گروهی از پژوهش��گران "دانش��گاه اکس��تر"
( )University of Exeterانگلستان ،با
کمک روش جدیدی ،یک حس��گر زیستی از
جنس گرافین بسیار حساس را به کار بردهاند
که قابلیت شناسایی مولکولهای نشانگرهای
زیس��تی متداولترین نوع سرطان ریه را دارد.
شاید طراحی این حسگر زیستی بتواند تحولی
در ابداع ابزار موسوم به "بینی الکترونیکی"(e-
 )noseایجاد کند که برای شناسایی ترکیبات
خ��اص موج��ود در یک ترکیب خ��اص بخار
مانن��د مثل نفس انس��ان و تحلیل عناصر آن
ابداع ش��دهاند .پژوهشگران باور دارند که این
اب��زار جدید ،قابلیت شناس��ایی نش��انگرهای
سرطان ریه را در نخستین مراحل آن دارند و
میتوانند این کار را با روشی ساده و مقرون به
صرفه انجام دهند که برای خدمات مربوط به
سالمتی در سراسر جهان کارآمد است.

دانشنامه
قاتل"مالنوما"شناساییشد

پژوهشگران "دانشگاه بوستون" آمریکا در مطالعه اخیرشان پروتئینی را کشف کردهاند
که غیرفعال کردن آن میتواند سبب توقف تومور مالنوما باشد .به گزارش ایسنا،
یک گروه از پژوهش��گران دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون یک ژن را شناسایی
کردهاند که غیرفعال کردن آن میتواند مانع از رش��د تومور مالنوما ش��ود .مالنوما
( )Melanomaبه تومور با منشأ سلولهای مالنیندار میگویند .این تومور بدخیم
اصو ًال یک تومور پوستی است .این نوع سرطان به سرعت میتواند در بدن گسترش پیدا کند .قرار گرفتن
طوالنی مدت در معرض نور فرابنفش و نور خورشید علت اصلی مالنوما است .نورهای مذکور هنگامی که
دی .ان.ای موجود در سلولهای پوستی را تخریب میکند ،میتواند بیان ژن را به گونهای مختل کند که
مجدداً رشد کنند .جهش یک ژن شناخته شده به نام " "NRASمسئول حدود یک چهارم موارد سرطان
پوست است ،اما در گذشته دانشمندان قادر به یافتن راهی برای غیرفعال کردن آن نبودند بنابراین در این
مطالعه پژوهشگران به دنبال راهی برای مورد هدف قرار دادن پروتئینهایی که  NRASرا هدف قرار
میدهند ،بودند .پیش از این مشخص نشده بود که کدام پروتئین ممکن است " "NRASرا فعال کند ،اما
پس از آزمایش برخی از پژوهشگران دریافتند که پروتئین " "STK۱۹میتواند " "NRASرا فعال کند .نه
تنها پژوهشگران طی این مطالعه کشف کردند که پروتئین " " STK۱۹ژن"  "NRASرا فعال میکند،
آنها همچنین دریافتند که میتوان این پروتئین را غیرفعال کرد .پژوهشگران به همین منظور یک ترکیب
دارویی را توسعه دادند که میتواند این پروتئین را غیرفعال کند .این ترکیب دارویی بر روی حیوانات نیز مورد
آزمایش قرار گرفت و عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست " "NRASرا تقریب ًا غیرفعال کرده و از رشد
تومور مالنوما جلوگیری کند .محققان میگویند گامهای بعدی این است که این ترکیب دارویی را بر روی
انسانها نیز آزمایش کنند و هدف نهایی نیز ،آماده شدن برای آزمایشات بالینی است.
سلولهایبنیادیندیابتنوعاولرادرمانمیکنند

محققان نوعی درمان کش��ف کردهاند که طی آن س��لولهای بنیادین به سلولهای
تولیدکننده انسولینی تبدیل میشود که در بدن بیماران مبتال به دیابت نوع اول وجود
ندارد .به گزارش مهر ،دانش��مندان یک گام به درمان دیابت نوع یک نزدیک شدهاند.
گروهی از محققان ( UCSFدانش��گاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو) ادعا میکنند این
نخستین گام برای تبدیل سلول بنیادی انسان به سلولهای تولیدکننده انسولین است
که در بدن بیماران مبتال به دیابت نوع اول وجود ندارد .کلید این نوع درمان ،درک واقعیتی مربوط به توسعه
جزیرههایی کوچک (خوشههایی از سلولهای سالم بتا که در پانکراس انسولین تولید میکنند) است .محققان
سلولهای بنیادین متمایز پانکراس را به صورت جزیرههایی مجزا کردند و به این ترتیب توسعه آنها به طور
ناگهانی شروع شد .این روند به ایجاد واکنشهایی در قند خون منجر شد .به گفته محققان  ،UCSFبا انجام این
روند حتی سلولهای آلفا و بتا نیز به طور موثرتر رشد کردند .این روش تاکنون فقط روی موشها آزمایش شده
اما نتایج آن مثبت بوده است .طی چند روز جزیره سلولهای بنیادین ایمپلنت شده در بدن موشها انسولین تولید
کردند .اگر این تحقیق ثمربخش باشد ،احتما ًال راه حلهای بهتری برای درمان دیابت نوع یک ارائه میکند.
رنگپوستوتوسعهسیستمعصبیارتباطیندارند

محققان دانشگاه آکسفورد با انجام تحقیقی منحصر به فرد دریافتند که رنگ پوست
و توسعه سیستم عصبی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند .به گزارش ایسنا ،محققان
دانش��گاه "آکس��فورد" به اطالعات جدیدی راجع به ارتباط رنگ پوست و توسعه
نورونها دس��ت یافتهاند .محققان این پروژه  ۱۳۰۷کودک شهرنشین  ۲ساله که
تغذی��ه خوب��ی دارند و مادران تحصیل کرده دارند را مورد بررس��ی قرار دادند .این
کودکان از چهار قاره مختلف و از کشورهای برزیل ،هند ،ایتالیا ،کنیا و انگلستان بودند .این کودکان از اوایل
بارداری مادرانشان تا  ۲سالگی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که تکامل سیستم
عصبی انسان تحت تأثیر رنگ پوست قرار نمیگیرد و کمتر از  ۱۰درصد از تغییرات توسعه سیستم عصبی
متعلق به ژن کودکان است و باقی عوامل محیطی است .سرمایهگذاری این پروژه توسط "بنیاد بیل و مِلیندا
گیتس" انجام شده است .محققان آکسفورد با انجام این تحقیق دریافتند که زنان سالمی که در محیطهای
تمیز زندگی میکنند و مراقبت خوبی هم از آنها میشود ،دارای فرزندانی خواهند شد که در رحم الگوهای
رشد اسکلتی مشابه با مادر خود را دارند .این تشابه الگوی رشد اسکلتی از ابتدای تولد آغاز میشود و تا
دو سالگی ادامه دارد .این تحقیق یک مجموعه منحصر به فرد از استانداردهای بینالمللی نظارت بر رشد
کودک اس��ت که با استانداردهای رشد "سازمان بهداش��ت جهانی"( )WHOتطابق کامل دارد .نتایج
تحقیقات این پروژه حاکی از آن است که توسعه سیستم عصبی به توانایی شناختی ،مهارتهای زبانی و
حرکتی بستگی دارد و مانند رشد فیزیکی است و با وجود محیطهای جغرافیایی گوناگون و فرهنگهای
متفاوت ،در کودکان مختلف بسیار مشابه با یکدیگر است.
مشاهیر

آگهی مزایده عمومی
( نوبت دوم )

سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباطکریم و بهارستان در نظر دارد
نسبت به جمع آوری پسماند خشک قابل تفکیک از مبدأ در شهر نسيم شهر را به شرح مندرج در اسناد اقدام نماید .لذا
از پیمانکاران و ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت
 10روز از ساعت  8:30الی  13:30به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
بدیهی است:
الف) هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ب) سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ج) مبلغ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی ساالنه میباشد.
د) سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.
شماره تماس56730063 :
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان
نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد تعداد ۳۰۰۰دستگاه کنتور تکفاز را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی
خریداری نماید .لذا تولیدکنندگان وتامین کنندگان واجد صالحیت می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این
آگهی در روزنامه عصرایرانیان مورخ 1397/11/17به مدت  5روزکاری به امور تدارکات این ش��رکت واقع در کرمانشاه-خیابان
شهید امجدیان(سیلو)و یا به سایت های  www.tavanir.org.ir ، htpp://iets.mporg.irو  www.kpedc.irمراجعه نمایند .
شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ براورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

97-108

خرید  3000دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی باقاب (بدون فیوز)

6/000/000/000

425/000/000

توضیحات :
نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد)
مهلت ومکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت  ۱۳:۳۰روز شنبه مورخ  1397/12/04دبیرخانه شرکت
زمان ومکان بازگشایی پاکات ساعت  14:30روز شنبه مورخ  ، 1397/12/04اتاق کنفرانس شرکت
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده ،سپرده مخدوش،س��پرده های کمتر از میزان مقرر ،چک ش��خصی و نظایر ان مطلقا ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعدازانقضامدت مقرر دراسناد مناقصه واصل می شود ،مطلقا ترتیب
اثرداده نخواهد شد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

«انا هلل و انا الیه راجعون»

همکار گرامی جناب آقای محمد گودرزی
درگذش��ت غمبار دایی گرامیتان را به شما تس��لیت می گوییم و از پیشگاه ربوبی برای آن مرحوم علو درجات و
برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
از طرف مديريت و همکاران شما درموسسه افقرسانهپويا ،دنیای تغذیه ،روزنامه تجارت و عصر ایرانیان

كاراليِل" که بود؟
"توماس ْ
كاراليِل نويس��نده انگليسي در سال
توماس ْ
 1795میالدی در اس��كاتلند متولد گرديد و
پ��س از دروس مقدماتي براي ادامه تحصيل
به دانشگاه ادينبورو رفت .وي ضمن تحصيل،
به فراگيري زبان آلماني پرداخت و به نظرات
فالسفه و انديشمندان آلماني عالقهمند گرديد
به طوري كه آثاري نيز از "گوته" نويس��نده
بزرگ آلماني ،به زبان انگليسي ترجمه نمود.
وي طي س��الهاي بعد ،آث��ار متعدد ديگري
انتشار داد و به ش��هرت دست يافت .وي در
كتاب خود با عنوان چارتيسم ،ضمن تشريح
اوضاع بس��يار دش��وار زندگي طبق��ه كارگر
انگليس ،با ش��هامت تمام ،طبقه ثروتمند و
مرفه و بياعتنائيش��ان به طبقه فقير را مورد
س��رزنش قرار داد .كاراليل بر اين عقيده بود
كه كارگران نبايد به عنوان ابزار كار به شمار
آيند بلكه آنها چ��ون ،توانايىهاي خود را در
راه توليد به كار ميگيرن��د بايد از بهره كار و
صنعت خود سود برند .كاراليل در سرگذشت
و نقد ادبي نيز آثار گرانبهايى انتش��ار داد و در
راه معرفي قدرت سران و بزرگان و پيشوايان
كش��ورها كه در نظر او مظهر قدرت آسماني
هستند تالش كرد .وي در اين مسير ،كتاب
قهرمانان را درباره بزرگان نگاشت كه به سبب
انديشه و قدرت بينظير وصف ،اثري برجسته
به ش��مار ميآيد .كاراليل در اين اثر ،برتري
ارزش مس��ائل جاوداني روح را بر بيايماني و
شك و ترديد به اثبات ميرساند .وي كه تحت
تأثير فرهنگ و تمدن اس�لامي قرار گرفته و
با قرآن نيز آش��نايى پيدا كرده بود درباره اين
كتاب آس��ماني مينويس��د" :قرآن صدايى
بيواسطه از قلب هس��تي است و مردم بايد
به آن گوش فرا دهند و اگر به چنين كالمي
گوش ندهند ،شايسته نيست به كالم ديگري
اعتنا نمايند ".توماس كاراليل به واسطه حمله
شديد به فريبكاري ،ريا و دروغ و عالقهاش
به دموكراس��ي و اعتقاد به ق��درت فردي و
قهرمانيبهويژهپيشواياننيرومند،نويسندهاي
ممتاز به ش��مار ميآيد .در سراسر آثار وسيع
كاراليل ،تمايل به تغزل ،قدرت تفكر و نيروي
طنز و نوعي پيشگويى ،حتي در تاريخنويسي
ديده ميش��ود .در نظر كاراليل ،بشر زندگي
ميكند ،زيرا به چيزي معتقد اس��ت .حتي در
سراسر تاريخ ،نشانههايى از قدرت خدايى به
چشم ميخورد كه از نظر بشر ناپيداست .اين
قدرت الهي در وجود معدودي از افراد بشر و در
روحهاي برتر تجلي ميكند و به آنان ،رسالت
راهنمايي ديگران داده ميش��ود .از ديگر آثار
كاراليل ميتوان به انقالب فرانسه ،گذشته و
ْس و يادبودها اشاره
حال ،رمان سارتور ريسارت ْ
كرد .توماس كاراليل سرانجام در  86سالگي
در  5فوريه  1881م درگذشت.

رويدادهاي تاريخي امروز
انتخاب مهندس "مهدي بازرگان" به عنوان رييس دولت موقت ( 1357ش)

مهمتري��ن واقع��ه پس از ورود امام خميني (ره) به ايران ،انتخ��اب مهندس مهدي بازرگان به
عن��وان ريي��س دولت موقت در  16بهمن ماه  1357ش بود .در پي جلس��ه اعضاي ش��وراي
انقالب ،به پيشنهاد اعضا و موافقت حضرت امام ،مهندس مهدي بازرگان ،رهبر مليگرايان و
نهضت آزادي ،به رياست دولت موقت انقالب اسالمي انتخاب و مأمور تشكيل كابينه شد .امام
در حكم انتصاب مهندس بازرگان ،تصريح نمودند كه اعضاي دولت موقت بدون در نظر گرفتن
وابستگي حزبي و بر اساس صالحيت و كفايت و توانايي براي اداره امور انقالب انتخاب شوند.
ولي بازرگان برخالف تأكيد امام ،همه وزراي كابينه را از ميان ليبرالها و ملي گرايان برگزيد
و جملگي از اعضاي نهضت آزادي ايران و جبهه ملي بودند .سياس��ت هيئت دولت موقت در
ط��ول نه ماه كار خود ،در چندين مس��أله از قبيل :تأكيد بر كلمه جمهوري اس�لامي ،مجلس
خبرگان قانون اساسي ،پاكسازي عناصر فاسد و طاغوتي و جايگزيني افراد صالح و نيز برخورد
با ضد انقالب ،س��لطنتطلب و تجزيهطلبها و برخي موارد سياس��ت خارجي ،با رهنمودهاي
حضرت امام خميني منافات داش��ت .تا اين كه دولت موقت در پانزدهم آبان  1358ش ،پس
از تس��خير النه جاسوس��ي آمریکا در تهران ،به صورت دستهجمعي استعفا دادند و زمينه براي
انتخابات رياس��ت جمهوري مهيا شد .حضرت امام مدتها پس از استعفاي بازرگان چندين بار
در سخنرانيهاي خود گفتند :انتخاب بازرگان اشتباه بود و من قلب ًا راضي به اين امر نبودم.
اعالم جمهوري مكزيك در قاره آمریکا ( 1917م)

مكزي��ك از كش��ورهاي كوچك قاره آمریکا اس��ت كه از قديم االيام محل س��كونت بوميان
بوده اس��ت .س��رزمين مكزيك در سال  1521م توسط استعمار اس��پانيا اشغال شد و در حدود
س��يصد س��ال تحت س��لطه اس��پانيا قرار گرفت .در اوايل قرن نوزدهم ميالدي ،نهضتهاي
اس��تقالل خواهي در اين كش��ور آغاز ش��د كه در نهايت به اعالم استقالل آن در سال 1810
م منجر گرديد .در اين ميان هرچند قيام سراس��ري مردم توس��ط ارتش اسپانيا سركوب شد ،با
اين حال اس��تقالل مكزيك ،يازده س��ال بعد در س��ال  1821م عم ً
ال به مرحله اجرا درآمد .در
طول س��الهاي بعد ،اوضاع اقتصادي اين منطقه تا حدودي بهبود يافت و پيشرفتهاي مادي
ص��ورت گرفت ،با اين وجود ،نابرابريهاي اجتماعي باعث ش��د تا در س��ال  1910م ،انقالبي
سراسر مكزيك را فراگيرد .اما بروز اختالف در ميان سران انقالب به جنگ داخلي چند سالهاي
انجاميد .تا اين كه در پنجم فوريه  1917م با تصويب قانون اساس��ي جديد مكزيك ،تغييراتي
در كشور روي داد و بار ديگر جمهوري اعالم شد.
كشف كشور "سيرالئون" در غرب قاره آفريقا ( 1460م)

پس از آن كه سرزمين سيرالئون در پنجم فوريه سال  1460م توسط تني چند از ماجراجويان
پرتغالي كشف شد ،نخستين مهاجران اروپايى نيز در سال  1462م در اين نقطه وارد گرديدند.
در قرن شانزدهم ميالدي ،كاشفين انگليسي به تسخير سيرالئون پرداختند و به تدريج بر تمام
سواحل اين سرزمين مسلط شدند .سواحل سيرالئون تا اواسط قرن هجدهم ،مركز تجارت برده
بود و انگلس��تان در سال  1808م اين كش��ور را به طور رسمي به عنوان مستعمره خود اعالم
كرد .با اين حال بوميان س��يرالئون از اوايل قرن بيس��تم شورشهايى را بر ضد انگلستان برپا
كردند و پس از اعطاي استقالل داخلي آن در سال  1951م ،استقالل كامل سيرالئون در سال
 1961م به رس��ميت شناخته شد .كش��ور آفريقايى سيرالئون با  71740كيلومترمربع مساحت،
بر كرانه ش��رقي اقيانوس اطلس و در غرب آفريقا واقع ش��ده است .فريتاون پايتخت و زبان
انگليسي و فرانسه در آن متداول است.
درگذشت استاد "علي اكبر كسمايي" مترجم و نويسنده به نام ايران ( 1372ش)

اس��تاد علي اكبر كس��مايي در دي ماه  1299ش در تهران متولد شد و پس از اخذ ليسانس در
رش��ته معقول و منقول ،براي ادامه تحصيل در روزنامهنگاري به مصر رفت .اين س��فر فرصتي
بود تا هم با اس��تادان نامدار مصري مثل طه حسين ،توفيق الحكيم و عباس عقاد آشنا شود و
تبحر و مهارت يابد .كسمايي پس از بازگشت به ايران در زمينههاي
هم در زبان و ِ
ادب عربّ ،
روزنامه نگاري و روابط عمومي به كار پرداخت و مدتي س��ردبير برخي مجالت ش��د .وی به
همكاري با روزنامه اطالعات پرداخت و پنجاه س��ال با اين روزنامه همكاري كرد .كس��مايي
به زبانهاي فرانس��وي ،انگليسي و عربي تسلط داشت و عالوه بر كتابهايي كه تأليف كرده
اس��ت ،چند كتاب از اين زبانها به فارس��ي ترجمه كرده اس��ت كه تأليف عشق بزرگان ،علل
شكس��ت آلمان و جاس��وس انگليسي ،ترجمه گلهاي وحش��ي و احوال و آثار فرانكلين از آن
جملهاند .وي سرانجام در  16بهمن  1372ش در  73سالگي درگذشت.

