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سخن سردبير
سال نو را به تمام عزيزان تبريك مي گويم و به نقل دو خاطره به جاي 

:يادداشت سردبيري بسنده مي كنم
توي . فصل كوچ بود. توي اسكرين نشسته بودم. يك روز اوايل فصل بهار بود

 "اين فصل عشاير مي گويند كه دور دهان و بيني خود را بپوشونيد چون پشه 
وارد دهان يا دماغ يا گوشتون ميشه و اونجا تخم گذاري مي ! * "سيسبوك

آوردند  بخاطر مسمويت در همين حين و بين يه بنده خدايي را توي كما و. كنه
پس از اينكه كاراي اوليه شو كرديم معلوم شد كه پشه سيسبوك رفته . اورژانس

بوده توي حلقش و براي اينكه تخم گذاري نكنه يه اسپري پيف پاف توي 
!گلوي خودش خالي كرده 

وضعش خيلي . يك بار يه نفر را آورده بودند اورژانس بخاطر مارگزيدگي
خونريزي داخل مغزي و با افزايش فشار داخل مغزي و نزديك به . خراب بود

آخرش به . ويزيتورهاش دائم مي اومدن و حالشو مي پرسيدن. هرنياي مغز
يكي شون كه از بقيه مسن تر بود گفتم كه ما همه تالشمونو كرده ايم اما حالش 

وقتي از پيش من رفت بقيه . فقط مي تونيد براش دعا كنيد. اصالْ خوب نيست
همراهان بيمار دوره اش كردند و گفتند كه آقاي دكتر چي گفت؟ پيرمرده هم 

مگر اينكه . برگشت و گفت كه دكتر مي گه ديگه كار از دست خدا هم در رفته
!حضرت عباس كمكش كنه



كوري عصاكش كور دگر شود
دكتر حسام الدين نوروزي



ر بردا تاريخ و مكان دقيق تولد بروگل مشخص نيست، اما به احتمال زياد در شه
 1525پيتر بروگل بين سالهاي . واقع در كشور هلند چشم به جهان گشوده است

در شهر آمستردام چشم از جهان  1569به دنيا آمده است و در سال  1530و 
در اواسط قرن (پيشرفت هاي قابل توجهي در طول زندگي بروگل . فرو بست
نيكوالس . در عرصه هاي آموزشي، اكتشافي و علمي صورت پذيرفت) شانزدهم

 1540كوپرنيك تحقيقات انقالبي خود را درباره زمين، ماه و سيارات در دهه 
اختراع ماشين چاپ توسط يوهان گوتنبرگ در زندگي . منتشر منتشر كرد

:  اعمال تغييرات در علوم . روزمره شهرنشينان تاثير به سزائي بر جاي گذاشت
نيز  نقشه كشي، ستاره شناسي ، گياه شناسي، كالبد شناسي و پزشكي بر بروگل

در اين دوره، هنرهاي جادوگري و كيمياگري قرون وسطي . تاثيرگذار بود
روشنفكري در آن دوره . منسوخ گرديده و ايمان به علوم دقيق رشد پيدا كرد

همزمان و موازي با ديگر علوم، پيشرفت هاي قابل توجهي در . شكل گرفت
ساليوس مفاهيم پايه پزشكي را به زير . حوزه پزشكي نيز به وقوع پيوست

ا سئوال برد و زمينه را براي كالبد شناسي مدرن فراهم ساخت و ساليوس ب
ه اعضاي داخلي بدن انسان از طريق اجراي عمليات تشريح آشنا شده و يافت

DE HUMANI هاي خود را در كتاب  CORPORIS
FABRICAبسياري از هنرمندان در دوره پس از رنسانس . ثبت نموده است

كالبد  "تحت تاثير كالبد شكافي علمي قرار گرفته و از اينرو سبكي با عنوان 
در اين سبك ، نقاشي هايي واقع گرايانه با . را ايجاد كردند "شكافي هنري 

در آن زمان، هلند در . كوچكترين جزئيات از بدن انسان به تصوير كشيده شد
بروگل در ابتدا با پيروي از طراح . حوزه پزشكي بسيار پيشرفت كرده بود

سري نقاشي هاي . مشهور، آبراهام اورتليوس، مناظر غيرواقعي را نقاشي مي كرد
وي بعداً اين . بزرگ از مناظر كوه آلپ يكي از كارهاي نخستين وي مي باشد

.مناظر را با فعاليت هاي روزانه مردم عادي و فقر پر نمود

نقاش مشهور قرن شانزدهم و خالق بسياري از ) 1569-1225(پيتر بروگل الدر 
شي به نقاشيهاي رئاليسم ، فعاليتهاي روزمره مردم عصر خويش را در قالب نقا

وي در نقاشي هايش اطالعات بسياري از نحوه زندگي در . تصوير كشيده است 
او نه تنها درچهره پردازي بلكه در . نيمه دوم قرن شانزدهم را نشان داده است 

.وردار بودمنعكس كردن عقايد آنها در نقاشي نيز از استعداد خارق العاده اي برخ
پيتر بروگل الدر از برجسته ترين چهره هاي نقاشي و خالق سقف كليساي 

هنر  سيستنس چاپل بوده و به نو آوري زبان جديدي در نقاشي پرداخته و جهان
چشمان را با رنگ آميزيهايش كرده و در اينحال نسبت به ترسيم جزئيات نقاشي 

.بي نهايت تيزبيني دارد
وي از بوم . بروگل به ترسيم صحنه هاي اسطوره اي و مذهبي عالقه اي نداشت

.  هاي ارزان قيمت ساخته شده از كتان و چوب درخت بلوط استفاده مي كرد
.  ندبيشتر رنگ هاي بكاررفته در نقاشي هاي وي القا كننده حالت غم مي باش
كه و علي رغم شهرتي كه بدست آورده بود، بروگل هرگز تصاوير پادشاهان ، مل

افراد قهرمانان را ترسيم نكرد و شايد بتوان گفت كه استعداد بروگل در درك 
ح و معمولي باعث شهرت وي گرديد زيرا تعداد معدودي از نقاشان به طور واض

بروگل . دقيق به مردم عادي حاضر در محيط كار و زندگي خود دقت كرده اند
ذكور، بدون مخفي كردن معايب، زشتي ها، بدبختي ها، فقر و نقاط ضعف افراد م

اغلب نقاشي هاي . چهره و زندگي آنها را به طور واقعي به نمايش كشيده است
وي در اكثر مواقع تصاوير فقرا را . وي مملو از مرد، زن و كودك مي باشند

مردم عادي چهره خود را در كارهاي بروگل تشخيص داده و . ترسيم كرده است
نقاشي هاي . به همين دليل وي در ميان آنها شهرت بي نظيري پيدا كرده بود

باعث ) سال پس از فوت وي 400و حتي تا (بروگل در طول دوره هاي مختلف 
 برانگيخته شدن كنجكاوي و انجام تحقيقات و پژوهشهاي علمي فراوان شده

.است

پزشكي و نقاشي
كوري عصاكش كور دگر شود



در  "دوره حالت چهره  "يعني در آستانه پايان (درست يك سال قبل از فوتش 
وي تابلوي تمثيل يا ضرب المثل كوري عصاكش كوري دگر را ) 1568سال 

شايد اين بهترين اثر اين نقاش چيره دست باشد كه در آن شش مرد . نقاشي كرد
.ر رنج هستندنابينا را نشان ميدهد كه هر كدام از آنها به داليلي از بيماريشان د

با جزئيات كامل به  "كوري عصاكش كوري دگر  "موقعيت تابلوي نقاشي 
گوئي كه بروگل به طور عمد خواستار اين مسئله بود . تصوير كشيده شده است

بروگل دقيقاً جزئيات . كه بيننده از مكان وقوع ضرب المثل مذكور آگاه شود
كالود هنري . صورت شش مرد نابينا را در نقاشي فوق به تصوير كشيده است

ي خود، دليل به تصوير  "كارگاه روياها  "راكت از مورخان هنري در كتاب 
.  استكشيدن اين نقاشي را ترس بروگل به از دست دادن بينائي اش بيان كرده 

PEDEكليساي پسزمينه نقاشي مذكور ، كليساي روستاي  – SAINTE –
ANNE گروسمن  . مورخي ديگر به نام اف. واقع در شهر برابانت مي باشد

.  رده استوجود كليسا در پشت زمينه را به نابينائي معنوي شش مرد فقير تعبير ك
ايمان  يكي ديگر از داليل وجود كليسا در اين نقاشي ، از دست دادن اعتقاد و

تاج مي بروگل به قدت كليسا و در نتيجه خدا را در ياري رساندن به مردمان مح
و اگر نابينا پيرو نابينائي  "انجيل متي  14:15اين نقاشي براساس قطعه . داند

در اين . ترسيم شده است "ديگر شود ، آنگاه هر دو درون گودال خواهند افتاد 
نقاشي چهره مرد اول مشخص نيست، مورخان اينگونه برداشت كرده اند كه 

دومين . نخستين مرد نسبت به پنج نفر ديگر از ديد بهتري برخوردار بوده است
لو مرد نيز در حال افتادن از روي غريزه دست راست آزاد خود را به سمت ج

دراز كرده و به سرعت صورت خود را جهت ممانعت از برخورد با زمين به 
وي . مرد سوم نيز به سمت جلو كشيده شده است. سمت راست چرخانيده است

بروگل به منظور . با زانوهائي خميده روي انگشتان پاي خود ايستاده است
ز منعكس ساختن هرچه بهتر و دقيق تر حاالت چهره اين شش مرد نابينا ، ا
.رنگ لعابي بر روي بوم ساخته شده از پارچه كتاني استفاده كرده است

اگر خوب به اين نقاشي نگاه كنيم به نظر مي رسد كه علت نابينائي هر يك از 
علل مذكور عبارتند . شش مرد مذكور متفاوت و قابل تشخيص مي باشد

enucleation از  corneal ،) دومين مرد از سمت راست)
leukoma atrophy of the globes ،)مرد سوم) ، )مرد چهارم)

pemphigusو به نظر مي رسد كه چشمان مرد پنجم كامالً ). مرد ششم)
اين موضوع را شايد بتوان با . نابينا هستند،هرچند علت اين امر معلوم نيست

ديدن اينكه نفر پنجم كاله خود را تا سطح ابروها و باالي بيني خود و به روي 
صورتش پايين كشيده است حدس زد و مي توان پيش بيني كرد كه ميزان 

هم نيست كه  light perceptionبينايي اين فرد حتي در حد درك نور 
.از اين مقدار جابجايي كاله خود خبردار نيست
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دو فريدا

دكتر حسام الدين 
نوروزي



مشهورترين نقاش زن و بزرگترين نقاش  ) 1954–1907( فريدا كالو 
سوررئاليست مكزيك و از پيشگامان اين سبك هنري، زندگي پرفراز و 

وي با وجود مشكالت متعدد جسمي كه بر تمام زندگي . نشيبي داشت
اش سايه انداخته بود توانست تابلوهاي متعددي خلق كند كه عالوه بر  

بديع بودن مضامين آنها، او را به يكي از پيشروترين نقاشان سبك 
او در تابلوهايش عالوه بر چهره نگاري هاي فراوان  . سوررئال بدل كرد

از خود، زندگي شخصي، عادات و فرهنگ مردم سرزمين خود را نيز به 
فريدا كالو تا هنگام مرگ بيش از سي نمايشگاه در اياالت  . تصوير كشيد

.برگزار كرد  انگليس و پرو  فرانسه،  سوئد،  متحده، مكزيك،
در زمان جدايي فريدا كالو از همسرش ديگو ريورا  "دو فريدا "نقاشي 

TEHUANAيكي از فريدا ها پيراهن تيهوانا . ترسيم شده است
پيراهني با سبكي بومي را بر تن كرده و ديگري در پيراهني سفيد و به ،

هر دو فريدا دستهاي يكديگر را  . سبك اروپايي به تصوير درآمده است
هر دو فريدا  . گرفته اند و قلبهايشان نيزبه يكديگر مرتبط شده است

هرچند لباس هاي متفاوتي در بردارند اما هر دو يكي هستند و تنها  
در سمت راست فريدايي است كه . پوشش ظاهري شان متفاوت است

فريدايي در لباس سنتي و بومي : توسط ديگو ريورا دوست داشته مي شد
در سمت  . در دستانش طلسمي از ديگو ريورا ديده مي شود. مكزيك

فريدايي : چپ فريدا در لباس توري و سفيد مربوط به عهد ويكتوريا است
هرچند به صورتي  قلب هر دو زن. كه ديگو ريورا آنرا ترك كرده بود

گرايانه در محل آناتوميك خود و بر روي   نمادين اما با ترسيمي واقع
نمايش قلبها به   .و در معرض ديد، نشان داده شده است لباس هايشان

فريداي با لباس  . معناي حضور دردي جانكاه در روح و روان فريدا است
سفيد با قلبي باز شده كه نمادي از قلب شكسته شده است به تصوير 

بي هيچ واكنش خاصي   درآمده و قلب فريداي ديگر به صورتي معمولي و
فريداي دوست داشتني يك رگ خوني جوانه   از قلب. است ترسيم شده 

زده كه به قلب باز شده و مجروح مي رود و به آن نيز خون و انرژي 
در اين بين يك شريان ديگر نيز توسط پنسي كه . حياتي را مي رساند

توسط فريداي ترك شده براي جلوگيري از خونريزي محكم گرفته شده 

شريان همچون طنابي از يك قلب به سمت ديگري    اين. است، مي رسد
كشيده و گويي هر دو فريدا را كه گويي نماد دو فرهنگ متفاوت اند را 

خون در فرهنگ آزتك ها به معني درد و رنج فرد  . به يكديگر مي پيوندد
در اينجا فريداي  . است مي تواند نشاندهنده ناراحتي روحي فريدا باشد

با پيراهن سفيد هر چند مي خواهد خونريزي را كنترل كند اما قادر به  
اين درد و الم چه بخاطر حوادث تاثربرانگيز دور و بر  . مهار آن نميشود

در اين خونريزي نشان داده شده    سرنوشت تلخ فريدا، باشد و چه بخاطر
چه بسا كه اگر فريدا اين خونريزي و درد را كنترل نكند منجر به . است

هرچند دو فريدا دستان يكديگر را در دست گرفته  . مرگش خواهد شد
اينست  اند اما ازآنجا كه هر دو فريدا يك نفرند، اين همبستگي به معناي

آسمان باالي  . فريدا، خودش تنها همدم ، مونس و ياور خودش است كه
سرشان نيز با ابرهاي تيره و باران زايي كه پيام آور طوفان دروني و 

 .روحي فريدا هستند پر شده است 
فريدا در خاطرات روزانه خود مي نويسد كه اين نقاشي از خاطره اي در  
كودكي اش برآمده است كه در آن زمان هميشه يك همبازي همسال را  

از انجا كه موضوعات نقاشي من ":او مي نويسد . تصور مي كرده است
هميشه احساساتم، وضعيت فكري ام و واكنشم به حوادث زندگي هستند، 

به تصوير  "خودم"من مكرراً تمام اينها را در قالب سوژه اي به نام 
خودم واقعي ترين چيزي هستم كه مي توانم براي بيان آنچه كه  . كشيده ام

.در درونم و خارج از وجودم مي گذرد ترسيم كنم



كاريكاتور هاي پزشكي
جيم بورگمن از بزرگترين اديتوريال كارتونيست هاي 

در سينسيناتي ايالت اوهايو  1924او در فوريه . دنياست
كارتون هاي او با تكنيك و سبك . آمريكا يه دنيا آمد

كاري منحصر به فردش جايگاه ويژه اي در اين زمينه 
ايده هايش را به بهترين او . ايجاد كرده است  برايش

در . كشد شكلي در قالب يك داستان كوتاه به تصوير مي
مي توان تفسيرهاي فردي اش از وقايع  اين داستان

اطراف را ديد كه به شكل متناسبي به تصوير درآمده 
انتخاب بهترين فرمت موجود براي بيان داستان . است

دانستني هاي وسيع او در زمينه هاي ديگر ادبي و  به
مورد استفاده او قلم مو، ابزار . اجتماعي برمي گردد

اديتوريال ! مركب، گواش و روان نويس است
به دو شكل شرح دار و بدون شرح ترسيم  كارتونهايش

وي االن در حال گذراندن دوران بازنشستگي . مي شدند
در زمينه كاريكاتور . خود از كار روزنامه نگاري است

جايزه پوليتزر در : تاكنون برنده جوايز فراواني شده است
، روبن در سال 80، توماس ناست در سال  1991سال 

، انتخاب بعنوان بهترين اديتوريال 99و 98، 93
و   94و  89، 88ف  87كارتونيست آمريكا در سال هاي 

در سالن مشاهير روزنامه نگاري  2000سپس در سال 
.انتخاب شد 2000سينسيناتي در سال 



.من فقط مي گم كه غذاهاي خام و فراوري نشده سالم ترين غذاها هستند: پيرس
!بامپ... 

نهار من را كه راحت تر ميشه پيچيدش: جرمي
!!تو ديگه زيادي راحت طلبي: پيرس



بزرگداشت استاد دكتر اسماعيل بيگي
استاد دكتر فرامرز اسماعيل بيگي استادي دانشور، معلمي دلسوز و 

 .پژوهشگري بزرگ در زمينه پزشكي است
ايشان پس از پايان تحصيالت متوسطه خود در ايران، راهي آمريكا شد و 

از دانشكده پزشكي  1966درجه دكتراي عمومي را در سال  1962در سال 
دستيار طب در  1968تا  1966جانز هاپكينز دريافت كرده و طي سالهاي 

.بيمارستان جان هاپكينز بود
در موسسه پژوهشي  Research Fellowدكتر اسماعيل بيگي به عنوان 

به آموختن پرداخت  1971تا  1968قلب و عروق دانشگاه كاليفرنيا از سال 
رزيدنت ارشد طب و هماتولوژي در  1972تا  1971و در سالهاي 

از دانشگاه  1972به طوري كه در سال . بيمارستان جانز هاپكينز بوده است
.بيوفيزيك را دريافت كرد PhDكاليفرنيا درجه 

سالگي به عنوان دانشيار طب داخلي و  31وي پس از بازگشت در سن 
تا  1972فيزيولوژي در دانشگاه پهلوي سابق به كار پرداخت و از سال 

رياست بخش داخلي دانشكده پزشكي شيراز را بعهده گرفت و در  1979
به عنوان استاد طب داخلي در دانشكده پزشكي شيراز  1982تا  1978سال 

.به آموزش دستياران و دانشجويان پرداخت
از اقدامات ارزنده دكتر اسماعيل بيگي پس از ورود به كشور تالش در 

جهت تاسيس مركز پژوهشي در دانشكده شيراز، ارتقاء سطح آموزشي در 
دانشكده شيراز و نيز در كل كشور، عضويت در هيئت تحريريه بسياري از 

باال  Citationمجالت بين المللي و انتشار مقاالت ارزشمند پژوهشي با 
در مجالت معتبر دنيا از جمله فعاليت هاي باارزش اين استاد پيشين  

پرورش شمار زيادي از برجسته ترين . دانشكده پزشكي شيراز است
پزشكان كنوني كشور از جمله خدمات ارزشمند ايشان است، از اين رو مي 

توان ايشان را به عنوان الگوي يك معلم دلسوز، متعهد و دانشمند به نسل 
.كنوني معرفي نمود



مراسم بزرگداشت دكتر اسماعيل بيگي رئيس پيشين دانشكده پزشكي 
شيراز به همت جمعي از دانش آموختگان دانشكده پزشكي شيراز و با 

همكاري پژوهشكده بيماري هاي گوارش و كبد ايران در هفتم ارديبهشت 
.برگزار شد همين سال در بيمارستان شريعتي تهران

در ابتداي اين مراسم دكتر ملك زاده رييس پژوهشكده بيماري هاي 
گوارش و كبد ايران، ضمن بيان تاريخچه اي از زندگي و فعاليت هاي 

دكتر اسماعيل بيگي، استادي دانشور، : علمي دكتر اسماعيل بيگي گفت
معلمي دلسوز و پژوهشگر بزرگي است كه بيش از يك دهه در كسوت 

استاد و رييس بخش داخلي دانشكده پزشكي شيراز در دهه هاي پنجاه و 
شصت هجري توانست با همكاري صميمانه ساير اساتيد ارجمند خدمات 

    .ارزشمندي ارائه كند
وي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به افزايش تعداد دانشكده 
هاي پزشكي و اعضاء هيئت علمي در سالهاي پس از انقالب اسالمي 

هزار پزشك در كشور داشتيم  14در بدو پيروزي انقالب اسالمي، : گفت
درصد از اين پزشكان در آمريكا به سر مي بردند و در حال  10كه 

درصد آنها در  5هزار پزشك در كشور كه تنها  150حاضر با وجود 
 .آمريكا حضور دارند، تعداد آنها به كفايت رسيده است

دكتر ملك زاده تربيت اساتيد توانمند را نياز كنوني حوزه پزشكي دانست 
بايستي با تربيت اساتيدي كه بتوانند نقش مربي گري : و افزود

)Mentorship) را ايفاء كنند، آموزش پزشكي را ارتقاء ببخشيم. 
در ادامه مراسم، دكتر اكبر رجايي استاد روماتولوژي دانشگاه علوم 

هدف دكتر : پزشكي شيراز و از شاگردان دكتر اسماعيل بيگي گفت
اسماعيل بيگي استاد پروري بود و ريشه اين استاد پروري توسط وي و 

سال پيش در دانشكده پزشكي شيراز كاشته و  40همكارانش در حدود 
.جوانه هاي زيادي از آن منشعب شد



در بخشي ديگر از مراسم دكتر محمدرضا گنجي عضو هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و ديگر شاگرد دكتر اسماعيل بيگي، معلم 

يك معلم خوب درس نمي دهد : خوب را هديه خداوندي ناميد و افزود
 .بلكه بستري مناسب را براي يادگيري فراهم مي كند

در ادامه دكتر سياوش ناصري مقدم از دانش آموختگان عضو هيئت 
علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و از دانش آموختگان دانشكده 

: پزشكي شيراز، ضمن برشمردن علل موفقيت دكتر اسماعيل بيگي گفت
تحصيل در بهترين دانشكده هاي پزشكي و داشتن آرزوهاي دور و دراز 

 .از علل اين موفقيت است
در ادامه مراسم، دكتر عزيزي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي 

تهران و دانش آموخته دانشكده پزشكي شيراز، در رابطه با كارنامه 
 2011دكتر اسماعيل بيگي تا سال : پژوهشي دكتر اسماعيل بيگي گفت

مقاله  111مقاله پژوهشي در زمينه علوم باليني و  64ميالدي، مجموعاً 
  .در زمينه علوم پايه پزشكي در مجالت معتبر جهاني منشر كرده است
در بخشي ديگر از مراسم دكتر اسماعيل بيگي استاد پيشين دانشكده 

پزشكي شيراز با اشاره به علل درخشش و موفقيت اين دانشكده در طي 
حضور اساتيد دانشور و دانشجويان باهوش، : سالهاي گذشته گفت

تدريس دروس به زبان انگليسي و وجود كتابخانه اي مجهز به مجالت 
 .علمي معتبر از داليل موفقيت اين دانشكده بود

وجود آموزشگاه پرستاري در سطحي بسيار : دكتر اسماعيل بيگي افزود
عالي، وجود بيماري هاي گوناگون و بالتبع تسهيل آموزش دانشجويان و 

در نهايت وجود بيمارستانهاي متعدد آموزشي درماني با كادر آموزشي 
خبره از ديگر عللي بود كه زمينه هاي موفقيت اين دانشكده را فراهم 

  .كرده بود
ديگر از اين مراسم دكتر اسماعيل بيگي، در   توضيح اين كه در بخشي

.  مورد بيماري ديابت نوع دو و درمان آن به ارائه سخنراني پرداخت
همچنين در پايان دانش آموختگان دانشكده پزشكي شيراز، با اهداي لوح 

تقدير و هديه اي به رسم يادبود از خدمات ارزنده دكتر اسماعيل بيگي 
.تقدير كردند



:كتاب هايم را ورق ميزنم
خاطرات يك پزشك جوان

خاطرات پزشك جوان؛ ميخائيل بولگاكوف؛ ترجمه 
1390فهيمه توزنده جاني؛ غزال؛ تهران 

ميخائيل بولگاكوف نويسنده و نمايشنامه نويس روس 
كه او را بيشتر بخاطر كتاب مرشد و مارگريتا مي 

.  در كي يف اوكراين به دنيا آمد 1891در  شناسند
پزشكي را در همان كشور خواند و پس از اتمام اين 

براي درمان  1918تا  1916در سال هاي  رشته
پس از . اعزام شد به روستاي دورافتاده اي بيماران

او در . پايان ماموريتش به بيمارستان كي يف بازگشت
 " مايل فاصله 35با اولين المپ برقي  "اين روستا 
خاطرات او از طبابت در اين روستا در  .داشته است

خاطرات پزشك جوان به نگارش  بخش اول كتاب 
به دليل بيماري  1940بولگاكوف در سال . درآمده است

روزنامه تايمز او را به عنوان يكي از . كليوي درگذشت
دنيا در قرن بيستم معرفي كرده   بزرگترين نويسندگان

.است



( چه كسي آنجاست، آكسينيا؟ : در حالي كه پله هاي داخلي روشن شد پرسيدم...
باال؛ اتاق و اتاق خواب است در پايين : آپارتمان پزشك در اينجا دو طبقه بود

سالن نهارخوري، يك اتاق خواب ديگر كه معلوم نيست دقيقاً براي چه مي باشد و 
آشپزخانه كه در آن آكسينياي آشپز زندگي مي كرد، همسرش هم كه ديگر نگهبان 

).دائمي بيمارستان شده است
...بله، بيماري آمده است          -

خوابم نمي آمد و از سروصداي جويدن موش . بايد بگويم حقيقتاً خوشحال شدم
ها و خاطرات زنده شده و تنهايي ام دلتنگ شده بودم و آمدن اين مرد بيمار به اين 

معني است كه زني وجود ندارد، پس يعني اوضاع خيلي وحشتناك نيست زيرا 
.زايماني در كار نيست

آمد؟          -
:آكسينيا در حالي كه خميازه مي كشيد پاسخ داد

.بله، آمد          -
.اجازه بده به اتاقم بيايد          -

پله ها براي مدت طوالني غژغژ كردند گويا شخصي موقر و سنگين وزن باال مي 
در اين مدت پشت ميز تحريرم نشستم و تالش مي كردم تا كامالً هوشياري . آيد

دست راستم را بر روي گوشي . خود را حفظ كنم و از حالت حرفه ام خارج نشوم
در آستانه در مردي خود را به . طبي گذاشتم گويي هفت تيري در دست دارم

داخل كشيد با پوستيني از پوست گوسفند به تن و چكمه هاي نمدي به پا، كالهش 
چه : با لحني جدي براي آسودگي خاطرم سوال كردم.را نيز در دستش گرفته بود

....شده كه چنين ديروقت مراجعه كرده ايد؟
...از دوتلسف آمده ام. تب آزارم مي دهد          -
تب؟          -
.بله، آسيابانم          -
!چطور آزارتان مي دهد، توضيح دهيد          -
هر روز ساعت دوازده سرم شروع به درد مي كند سپس گرم مي شوم           -

.ادامه مي يابد و دو ساعت بعد رهايم مي كند و تمام مي شود

و در ادامه روز خوب هستيد؟          -
پاهايم ضعف دارند          -
خوب...اوهوم...دكمه هايتان را باز كنيد...آها           -

كه اينطور، شما به ماالريا مبتال شديد، تب : در حالي كه معاينه اش مي كردم، گفتم
)94-92صص ...(نوبه

.

.
زماني كه آنرا به ياد مي آورم برايم خنده . يك سال گذشت! آه آيينه خاطرات. ...

در اتاق زير نور المپ در حالي كه دود تلخ تنباكو . شب فرارسيده است! دار است
در اين . قلبم لبريز غرور بود. در اتاق شناور بود كارهايم را جمع بندي مي كردم

يك سال دو قطع عضو ران انجام دادم در حالي كه قطع انگشتان را حساب نمي 
هجده بار براي بيماري فتق نسخه نوشتم، بريدن ناي را به خوبي انجام داده ! كردم

گچ گرفتن چند شكستگي، جا ! بودم، چندين عفونت عميق را شكافته بودم
چه سينه .چه زخم هايي را كه ندوختم...انداختن در رفتگي استخوان، وضع حمل

را كه نديدم كه بخاطر آن مجبور شديم دنده ها را بشكنيم، چه ذات   پهلوهايي
.الريه هايي، حصبه، سيفليس، فتق، سرطان و ساركوم هايي كه نديدم
شمردم در . با شوق و ذوق دفتر درمانگاه را باز كردم و شروع به شمردن كردم

بيمار را ويزيت كرده بودم كه  15613طول يك سال تا به امروز بعدازظهر، 
دويست نفر از آنها بيماران ثابتم بودند و فقط شش نفر در طول اين يكسال مرده 

من قهرمان بيست و چهارساله بر . دفتر را بستم و تصميم گرفتم كه بخوابم. بودند
روي تختم دراز كشيدم و در حالي كه خوابم مي برد به اين فكر مي كردم كه اكنون 

من بدنهايي را بريده ام، بريده . از چه بايد بترسم؟ هيچ چيز. بسيار با تجربه شده ام
هرگونه فاجعه اي را . دستانم اكنون شجاعانه مي برند و نمي لرزند...ام، بريده ام

ديده ام و كالم خيلي از كشاورزاني را متوجه شده ام كه هيچ كس نمي تواند بفهمد، 
ولي من از آنها مثل شرلوك هلمز كه از مدارك سري سردرمي آورد، 

قبل از اين با هر صداي دري به خود مي لرزيدم و از ترس به خود .سردرآوردم
)110 - 108صص...( اما اكنون...مي پيچيدم



:كتاب هايم را ورق ميزنم
راستي آخرين بار پدرت را كي ديدي؟

بليك / راستي آخرين بار پدرت را كي ديدي؟
موريسن؛ ترجمه فرزانه طاهري؛ انتشارات سخن؛ 

1380
. از نويسندگان معاصر انگلستان است  بليك موريسون

به  "راستي آخرين بار پدرت را كي ديدي"در كتاب 
شرح وقايع و خاطرات خود از آخرين ماه هاي زندگي 

پدرش كه در شهر محل سكونتشان پزشك بوده است 
او در اين ماه ها با فلش بك زدن به گذشته . مي پردازد

خانواده و خاطرات پدر سعي در ايجاد تصويري از 
آنچه كه خود به عنوان تصوير پدر در ذهن دارد مي 

.پردازد

http://www.blakemorrison.com/
http://www.blakemorrison.com/


ساعت شش و نيم بيدار مي شوم، ظلمت مطلق است، و از پله ها كه پايين 
–با اضطرابي مختصر اما كامالً مطمئن از اينكه هنوز زنده است –ميروم 

مادرم طاقباز . صداهاي منظم دماغ باال كشيدن براي نفس گيري را مي شنوم
خوابيده، نسخه اي از رمان ديك فرانسيس كه با حروف درشت چاپ شده 

پدرم به پهلو خوابيده، و هر به چندي انگار مي . روي سينه اش دمر افتاده است
خواهد باالتنه اش را بلند كند، دست راستش كورمال دنبال لبه تخت مي گردد، 

اما بعد دست . انگشتانش مي جنبند تا لبه را بگيرند، بازويش منقبض مي شود
مي روم كه . سست مي شود، بازو شل مي شود، باز در خواب فرو مي رود

مادرم بيدار مي شود، . چاي درست كنم و برمي گردم كه كنار تخت بنشينم
يك فنجان چاي به دستش . لحظه اي از اينكه مرا آنجا مي بيند گيج مي شود

:مي دهم و او در تخت مي نشيند

حالش چطور بوده؟: مي پرسم
ساعت چهار بيدار شد و لب تخت نشست و سرفه كرد و سرفه كردتا اينكه -

.بعد بهش آمپول زدم. انگار چيزي باال آورد و حالش بهتر شد
مورفين؟-
فقط گفت مي شود حاال بخوابم؟. اولين بار بود كه نپرسيد براي چه. بله-

به نظر ظالمانه است : از بال بال زدن ضعيفش براي بلند كردن خودش مي گويم
كه آدم كمكش نكند، اما وقتي اينقدر ضعيف است و بي حس و حال، نشاندنش 

بعد متوجه مي شوم كه دارد چشمانش را باز مي كند، نگاهش .ظالمانه تر است
انگار به چيزي آن طرف تخت دوخته شده است و من مي روم آن طرف تخت، 

اما متوجه هيچ چيزي نمي . در تيررس نگاهش، به اين اميد كه متوجهم شود
نفسش . انگار مرده اند–چشمانش مه آلوده به جايي ميانه راه مي نگرند : شود

. كندتر، اما هنوز منظم–مادرم متوجه مي شود –هم جوري تغيير كرده است 

براي . و متوقف مي شود–بعد نفسي اندكي قوي تر از معمول بيرون مي دهد 
پس از حدود نيم دقيقه باز نفس مي كشد، سبك، . مادرم سر تكان مي دهم

فقط يك نفخه، و مادرم دست چپ را بر سينه خود مي گذارد، انگار كه بگويد 
بعد . نيم دقيقه ديگر، نفخه اي ديگر. بعد باز هيچ. خدا را شكر، فكر كردم رفت

.  به ساعت روي ميزش نگاه مي كنم، ساعت هفت. و باز سكوت، آرام  .سكوت
فقط . بسيار ساكت ست. هفت و ده دقيقه: بعد به ساعت روي ميزپاتختي مادرم

)216تا  215ص ....(صداي قار قار دوردست كالغ ها را مي شنوم



آخرين بار پدرت را كي ديدي؟ وقتي بود كه تابوت را سوزاندند؟ درش را ...
بستند؟ وقتي آخرين بار نفس را بيرون داد؟ وقتي براي آخرين بار نشست و 

چيزي گفت؟ آخرين باري كه مرا شناخت؟ آخرين باري كه لبخند زد؟ آخرين 
باري كه بدون كمك كسي كار خودش را انجام داد؟ آخرين باري كه سالم و 

سرحال بود؟ آخرين باري كه فكر كرد شايد سالم باشد، پيش ز اينكه خبر را 
به او بدهند؟ دارم سعي مي كنم آخرين لحظه اي را كه هنوز بي ترديد خودش 

.بود پيدا كنم، كامل و تمام عيار، خود خودش
آخرين بار پدرت را كي ديدي؟ در سرماي سردخانه اي زيرزمين خانه جديد 

پشت ميزم مي نشينم، همان خانه اي كه كمكم كرد بخرم، دستگاه تنظيم ضربان 
قلبش بر تاقچه اي باالي واژه كامپيوتر شخصي ام قرار دارد و قفسه هاي كتاب 

اينها اولين قفسه هايي هستند كه : هيچ معنايي ندارند جز اينكه به يادم بياورند
سعي مي كنم بنويسم اما فقط يك . تابحال بدون حضور او سوار كرده ام

.او:موضوع هست 
عشق يعني اينكه : بهترين كار اينست كه آدم هرگز كسي را دوست نداشته باشد

دوآدم خيلي زياد به هم نزديك شوند؛ يعني اينكه آدمها بخواهند تمام مدت با 
هم باشند و بعد يكي از آنها مي ميرد و ديگري را محروم از خود به جاي مي 

.  فكر مي كردم ديدن مرگ پدرم ترسم را از مرگ از ميان مي برد و برد. گذارد
فكر نكرده بودم سبب مي شود احساس كنم كه مرگ بر زندگي ترجيح 

يا شايد پدر خودم بود كه اين عبارت  "آخرين بار پدرت را كي ديدي؟"...دارد
يادم هست هجده يا نوزده ساله يا بيست و چند ساله بودم و . را گفته بود

داشتم از او فاصله مي گرفتم و كمتر و كمتر او را مي ديدم كه گفت مرگ 
 ":پدرش برايش چه سنگين بوده و دلش نمي خواهد همين بال سر من بيايد

اما به دليلي حدود شش هفته مي شد كه . آخر هر هفته پدربزرگت را مي ديدم
اختالف هايي با هم داشتيم كه . او را نديده بودم، و بعد سكته قلبي كرد و مرد

:  يادم هست كسي در مراسم احيايش پرسيد. هيچوقت واقعاً حلشان نكرديم
خود ... آخرين بار پدرت را كي ديدي؟ و احساس خيلي بدي به من دست داد

تو آخرين بار كي پدرت را ديدي؟ مي  "را چون يك مفتش احساس مي كنم 
اندوه فرزندي را دست كم نگيريد، فكر نكنيد : خواهم به آدمها هشدار بدهم

چون ديگر با پدر و مادرتان زندگي نمي كنيد، رابطه پر از دردسري با آنها 
داشته ايد، بزرگ شده ايد و شايد خودتان پدر و مادر شده ايد، فكر نكنيد اينها 

در . خوره مرگ شده ام. كار را پس از مرگ آنها بر شما ساده تر ميكند
سابقاً فكر مي كردم . ميهماني شام با مرگ زدگي ام آدمها را معذب مي كنم

آنها كه بچه دارند و آنها كه ندارند؛ حال فكر : جهان به دو دسته تقسيم مي شود
مي كنم به آنهايي تقسيم مي شود كه پدر و مادرشان را از دست داده اند و آنها 

)299تا  295ص .( كه پدر و مادرشان هنوز زنده اند



يك اثر–يك هنرمند 
عقبگرد به جلو: نام اثر    مارك تنسي: نام هنرمند 

به زباله داني پسزمينه نقاشي دقت كرده ايد؟ به آثار بجا مانده هنري خراب و نابود شده؟ به سواران جنگي كه فاتحانه از : پرسش بجاي پاسخ
...مي گذرند؟ به نشستن وارونه بر اسب هايشان؟ به دوربين هاي در دستشان كه به پشت سر مي نگرند؟ ديار اشغال شده
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