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سخن سردبير
 .روز پزشك بر تمام پزشكان مبارك: نكته اول
هفته اول شهريور ماه سومين جشنواره فرهنگي دانشجويان : نكته دوم

دو جشنواره قبلي در . علوم پزشكي كشور در شهر گرگان برگزار شد
هرچند خيلي ديرتر از المپيادهاي علمي . اصفهان و مشهد برگزار شده بود

از دانشگاه . و ورزشي راه افتاده ولي كمبودش حسابي حس مي شد
نتيجه . نفر به همراه آقاي مقدم به اين جشنواره اعزام شده بودند 6شيراز 

در رشته نقاشي سوم ، . جشنواره براي من خوشبختانه خوب بود
كاريكاتور پزشكي اول و كاريكاتور آزاد سوم و وبالگ نويسي هم اول 

 .نداشت و من دوم شدم



موضوع بسيار گسترده اي است كه وارد * تبليغات در حوزه طب
در  .شدن به آن از گنجايش اين وبالگ و يك پست خارج است

پست پيشين به بخشي از كارنامه استاد زرين كلك و يكي از 
هر . مهمترين تصويرسازان در اين زمينه در ايران اشاره اي رفت

چند حق مطلب بطور كامل ادا نشد و بسياري از مواردي كه من  
خودم هم دوست داشتم بيشتر در موردش بنويسم مورد بحث قرار 

مواردي مثل تكنيك كار، نحوه سفارش گيري، تغييرات : نگرفت
و تغيير بازار به سمت داروهاي ژنريك  همزمان در بازار دارويي

اما چند سوال . و بسياري موضوعات ديگر** به جاي تجاري
چند درصد از كاالها و داروهايي كه پيشتر  :پيش آمد برايم

تبليغشان را مي ديديم ديگر در بازار مصرف ديده مي شود؟ نحوه 
تبليغات چقدر فرق كرده است؟ و چه داروهايي ديگر وجود 

براي مثال در تصاوير پايين دو تبليغ   ***ندارند كه تبليغ شوند؟
هرچند امروزه تبليغ سيگار . با استفاده از محيط پزشكي مي بينيد

ممنوع شده و ضررهاي نوشابه بر خيلي ها آشكار شده است اما 
شايد جالب باشد كه ببينيم در زماني نه چندان دور چنين تبليغاتي 

.با استفاده از محيط هاي درماني انجام مي شده است
در زير پوستر تبليغاتي سيگار كمل را براي جراحانو پزشكاني كه 

كارهاي پراسترس انجام مي دهند و مصرف نوشابه را براي 
.آرامش مي بينيد





دكتر نورالدين زرين كلك

در سال . در مشهد متولد شد 1316نورالدين زرين كلك در سال 
از اين دانشگاه  1340در سال  شده و وارد دانشگاه تهران 1334

او به موازات تحصيالت رسمي .دكتراي داروسازي گرفت 
زرين  .  آموخته بود خوشنويسي و نقاشي را از كودكي نزد پدر

كلك در هر زمان نيمه اصلي روزش را به نقاشي كردن مي 
به تصويرسازي كتاب هاي  1350تا  1340ده سال بين . گذراند

به دعوت كانون  تا اينكه سرانجام پرداخت درسي و جيبي
رفت تا فيلمسازي  پرورش فكري كودكان و نوجوانان به بلژيك

اولين مدرسه پويانمايي را  1353در سال . پويانمايي را بياموزد
دانشگاه هنر (در ايران تاسيس و سه سال بعد در دانشگاه فارابي 

او در ده سال بين  . رشته پويانمايي را داير و تدريس نمود) امروز
، ده فيلم پويانمايي مي سازد، بيست كتاب براي 1360تا  1350

كودكان نقاشي مي كند، تعداد فراواني كتاب براي آنها مي نويسد، 
در جشنواره فيلم و نمايشگاه هاي جهاني كتاب كودكان مانند 

بولونيا و براتيسالوا شركت مي جويد و چندين جايزه بين المللي 
.را در اين رشته ها كسب مي كند



از مهمترين فيلم هاي پويانمايي او كه در حافظه من براي هميشه 
ماندگار شده و جوايز بين المللي معتبري را نيز از آن خود نموده 

اين انيميشن . است انيميشن كوتاه دنياي ديوانه ديوانه ديوانه است 
را در زماني كه هنوز كوچك بودم ديدم و هر از گاهي در 

از نقشه كشور هاي  در تهيه اين انيميشن. تلويزيون پخش مي شد
كره زمين وام گرفته شده و موضوع آن طنزي درباره وضعيت و 

انيميشن توانست  اين. كشمكش هاي سياسي جهان آن روز است
:در مسابقات بين المللي زيادي جوايز معتبري را كسب كند

، امريكا، هوگوي 1976شيكاگو، / ، مصر، لوح تقدير 1976قاهره، 
تسالونيك،  / ، آلمان، ديپلم بهترين فيلم 1976اوبرهاوزن، / برنز 

، فرانسه، ديپلم 1977پاريس، / ، يونان، ديپلم مخصوص 1976
.، پرتغال، ماهي نقره اي1976سين انيما، / افتخار 

استاد زرين كلك بجز در زمينه اصلي خود كه پوبانمايي است در 
از لوگوهاي طراحي . زمينه طراحي لوگو و آرم هم فعاليت دارند

: شده توسط ايشان در زمينه طب به دو مورد بسنده مي كنم
و ) باال سمت چپ( طراحي لوگوي شركت داروسازي لرستان 

)باال سمت راست( شركت داروپخش 
از فعاليت هاي استاد زرين كلك تهيه تصاوير كتاب هاي درسي 

اين تصاوير به شيريني هرچه تمام تر در روح و ذهن بسياري . بود
تصاويري از كتابهاي درسي و علوم ابتدايي . از ما نقش بسته است

 .كه هنوز به روشني روزهاي شيرين مدرسه برايمان باقي است



از مهمترين فعاليت هاي هنري استاد زرين كلك طراحي پوستر و 
بسياري از اين . در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشكي است لوگو

پوستر ها با مضمون معرفي داروها و يا درمان بيماري ها و يا 
نمونه بسياري از اين . برگزاري سمينارهاي مختلف مي باشد

تبليغ داروهاي  .پوسترها در كتاب آثار استاد گردآوري شده است
.كوتريماكسازول و دي سيكلومين را مي بينيد

:
:منابع

http://zarrinkelk.com/per/biography.htm
l
http://www.tehran-
animafest.ir/sec_fest/sp_screening/zarin_
kelk_sec_fest_far.htm
http://persiangfx.com/fa/design-
tools/logo-and-arm/persian-
logo/noureddin-zarrinkelk-logo/

http://zarrinkelk.com/per/biography.html
http://zarrinkelk.com/per/biography.html
http://www.tehran-animafest.ir/sec_fest/sp_screening/zarin_kelk_sec_fest_far.htm
http://www.tehran-animafest.ir/sec_fest/sp_screening/zarin_kelk_sec_fest_far.htm
http://www.tehran-animafest.ir/sec_fest/sp_screening/zarin_kelk_sec_fest_far.htm
http://persiangfx.com/fa/design-tools/logo-and-arm/persian-logo/noureddin-zarrinkelk-logo/
http://persiangfx.com/fa/design-tools/logo-and-arm/persian-logo/noureddin-zarrinkelk-logo/
http://persiangfx.com/fa/design-tools/logo-and-arm/persian-logo/noureddin-zarrinkelk-logo/


فوق تخصص نفرولوژي و ) 1336مرداد  6: تولد ( دكتر كاووس رئيس جاللي 
دانشيار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و پايه گذار موزه تاريخ 

سالگي شروع به سرودن شعر كرده اند و از آن  16از  .پزشكي در شيراز هستند
در بسياري از نشريات و روزنامه ها به چاپ رسيده  زمان تا كنون اشعارشان

سروده اي از , ضمن تبريك روز تولد آقاي دكتر رئيس جاللي به ايشان .است
:مي خوانيم "سه تابلو "وي را با نام 

بر زمينه آبي و سفيد
در آرامشي غريب

دريا
غلت مي زند

بي هيچ شتابي
در قيلوله اي بي تپش      

با ذهني پاك پاك
بي هيچ نقشي از موج هاي بازيگوش

در خوابي ژرف
.بدون ردپايي از رويا

***
بر زمينه قهوه اي انزوايي بي زمان

چاهي صبور
بر سينه بياباني به وسعت انتظار

خاطرات خوش گذشته را
خاطرات خيس

از قنات قديمي مهربان
از چاه هاي مجاور يكدل

را
با دلو پر اشتياق

.مرور مي كند               
***

كنار پرچين بدون تيغ
با گل هاي صورتي و بنفش

در سايه سار سخاوت
بلوط هزار پرنده

كودكان شاد
در حلقه اي به رنگ زندگي

رقصان
ترانه هاي مست

ترانه هايي از جنس رنگين كمان
:بر بوم آسمان پرتاب مي كنند

ما آب چاه مي خوريم
*دريا حسادت مي كند                   

-------------
:در كنار جاده روي گلگير كاميوني در حال استراحت نوشته شده بود*

دريا حسادت مي كند       من اب چاه مي خورم



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 



:اين بخش مربوط به موقعي هست كه پيرس داره آماده ميشه براي يك عمل جراحي 
چه احساسي داري پيرس؟-
خوب --
حالت تهوعي؟ دردي؟--
نه، نه --
احساس سبكي سر؟ --
فقط يه كم، چطور مگه؟ --



كاريكاتور هاي پزشكي

از بزرگترين و  "كينو "ژواكين سالوادور الوادو ملقب به 
 17وي در . تاثيرگذارترين كارتونيست هاي دنيا است

كميك استريپ . در آرژانتين به دنيا آمد 1932اگوست 
بالشخصه خيلي دلم . هايش از مشهورترين كارهاي او هستند

ترسيم مي  مي خواست بدونم كه كارهاشو با چه وسيله اي
كه با قلم آهني و خودنويس  جايي توضيح داده بود كنه كه

در كارهاي كينو پس از عبور از اليه اوليه طنز  .كار مي كنه
ديداري و چشيدن طعم يك طنز ناب به اليه ي زيرين 

شگفتي آفريني ميرسيم كه ما را با زاويه ديد تازه او از ماجرا 
با نكته  -اغلب موارد  در-در قاب آخر . شگفت زده مي كند

كليدي ماجرايي روبرو مي شويم كه ممكن است هزاران بار 
در زندگي با آن برخورد داشته ايم ولي به سادگي از كنارش 

در كارهاي كينو قاب آخر معموالْ كليد باز كردن . گذشته ايم
 .در خنده و شگفتي به روي ماست







:كتاب هايم را ورق ميزنم
پرواز بر فراز آشيانه فاخته

ترجمه سعيد  -نوشته كن كيسي -پرواز برفراز آشيانه فاخته 
1384–انتشارات هاشمي  -باستاني 

نام فيلمي با بازي درخشان جك  *رواز بر فراز آشيانه فاخته
نيكلسون و از معدود فيلم هاي تاريخ سينماست كه هر پنج 

بهترين فيلم، بهترين : جايزه اصلي اسكار را گرفته است
كارگرداني، بهترين هنرپيشه مرد، بهترين هنرپيشه زن، بهترين 

فيلمنامه اقتباسي و پوستر اين فيلم نيز جزء بهترين پوسترهاي 
با همين نام ساخته * اين فيلم بر اساس كتابي. تاريخ سينماست

ماجرا در يك بيمارستان رواني رخ مي دهد كه در . شده است
آن سرپرستار بخش با بيماران بستري به صورتي غيرانساني 

در اين بخش بيشتر به نظر مي رسد كه به . برخورد مي كند
آنها، بخش  جاي درمان و تاكيد بر جنبه هاي بيماري رواني 

همه چيز بايد مطابق دستورات . مي شود "مديريت "فقط 
شخصي او باشد و كسي نمي تواند اين نظم آهنين را زير پا 

پايه . بگذارد وگرنه به شديدترين وجهي مجازات خواهد شد
هاي اين نظم ساختگي با ورود بيماري به نام مك مورفي با 
بازي جك نيكلسون كه به دنبال تمارض به اين بخش منتقل 

كتاب بر اساس روايت يكي از . مي شود  شده است سست
بيماران بستري در اين بخش كه سرخپوستي با نام مستعار 

.است روايت مي شود "رئيس"



اين يكي از بخش هاي جالب كتاب هستش كه بعد از 
اينكه مك مورفي سيگارهاشو از توي استيشن پرستاري 
به شيوه خودش برمي داره بين اون و رئيس يك مكالمه 

رئيس   مكالمه اي كه. شبانه براي اولين بار شكل مي گيره
در اون شب مجبور ميشه به دوران كودكي خودش هم 

رفتار مك مورفي را .نقبي بزنه و خاطراتش را مرور كنه
هرچند مي توان به گونه اي عصيانگري مرتبط دانست 

ولي ارائه راه حل هايي كه بيشتر به شناخت رفتار 
نزديك مي شود از جمله راه حل هايي است ** درماني

.كه باعث مي شود تاثير مثبتي بر ديگر بيماران بگذارد
با هم  150و  149خش هايي از اين كتاب را از صفحات 

:مي خوانيم
يكهو  "همه كي اند رئيس؟ ":با صداي خفه اي پرسيد ... 

.جدي شده بود
او آنقدر گنده . دستگاه سالها بهش بند كرد. دستگاه-    

دستگاه مي خواست ما توي . بود كه مدتي باهاش جنگيد
مي خواست آبشار را . خانه هاي سازماني زندگي كنيم

.  حتي مردهاي قبيله هم بهش بند كرده بودند. تصرف كند
تو شهر ، تو كوچه پس كوچه ها كتكش مي زدند، يك 

اوه، دستگاه بزرگه، خيلي . دفعه هم سرش را تراشيدند
مدت درازي با آنها جنگيد تا اينكه آنقدر . بزرگ

كوچكش كرد كه ديگر نمي توانست بجنگد و عاقبت 
.تسليم شد



بعد روي آرنجش . مك مورفي تا مدت درازي هيچ چيز نگفت
بلند شد و دوباره به من نگاه كرد و ازم پرسيد چرا پاپا را تو 

كوچه پس كوچه ها كتك زده بودند، و من بهش گفتم براي اينكه 
مي خواستند بهش نشان بدهند با كي طرف است و اگر كاغذها را 
امضا نكند و همه چيز را به دولت ندهد مي توانند از اين هم بدتر 

.به سرش بياورند

چه چيز را مي خواستند به دولت بدهد؟ -
...قبيله، دهكده، آبشار. همه چيز را -

حاال يادم آمد؛ داري راجع به آن آبشارهايي حرف مي زني كه 
.  خيلي وقت پيش بود. سرخپوست ها توش ماهيگيري مي كردند

.آره، ولي تا آنجا كه من يادم مي آيد پول خوبي به قبيله تان دادند
ولي او مي گفت زندگي . اين حرف را آنها هم بهش مي گفتند- 

يك مرد را چقدر مي شود خريد؟ مي گفت براي يك آدم چقدر 
. حتي قبيله هم نمي فهميد. پول مي شود داد؟ آنها نمي فهميديند

، چك هايشان .يك روز همه شان جلوي خانه مان ايستادند
دستشان بود و مي خواستند پاپا بهشان بگويد حاال چكار بايد 

از او مي خواستند برايشان سرمايه گذاري كند، يا بهشان . بكنند
اما او ديگر خيلي . بگويد كجا بروند و در كجا مزرعه بخرند
دستگاه داغانش كرده . كوچك شده بود؛ و خيلي هم مست بود

آنها نمي  . تو را هم داغان خواهد كرد. همه را داغان مي كند. بود
توانند بگذارند يك نفر به گندگي پاپا براي خودش بچرخد مگر 

.تو كه اين را مي فهمي. اينكه از خود آنها باشد
  



.آره فكر مي كنم بفهمم-
حاال ديگر  . براي همين است كه تو نبايد آن پنجره را مي شكستي - 

.حاال ديگر بايد رامت كنند. فهميده اند كه تو گنده اي
همان طور كه اسب هاي سركش را رام مي كنند، ها؟ -

آن طوري رامت نمي كنند؛ طوري رويت كار مي  . نه، نه، گوش كن-
به محض اينكه . تو بدنت چيز كار مي گذارند! كنند كه نتواني بجنگي

ببينند تو از آنهايي هستي كه در آينده آدم گنده اي خواهي شد،  
كارشان را شروع مي كنند و تا كوچك هستي اسباب هاي كثيفشان را  

!مي گذارند و آنقدر پيگيري مي كنند تا آدم بشوي
.يواشتر رفيق ، ش ش ش - 
چيزي حبست مي كنند و  –و اگر باهاشان بجنگي ، توي سوراخي - 

.وادارت مي كنند از جنگولك بازي دست برداري
.چرا جوش آوردي؟ االن است كه صدايت را بشنوند.يواشتر رئيس -

متوجه شدم كه  . بي حركت روي تختش دراز كشيد و تكان نخورد
صداي جير جير پاشنه هاي الستيكي را شنيدم ،  .تختم داغ شده است

بعد سياهه آمد تو و چراغ قوه اش را به دور و بر انداخت كه ببيند  
.ما آنقدر بي حركت مانديم تا يارو رفت. سروصدا از كجا بوده

مثل اينكه نمي توانستم   ".آخر سر فقط عرق مي خورد ":زير لبي گفتم
و آخرين باري كه ديدمش  ".تا همه حرفهايم را نزده ام ساكت بمانم

آن قدر خورده بود كه كنار درختهاي سرو افتاده بود و كور شده بود، و  
هربار كه بطري را به دهنش مي گذاشت او نبود كه از بطري مي خورد،  
بطري او را مي مكيد تا جايي كه به حدي زرد و چروكيده شده بود كه  

حتي سگها هم ديگه نمي شناختندش، مجبور شديم بندازيمش توي  
نمي  . كاميون و ببريمش پورتلند كه آنجا ريق رحمت را سر بكشد

".گويم آنها مي كشند، آنها نكشتندش، كار ديگري باهاش كردند



يك اثر–يك هنرمند 
آموزش پرواز: نام اثر -رابرت پارك هريسون : نام هنرمند 

...  ديگر پرندگان استعاره اي از چه چيزي هستند؟   كه در حال آموزش پرواز است وجود دارد؟  اين نقاشي است يا عكاسي؟ چه ارتباطي بين پرنده در قفس و انسان معاصر
.به اين ليست سواالت ديگر را اضافه كنيد

كه آيا واقعا اين پرنده ها  استآيا پرنده اي كه در قفس است از همان نوعي است كه بيرون قفس است؟راستي اين آموزش پرواز است يا به پرواز درآوردن انسان؟ منظورم اين 
چرا آسمون خورشيدي نداره؟ اين ره؟دارند يه چيزي رو ياد مي دهند يا اينكه فقط يه وسيله براي پروازند؟ چرا قفس اين پرنده آسيب ديده؟ يعني نشانه چيزيه؟اين مرد كجا مي

؟ينهآقا از اون پرنده چه انتظاري داره؟تو قفس باشه و از حركتهاي اون پرواز ياد بگيره؟براي همين درهربار شكست خودش،قفس پرنده آسيب مي ب



يك اثر–يك هنرمند 
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او . در دانشگاه هاي بركلي كاليفرنيا و سوربون پاريس فلسفه خوانده است. در تهران به دنيا آمد و اكنون در نيويورك زندگي و كار مي كند 1956كامران يوسف زاده در سال 
.در بسياري از جشنواره هاي بزرگ هنري جهان حضور فعال دارد

شبيه آجر هاي سقف مساجد سنتي و ) پرستندگان ( اين قطعات كوچك مستطيلي سمبل همان پرستندگان نيستند؟ به نظر مي آد كه گردش اين آجرها : پرسش به جاي پاسخ
نزديك  اين شماره پنج يعني چه؟ مگر تايلوهاي ديگه اي هم با همين اسم دارند ؟ درسته؟ چرا بعضي از آجرها اينجوري رنگي شده اند؟. معماري سنتي اسالمي خودمون باشه

شدن اين آجرها به هم در نقطه مركزي معناي خاصي داره؟
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