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سخن سردبير

  شده شروع جهاني جام تب فصل همين در گذشته سال 
 مورد در بحث و نشستن ها بازي تماشاي به شب هر .بود

  ,خانه, تاكسي , اداره :شد مي ديده جا همه در فوتبال
  جهاني جام اولين 1986 جهاني جام .  ... و ها مهماني

 مانده ذهنم در روشني به آن هاي بازي خاطرات كه بود
  82 جام از .كردم مي دنبال را ها بازي ولع با و است

 را مكزيك 86 جام اما ندارم زيادي خاطره البته اسپانيا
  خاطره .دارم بخاطر خوب را بود شده مصادف كنكور با كه

 . خريدن ورزش دنياي و ديدن فوتبال و خواندن درس
  بخواندم درس آنقدر كردم مي سعي و بودم "توحيدي"

 داشته كمتري وجدان عذاب بازيها تماشاي موقع كه
 نهايي امتحانات با آنها همزماني و مسابقات هرچند.باشم

  "م.پرهام "  .شد معدلم افت باعث آخر در دبيرستان
  عوض تيمي و ستاره هيچ به را آرژانتين تيم و مارادونا

  " با روز هر روزها آن و كند نمي هم هنوز و كرد نمي
  مي كري هست و بود برزيل طرفدار كه " م.هومن

 ,  زيكو ,مارادونا هاي بازي پيگيري روز هر .خواندند
  سوكراتس دكتر اسم اما . بوديم رومنيگه و پالتيني
 ارزيد مي تيمي به آن ستاره هر كه تيمي كاپيتان بعنوان
 برتر بازيكنان بقيه از برايم اينكه نه . داشت خاصي جايگاه

:بود متمايز آنها از اما بود



 دو ويرا سوزا دو سامپايو برازيليرو سوكراتس دكتر
 دو بلم در 1954 در " سوكراتس " به ملقب *اليويرا
 از را اش پزشكي دكتراي .آمد دنيا به برزيل 2* پاراي

 و گرفت پائولو سائو ايالت در *3پرتو ريبيرائو دانشگاه
 .پرداخت مي فوتبال بازي به اي حرفه بطور نيز همزمان

 مي فوتبال تاريخ هاي هافبك بزرگترين از يكي وي
 توجه قابل .بود توپ با بازي به قادر پا دو هر با وي .باشد
 منحصر تكنيك و بود خواني بازي در وي توانايي  ترين

 جام دو در وي .بود  پا پشت با هايي پاس فردش به
 حضور برزيل ملي تيم در 1986 و 1982 متوالي جهاني
 ورد مجله سوي از وي .بود ملي تيم كاپيتان و داشت
 تاريخ فوتبال برتر بازيكن صد از يكي بعنوان ساكر

 حيطه در پزشك بعنوان حاضر حال در وي .شد انتخاب
.كند مي فعاليت ورزشي پزشكي



زيكو و سوكراتس



 ما گوش به ها زمان اون در اسمش كه كساني از ديگر يكي
 86 جام از بعد .بود آرژانتيني بيالردوي كارلوس خورد

 امتحانات نمرات ,كرد خراب را مون ديپلم نمرات كه مكزيك
 افت ايتاليا 1990 جام هاي بازي بخاطر نيز مان پايه علوم

 برابر در شكست با آرژانتين هاي بازي دوره اين در . داشت
 اعصابمون .كشيديم استرس فينال تا و شد شروع كامرون

 از تا دو كنم فكر .بود ريخته هم به حسابي فينال توي ديگه
 هم به آرژانتين تيم حسابي و شدند اخراج آرژانتين بازيكنان

 داد انجام زمان اون در بيالردو كه مربيگري روش .بود ريخته
 به تا بدي كش را بازي اينقدر :بود شده فوتبال ضد حسابي
 بود بلند آلمان بخت.ببري را بازي پنالتي توي و برسه پنالتي

 پنالتي به كار و زد گل پاياني دقايق در برمه اندرياس كه
...نكشيد

 آيرس بوئنس در 1939 مارس در بيالردو كارلوس دكتر
 به و داشت عالقه فوتبال به كودكي از .آمد دنيا به آرژانتين

  1961 در .شد انتخاب نيز آرژانتين جوانان ملي تيم عضويت
 تحصيل به همزمان و شد منتقل اسپانول دپورتيو تيم به وي
 از پس .پرداخت آيرس بوئنوس دانشگاه در پزشكي رشته در

 به و برداشت فوتبال بازي از دست پزشكي رشته پايان
  سال در .پرداخت زايمان و زنان رشته در كار و مربيگري

 بود اين باورش چون . كشيد دست پزشكي رشته از 1976
 اين در وقت تمام كار نيازمند پزشكي حرفه به پرداختن كه

 كارلوس دكتر .نبود ممكن او براي انجامش و است رشته
 فوتبال ملي تيم مربي 1990 و 1986 جام دو در  بيالردو

 در .رسيد جهاني جام فينال به بار دو هر در و بود آرژانتين
 قهرماني به مسابقات ستاره مارادونا ديگو بهمراه 1986 سال

 وي .رسيد دوم مقام كسب به 1990 سال در و رسيد جهان
 آرژانتين ملي تيم مربي مارادونا ديگو مشاور حاضر حال در

.است



ديگو مارادونا  و دكتر كارلوس بيالردو



دو نقاشي از دكتر گاشه
حسام الدين نوروزيدكتر : نويسنده

 وي .آمد دنيا به فرانسه  ليل شهر در گاشه فرديناند پل دكتر
 كارگر پدرش.شد بزرگ ميشلن شهر در سپس و ليل شهر در

 در ، پاريس دانشگاه ازBA مدرك گرفتن از پس .بود كارخانه
  سال در و خواند درس پليه مونت و پاريس پزشكي دانشكده

  عنوان با اي نامه پايان نوشتن با را خود پزشكي دكتراي 1858
 پاريس به سپس او .كرد دريافت "ماليخوليا بر نوشتاري"

 بيماري زمينه در بخصوص و پزشكي خصوصي كار به و برگشت
 بالنش با 1868 سال در .پرداخت زنان و كودكان ، اعصاب هاي

 پسر و دختر فرزند دو ازدواج اين حاصل كه كرد ازدواج كاستت
 مي كار پاريس در كه زماني در.بود فيل و مارگريت هاي نام به

 از و شد آشنا امپرسيونيسم سبك بزرگ نقاشان حلقه با كرد
 اين معروف نقاشان از.ميرفت شمار به ايشان نزديك دوستان

 و  كروبه گوستاو به توان مي داشتند دوستي وي با كه  سبك
 به ، ونگوگ ونسان درمان بر عالوه وي .كرد اشاره سزان پل

  بخاطر نيز دوميه هنري و مونه ادوارد رنوار، اگوست درمان
 ويكتور با اينها بر عالوه وي .است پرداخته جسمي هاي بيماري

 بدليل گاشه دكتر خانواده و خانه .داشت آشنايي نيز هوگو
 نقاشان آثار از برخي در نقاشي مدل بعنوان ها دوستي همين

 نيز خود گاشه دكتر.است آمده در تصوير به امپرسيونيست
 از محدودي نقاشي تابلوهاي اما داشت نقاشي به زيادي عالقه

 سبك به نقاشي و طراحي به او . است مانده باقي وي
 ون پل هنري نام با را خود كارهاي و پرداخت مي امپرسيونيسم

. كرد مي امضا ريسل



 گاشه دكتر ، ونسان برادر ، ونگوگ تئو بنظر
 امپرسيونيست نقاشان با كه ارتباطي بدليل
 بيمارستان در وي كاركردنش نيز و  داشت

 درمان براي مناسبي پزشك رواني، بيماران
 ونسان ارجاع از پيش .بود ونگوگ ونسان
 دكتر اوبا مورد در تئو ، درمان براي ونگوگ

 .بود پرسيده را نظرش و كرده صحبت گاشه
 در درمان براي را ونسان گاشه دكتر

 بستري اوور روستايي درمنطقه بيمارستاني
 كه شد انتخاب دليل اين به منطقه اين .كرد

 ونسان از مراقبت كار و بود نزديك پاريس به
.كرد مي تر راحت را



 اوايل در .است بوده همراه هايي نشيب و فراز با ونسان درمان روند
 خواهرش به اي درنامه ونگوگ آسايشگاه اين در شدن بستري
 از دو هر و داند مي خود نزديك دوست را گاشه دكتر كه نوشت

 اما .مانند مي برادر همچون كه شبيهند هم به آنقدر افكار نظر
 شرح در است نوشته تئو به بستري از پس مدتي كه اي درنامه

 من از او كه كنم مي فكر من .." : گويد مي گاشه دكتر حال
 اطالعات گاشه دكتر رواني وضعيت از اكنون هم. "...است بيمارتر

 در كه او چشمان و چهره حالت از . نيست دست در مستندي
 بيماري از عاليمي است شده ترسيم ونگوگ ونسان هاي نقاشي

 دكتر چهره از زيادي هنرمندان  .اند داده نسبت او به را رواني هاي
 ونسان به مربوط آنها معروفترين اما اند كشيده نقاشي گاشه

 ترسيم گاشه دكتر از ديگر نقاشان كه هايي چهره.است ونگوگ
 اول وهله در كه اند داده نمايش معمولي فردي را وي ، اند كرده

 وي چهره در خاصي بيماري از عالمتي يا و اي برجسته خصوصيت
 يك گاشه دكتر چهره از ونگوگ ونسان . اما. نيست ذكر قابل

 ونسان مشهور نقاشي در . است كرده ترسيم نقاشي دو و طراحي
 شده كشيده افسرده و خسته گاشه دكتر چهره ، ونگوگ

 از عميقي بازتاب كه است كمرنگي آبي رنگ به وي چشمان.است
 از اول نقاشي تابلوي .كند مي تداعي را غم و افسردگي احساس

 گرانترين كه است شده رسم 1890 سال به كه گاشه دكتر چهره
  سال در .است عمومي حراجي يك در رفته فروش به نقاشي تابلوي
 به دالر ميليون 82.5 مبلغ به تابلو اين كريستي حراج در 1990
 توكيو به و خريداري ژاپني ميليونر يك توسط نقاشي .رفت فروش

نيامد در نمايش به عمومي انظار در ديگر و شد برده



  ونسان :ونگوگ ونسان چهره -1
 هاي درمان ادامه در ونگوگ

 در سرانجام داشت كه ناموفقي
 با 1890 جوالي 27 روز بعدازظهر

  قفسه به خودكشي قصد به روولور
 دنده  گلوله . كرد شليك خود سينه
 سينه قفسه وارد و شكست را پنجم

 .نشد منجر آني مرگ به اما شد
 .رفت دنيا از بعد ساعت چند ونسان

 دكتر نقاشي تابلوي مشهورترين
 ونگوگ ونسان چهره اسكيس گاشه

 طراحي اين در .است مرگ بستر در
 از تقريباً و ونسان صورت از كه

 نيمه چشمان ، شده كشيده نيمرخ
 از پر پيشاني و ونگوگ ونسان باز

 نشاندهنده كه وي چروك و چين
 با است بوده وي فراوان غم و درد

 و  منقطع و سريع هاي قلم ضرب
 نشاني كه  محكم خطوطي

 نقاشي سبك خصوصيات  از
 ترسيم به ، دارد امپرسيونيسم

 وان  نام با اسكيس اين.است درآمده
.است شده امضا ريسل



 به مبتال بيماران بخش ، نقاشي تابلوي اين در : وبا بخش
 تخت روي بر كه بيمار دو .است درآمده تصوير به وبا بيماري

 .آيند مي چشم به كه هستند موضوعاتي اولين اند كشيده دراز
 كه شده باعث ، است تابيده آنان سفيد هاي ملحفه بر كه نوري

 . باشند داشته تابلو فوقاني نيمه در بيشتري جلوه بيمار دو اين
 .ميرسد بنظر ضعيف كامال و شده نحيف تر نزديك نفر چهره

 توان مي هايشان لباس از كه احتمالي كننده مالقات نفر سه
 پايين در سربند و تيره هاي لباس با هستند زن كه زد حدس

 به تنها نفر سه اين .اند گرفته قرار اي تيره رنگ سايه در و تابلو
 و نور تفاوت .اند نشسته بيمار دو محتوم سرنوشت انتظار

 پاييني تر سنگين و فوقاني تر سبك بخش دو به را تابلو  سايه
 در سنگيني ايجاد باعث رنگ دو تفاوت اين . است كرده تقسيم
 بدليل .دارد فوقاني قسمت در تابلو شدن تر سبك و تابلو پايين
 از بيماران رهايي حس ، تابلو بندي تقسيم نوع و بندي رنگ
 مرگ از نشاني تواند مي كه آسمان به رفتنشان و خاكي كره

 بجز تابلو اين در. است شده القا تابلو در باشد آنها الوقوع قريب
  كه ديگري نشانه هيچ است آب حاوي احتماالً كه ظرف يك

 اتاق در زد حدس زمان آن در را درمان نحوه اساس آن بر بتوان
.است شده امضا ريسل وان نام با نيز تابلو اين .ندارد وجود



 در .است موجود گاشه دكتر از نيز ديگري هاي طرح و ها تابلو
 امپرسيونيسم سبك نقاشان ديگر همانند وي تابلوها ديگر

.ميدهد تشكيل بيجان طبيعت و منظره را وي كارهاي موضوع
 از سن كهولت بدليل سالگي 80 سن در سرانجام گاشه دكتر

 نقاشان تابلوهاي مجموعه بزرگترين مالك گاشه دكتر .رفت دنيا
 اين ، مرگش از پس كه بود اروپا در امپرسيونيسم سبك بزرگ

گرديد اهدا فرانسه ملي موزه به فرزندانش توسط مجموعه



:كتاب هايم را ورق ميزنم
بادبادك

سامرست موام نوسنده سرشناس انگليسي در تاريخ 
در پاريس به دنيا آمد و در شهر  1874ژانويه  25

سامرست موام پزشك بود و . نيس فرانسه از دنيا رفت
در دوران جنگ جهاني اول در صليب سرخ انگلستان 

وي از مشهورترين نويسندگان . به خدمت پرداخت
وي هچنين در نوشتن . داستان هاي كوتاه بود

كتاب بادبادك . نمايشنامه و رمان نيز موفق بود
مجموعه اي داستان هاي كوتاه اوست كه با ترجمه 
شهرزاد بيات موحد و از نشر فرزان روز چاپ شده 

است

 نظرت خوب پرسيد من از ند ، شد تمام داستان وقتي..."
 بار چند من نيست، بدي دختر بتي داني مي چيست؟
 هربرت و دارد بادبادك به عجيبي حسادت فقط ديدمش،

 با هم معمولي شخص يك از واقع در .نيست احمق هم
 كه دارد عجيبي خاصيت چه بادبادك تو نظر به .تره هوش

.كند مي فريفته و غيرمنطقي اينقدر را انساني
 هيچ كه داني مي .كنم فكر بايد دانم نمي : دادم جواب

 اوج بادبادك وقتي شايد .دانم نمي بازي بادبادك از چيز
 نوعي هربرت در رود مي ابرها سوي به و گيرد مي

 را باد جريان او كه زماني و كند مي ايجاد قدرت احساس
 عناصر بر كه كند مي فكر آورد، درمي كنترل تحت

 با را خود لحظات آن در شايد .كرده غلبه طبيعت
 و داند مي يكي است شناور آسمان درقلب كه بادبادكي

 نوعي يا و است زندگي يكنواختي از فرار نوعي خود اين
 مي همراه به هربرت براي را ماجراجويي و آزادي روحيه

 بافي خيال اين به كسي وقتي داني مي خودت خوب.آورد
 او براي توانند نمي هم پزشكان بهترين ديگر شد، مبتال ها

 اينها همه بگويم توان مي جرآت به ولي.بكنند كاري
 با را مساله است بهتر كنم مي فكر .است بيهوده و مهمل
 بشر نام به حيواني روانشناسي با من از بهتر كه كسي

".كني مطرح دارد آشنايي
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