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سخن سردبير
در آخرين روزهاي سال سيمسن دانشور بانوي بزرگ ادبيات ايران چشم 

او . متولد شد شيراز شمسي در 1300 دانشور در سال. از جهان فروبست
مدير هنرستان (و قمرالسلطنه حكمت ) پزشك(فرزند محمدعلي دانشور 

 ◌ٴ مدرسه تحصيالت ابتدايي و دبيرستان را. بود) دخترانه و نقاش
ديپلم شاگرد اول كل  امتحان نهايي انجام داد و در انگليسي مهرآيين

ادبيات  ◌ٴ تحصيل در رشته ◌ٴ سپس براي ادامه. كشور شد
با  1328 در. رفت دانشگاه تهران ادبيات ◌ٴ دانشكده به فارسي
دانشور . ادبيات فارسي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد دكتري مدرك

رفت و در  دانشگاه استنفورد با دريافت بورس تحصيلي به 1331 در
وي در اين دانشگاه . تحصيل كرد زيبايي شناسي◌ٴ آنجا دو سال در رشته

نزد واالس استنگر داستان نويسي و نزد فيل پريك نمايش نامه نويسي 
هنرستان هنرهاي  پس از برگشتن به ايران، دكتر دانشور در.آموخت

استاد دانشگاه تهران در  1338 به تدريس پرداخت تا اين كه در سال زيبا
اندكي پيش از مرگ آل احمد  . شد تاريخ هنر و باستان شناسي◌ٴ رشته

پرفروش ترين  ◌ٴ ، رمان سووشون را منتشر كرد، كه از جمله1348 در
از . از دانشگاه تهران بازنشسته شد 1358 در. رمان هاي معاصر است

سيمين دانشور همواره بعنوان يك جريان پيشرو و خالق آثار كم نظير در 
سيمين دانشور در روز پنجشنبه . ادبيات داستاني ايران نامبرده مي شود

.در خانه اش در تهران درگذشت 1390هجدهم اسفندماه سال 
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 1862در سال . در فيالدلفيا به دنيا آمد 1844وماس ايكينز در 
پس از اتمام دوره دبيرستان و پيش از رفتن به پاريس براي ادامه 

تحصيل در زمينه هنر و حضور در كالس هاي آناتومي در كالج 
پزشكي جفرسون به كالس هاي طراحي در آكادمي هنرهاي 

به آمريكا برگشت و نقاشي  1870در سال . زيباي پنسيلوانيا رفت
در ميان چهره هايي كه او ترسيم كرده است ، چهره . را شروع كرد

هايي از جراحان معروف، مانند دكتر ساموئل داويدگراس و داويد 
ايكينز به عنوان يك نقاش علمي شناخته . دارند  هيز اگنو وجود

.شده است
ايكينز قسمتي از اعمال جراحي در كالج پزشكي  1874در 

جفرسون را كه توسط مهمترين حراج آن دوره پروفسور گراس 
در اين نقاشي، فراتر از يك نقاشي . انجام مي شد به تصوير كشيد

از يك چهره، گراسي در وضعيت آماده اما در زماني پيش از 
ديگر . شروع جراحي و پس از شروع بيهوشي نقاشي شده است
جراحي . جراحان لباس هاي معمول روزانه خود را به تن كرده اند

. در سالن جراحي كه به شكل سالن تئاتر است برگزار مي شود
نور طبيعي كه براي انجام عمل جراحي استفاده شده گروه جراحي 
و منطقه عمل را روشن و شفاف كرده اما ديگر دانشجويان كه در 

. حال مشاهده عمل جراحي هستند را در سايه گذاشته است



كه ايكينز ترسيم كرده، دكتر  "كلينيك دكتر گراس"در تابلوي 
گراس هفتاد ساله يك كت فراك مشكي پوشيده و در پشت 

سيني وسايل جراحي ايستاده و يك اسكالپل خوني را در دست 
او از تيم جراحي و بيمار فاصله گرفته تا به . راستش گرفته است

دانشجوياني كه براي ديدن اين عمل آماده اند، توضيحات كافي 
بيمار مرد جواني است كه استئوميليت داشته و براي گرم . بدهد

كردن پاهايش فقط جوراب هاي آبي خاكستري و براي قابل ديد 
در اين نگاره . منطقه عمل به پهلوي راست خوابيده است شدن 

سر . يك برش طوالني جراحي روي ران چپ قابل مشاهده است
بيمار در انتهاي ديگر ميز قرار گرفته و با يك دستمال آغشته به 

يك نفر از اعضاي تيم وسيله . كلروفورم پوشانده شده است
ديگري پاي بيمار را در محل   برگرداننده را به دست گرفته و

.ثابت نگه داشته است
نفر دومي هم كه در پشت دكتر گراس قرار گرفته، وسيله 

دو بيمار هم در سالن جراحي . برگرداننده دوم را گرفته است
حضور دارند اما صورت خود را از منطقه عمل برگردانده و 

در مركز تابلو هم دكتر فرانك . دست چشمان خود را بسته اند  با
نفري  21چهره هاي تمام . وست مراحل عمل را گزارش مي كند

چهره . كه جراحي را مشاهده مي كنند به تصوير درآمده است
خود ايكينز نيز با قلم و كاغذي در دست در تابلو مشخص 

دكتر گراس و همكارانش لباس كار تيره رنگشان را در .است
اين لباس تيره به پزشكان اجازه مي . سالن جراحي به تن دارند

داد بدون عوض كردن لباس كارشان را ادامه دهند و حتي اگر 
به عالوه نور روشن در .آلوده به خون مي شد، مشخص نبود

قسمت دست راست و پيشاني دكتر گراس به ارتباط بين دست و 
دكتر گراس عمل . جسمي اشاره مي كند -توانايي دستي و فكري

جراحي را با لباس معمول پزشكي و با حداقل كمك گرفتن از 
همكاران انجام مي دهد



:پزشكان هنرمند
دكتر مسعود جوزي 

، پزشك و يكي از پايه هاي ژورناليزم در  دكترمسعود جوزي، شاعر
تا جايي كه سواد نيم بند بنده . حيطه پزشكي در استان گيالن هستند

قد مي دهد تنها پزشكي كه بيش از ايشان در زمينه انتشارات فعاليت 
داشته دكتر محمد علي فائق با انتشار مجله گيالن ما است كه البته 

دكتر مسعود . مجله اخير نيز صرفاً در حيطه پزشكي فعاليت نمي كند
شهريور  14جوزي با اسم شناسنامه اي محمدتقي يحيي جوزي، 

و فارغ التحصيل رشته پزشكي از ا .رشت به دنيا آمد در شهر 1348
در حيطه . است 1374 سال در دانشگاه علوم پزشكي تهران

انتشارات پزشكي صاحب امتياز، مدير مسوول و سردبير ماهنامه ي 
هديه ي «رشت و مدير اجرايي و سردبير ماهنامه ي » پزشكان گيل«

عضو هيات  در زمينه فعاليت هاي صنفي. مي باشد» مهر
و در  نظام پزشكي رشت و انجمن پزشكان عمومي مديره ي

 "خانه ي فرهنگ گيالن"اجتماعي مدير مسوول  -فرهنگي  زمينه
.اند

و مهربد در كنار همسر گراميشان روشني  مهراب دو پسر به نام هاي  
ما «ايشان يك مجموعه شعر به نام . بخش چراغ زندگي شان اند

همكاري در چاپ  و) ، رشت1380انتشارات حرف نو، (» نبوديم
بيمارستان هاي رشت از «چند كتاب به  عنوان ويراستار از جمله 

نوشته ي استاد دكتر سيدحسن تائب، سردبيري » 1357مشروطه تا 
تا كنون، و البته  1376خبرنامه ي انجمن پزشكان عمومي رشت از 

.را نيز در كارنامه خود دارند» پزشكان گيل«همان 
:آدرس سايت الكترونيكي ايشان به قرار زير است
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شب كه همه خوابيده اند
محبوبه ي شب بيدار است

يك بند توطئه مي چيند
عطرش را

چون شبنامه اي ممنوع       
خانه به خانه پخش مي كند

شب كه همه خوابيده اند
جيرجيرك معترضي بيدار است

يك سر شعار مي دهد
آواز مي خواند                 

فرياد مي كند                     
شب همه در خوابند

ماه تنها
بيرون مي زند از خانه     

خيابان هاي شهر را سير مي كند

شب همه در خوابند
من بيدارم و

ماه            
محبوبه ي شب              

جيرچيرك آوازخوان                
حكومت آزاد عشق را

در دلم                       
اعالم مي كنم                          

:با هم مي خوانيم"ما نبوديم  "ايشان را از مجموعه "محبوبه ي شب " شعر



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 



!بيدار شو-
!بيدار شو-
!بيدار شو-
!الرنژيت گرفتهساعتم . اشكال از من نيست-
شايد نياز به توضيح نباشد كه كشورهاي فرنگي هفته شون از روز دوشنبه شروع ميشه و جرمي هم دير به مدرسه اش (

.هست) احتماالْ( رسيده و در حال توضيح دادن به ناظم شون



كاريكاتور هاي پزشكي
ايراني گرافيست و  كاريكاتوريست  ،طراح  كامبيزدرم بخش

. است  
درم بخش كه كارهايش از پيچيدگي به سادگي معناداري 

گراييده و در اين راه به سبك و شيوه اي خاص دست يافته، 
او از پيشكسوتان هنر كاريكاتور . شيراز است 1321متولد 

.در ايران به شمار مي رود و در كار خود صاحب سبك است
سالگي همكاري خود را با نشريات ايراني  15درمبخش از 

شروع كرد و با ديگر مطبوعات ايراني و  توفيق از جمله
...  و نبل اشپالتر ،اشپيگل ،نيويورك تايمز خارجي همچون

سال با مطبوعات  47در مجموع بيش از . كارش را ادامه داد
صاحب نام ايران و جهان همكاري مستمر داشته و مدتي نيز 

، هنر كاريكاتور را دانشگاه تهران دانشكده هنرهاي زيباي در
.تدريس كرده است

او برنده جايزه اول از بزرگ ترين و معتبرترين مسابقات 
بين المللي كاريكاتور ژاپن، آلمان، ايتاليا، سوئيس، بلژيك، 

تركيه، برزيل، يوگسالوي و چندين جايزه بين المللي جنبي 
ديگر بوده  و داور مدعو چند نمايشگاه بزرگ بين المللي 

.كاريكاتور بوده است
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:كتاب هايم را ورق ميزنم
بازي درسپيده دم و رويا

بازي در سپيده دم و رويا، ارتور شنيتسلر، ترجمه علي 
 1388اصغر حداد، نشر نيلوفر 

پزشك، ) 1931اكتبر  21–1862مي  15* ( آرتور شنيتسلر
پدر و . نوسنده و نمايشنامه نويس در اتريش به دنيا آمد

شروع به  1879در سال . پدربزرگش هر دو پزشك بودند
فارغ التحصيل  1885تحصيل در رشته پزشكي كرد و در سال 

او . شد و سپس در بيمارستان عمومي وين دو سال كار كرد
بعدتر طبابت را براي پرداختن به كار تمام وقت نويسندگي 

او را يكي از ستونهاي ادبيات نوين اتريش مي . رها كرد
كارهايش اغلب به سبك سوررئاليسم و با تاكيد بر .دانند

او در .روانكاوي قهرمانان داستانهايش نگاشته شده است
داستان هايش به حاالت و تاثرات لحظه اي شخصيت هاي 

بيشتر كارهاي او را داستان هاي . داستانهاي خود پرداخته است
شنيتسلر در كنار نويسندگي او به . كوتاه تشكيل مي دهد

وضبط تمام آثار مكتوب خود و از جمله خاطراتش   ثبت
او خاطراتش را بصورت روزانه و با ذكر . پرداخته است

سالگي تا دو روز پيش از مرگش بطور دقيق  17جزئيات از 
آرتور شنيتسلر در وين و به دنبال يك سكته . نوشته است

 . مغزي درگذشت



مشهورترين اثر ارتور شنيتسلر براي اولين بار درسال ** "رويا"رمان 
اهميت اين رمان به قدري است كه آن را رقيبي ادبي .منتشر شد 1926

فرويد در نامه اي خصوصي . براي آموزه هاي روانكاوي فرويد مي دانند
من چه بسا بسيار از خودم ..جناب آقاي دكتر  ":براي او نوشته است كه

پرسيده ام راستي چرا در طول اينهمه سال سعي نكرده ام به ديدار شما 
من به علت نوعي ترس از روبرو شدن ... بيايم و با شما گفت و گو كنم 

شخصيت هاي داستان هاي  ".با بدل خودم از ديدن شما احتراز كرده ام
دكتر شنيتسلر مورد روانكاوي قرار گرفته و تاثيرات عميق ضمير 

استنلي . ناخودآگاه و سرشت غريزي انسان مورد واكاوي قرار مي گيرد
را بر  "بسته –چشمان باز  "كوبريك كارگردان بزرگ آمريكايي فيلم 

داستان فيلم . با بازي تام كروز و نيكول كيدمن ساخت اساس نوول رويا 
قدرت داستان و . تا حد بسيار زيادي به متن اصلي وفادار مانده است

روايتگري داستان رويا را مي توان از اينجا متوجه شد كه با وجود 
سال از زمان نگارش آن و تفاوت بين زمان و مكان  85گذشت بيش از 

اتفاق داستان ، هنوز روايت و سوژه اين نوول به روز بوده و حرفهاي 
 .زيادي براي گفتن دارد

نيازي به توضيح (در ادامه بخشي از اين داستان را با هم مي خوانيم 
نيست كه اين صحنه در باري مي گذردكه تام كروز با دوست ديرينه خود 

كه حاال نوازنده پبانو شده است روبرو مي شود و يكديگر را بازمي 
.)شناسند



البته گاهي هم برنامه هاي خصوصي دارم و با ديدن لبخند : بالفاصله اضافه كرد"
نه در خانه مدير كل : بر لبان فريدولين كه حاكي از خاطره گذشته ها بود گفت

جماعت و امثال او، نه، جاهاي مختلف، جاهايي بزرگتر، گاهي عمومي ، گاهي 
.محرمانه

محرمانه؟-
همين االن مي  . شيطنت آميز به پيش روي خود چشم دوخت–ناختينگال مرموز 

.آيند دنبالم
يعني تو امشب باز برنامه داري؟-
.آنجا برنامه تازه ساعت دو شروع ميشود. بله-

.اين ديگر عالي است: فريدولين گفت
.ناختيگال خنديد هم بله و هم نه ولي بعد بالفاصله جدي شد

هم بله و هم نه: فريدولين با كنجكاوي تكرار كرد
.امشب من در يك خانه شخصي برنامه دارم ولي نمي دانم خانه چه كسي-

يعني امشب براي اولين بار آنجا برامه اجرا : فريدولين با كنجكاوي بيشتري پرسيد 
مي كني؟

.نه، اين بار سوم است ولي احتماالً اين بار هم در يك خانه جديد-
.نمي فهمم-

بهتر است سوال نكني. من هم نمي فهمم: ناختيگال خنديد
هوم: فريدولين گفت

من خيلي چيزها ديده ام .اينطور كه تو حدس ميزني نيست. اوه ، اشتباه مي كني-
در آن شهرهاي كوچك به خصوص در روماني آدم . كه كسي باورش نميشود

...ولي اين جا. خيلي چيزها مي بيند
خب چي؟ حاال كه شروع كردي ادامه : ناختيگال انگار خواب ببيند پرسيد

مهماني محرمانه؟ محفل خصوصي؟ مهمان هاي دعوت شده؟...بده
.دفعه ي اول فقط شانزده نفر. نمي دانم اخيراً سي نفر بوده اند-
بالماسكه-
به نظر مي رسيد از اين كه اصالً حرفي زده، پشيمان شده . البته كه بالماسكه -

.است

و تو برنامه شان را با پيانو همراهي مي كني؟-
باور كن ، من چيزي نمي دانم فقط پيانو مي . برنامه ؟ من نمي دانم چه برنامه اي-

.زنم، با چشم هاي بسته پيانو مي زنم
!ناختيگال، ناختيگال داري چه قصه اي سر هم مي كني-

نه طوري كه . ولي متاسفانه نه با چشم هاي كامالً بسته .ناختيگال آهسته آه كشيد
و ...چون توي آينه و از ميان پارچه هاي ابريشمي روي چشمم.. اصالً چيزي نبينم
.دوباره ساكت شد

باالخره چطور ميشود وارد شد؟: فريدولين با لبهاي منقبض پرسيد
.بايد اسم رمز را بداني و اسم رمز هربار عوض ميشود-
و اسم رمز امشب؟-
.از كالسكه ران مي گيرم. فعالً نمي دانم-
.ناختيگال مرا هم ببر-
...خيلي خطرناك است. امكان ندارد-



يك اثر–يك هنرمند 
كالغ ها: نام اثر -عليرضا اسپهبد : نام هنرمند 

چرا اون سه تا كالغ دارن يواشكي صحنه را تماشا مي كنند؟ چرا اون يكي كالغي كه داره گرفته شده : پرسش بجاي پاسخ
بال نميزنه؟ تالشي هم نداره؟ راستي آيا ممكنه كه اون كالغي كه داره غرق ميشه شباهتي با اون آدم غريق داشته باشه؟



يك اثر–يك هنرمند 
تفكرات جان اشتاين بكي: نام اثر  -نايجل كاكس : نام هنرمند 

چرا فضاي دور سوژه خاكستري است؟ آيا شكل و فرم چوبي كه به دست سوژه است نماد چيزي است؟ آيا سوژه : پرسش به جاي پاسخ
)آرام=محل قرار گيري و هم قرار=هم قرار(قرارگرفته است؟  در فضاي خاصي



يك اثر–يك هنرمند 
كوچ: نام اثر  پرويز كالنتري: نام هنرمند 

آيا تا بحال نگاره هاي كمال الدين بهزاد را ديده ايد؟ چه وجه تشابهي بين كارهاي استاد پرويز كالنتري و بهزاد : پرسش به جاي پاسخ
مي بينيد؟ به همنشيني رنگها دقت كرده ايد؟ به بازي نور و سايه ؟ انوار رحمت بر سر چه كساني مي بارد را ؟ چه كسي نوراني است 

...را؟ تركيب جامع و مانع تابلو را؟ رنگ انتخابي پسزمينه را؟ 
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