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سخن سردبير
در بندر انزلي در خدمت دوستان  91روزهاي چهارم و پنجم آبان ماه 

بيشترين نكته مثبت براي . عزيزاني از انجمن پزشكان عمومي گيالن بوديم
.  خودم آشنايي با فعال ترين پزشكان در عرصه فناوري اطالعات بود

:در عكس زير از سمت راست

وب  ( ، دكترحامد حاتمي )وب سايت آ با كاله(خودم، دكتر مسعود جوزي 
و دكتر ) وب سايت نارنجي( ، دكتر علي اصغر هنرمند )سايت سيب پزشكي

)پزشك1وب سايت (عليرضا مجيدي 



: مجسمه هاي ديمين هرست
آناتومي ها

دكتر حسام الدين نوروزي
 اخير آثار از بزرگ نمايشگاه آخرين امسال تابستان در

 مدرن تيت گالري در بريتانيايي بزرگ هنرمند هرست دمين
 بزرگترين بياني به كه نمايشگاه اين .شد برگزار لندن

 بخش شامل بود هرست دمين آثار بر مروري نمايشگاه
 اول بخش بهانه همين به .گرديد مي او كارهاي از بزرگي
.خواند خواهيد را وي آثار بر مروري
Damien( هرست ديمين Hirst)در 1965 در 

 و كرامر جاكوب هنري هاي كالج در .شد متولد بريستول
 و ها نمايشگاه در او .پرداخت تحصيل به گلداسميت

 جنجالي از وي .است داشته حضور متعددي هاي جشنواره
 كار و نام كه است بريتانيايي هنرمندان مشهورترين و ترين
 هنر هاي رفرانس و ها كتاب تمام در را معروفش هاي

 امكان عدم "  او كار ترين معروف .ديد توان مي مدرن
 را اي كوسه كه دارد نام *"زنده يك باور در مرگ فيزيكي

 برخي چند هر ** .دهد مي نشان فرمالدئيد از مخزني در
 اما است شده روبرو متفاوتي هاي واكنش با او آثار از

 هنرهاي و  مدرن هنر آثار ترين معروف زمره در آثارش
 زباني بكارگيري با او .گردد مي بندي طبقه مفهومي

 او .كند مي خلق را اي روانشناسانه موضوعات استعاري
 بخش چهار از زندگي كه است گفته جايي در او همچنين
 ميرسد نظر به و عشق و علم هنر، مذهب، :شود مي تشكيل

 نمايش به آثارش در را وجه چهار اين تا دارد سعي كه
.بگذارد



  "زنده يك باور در مرگ فيزيكي امكان عدم" اثر نقد در
 كرده شناور ٪5 فرمالدئيد در را ماهي كوسه ببر يك كه

 در ظاهر به كه شناوري ماهي كوسه كه اند نوشته است
 آمده گرفتار شده ساخته برايش كه مخزني آرامش و تعادل
 بودن دار خدشه از است تمثيلي بصري تجسم اين .است

  و بقا تنازع آن مبناي كه نظامي به اعتقاد و اميد هرگونه
 هرست ديمين .است ماندن زنده براي ناعادالنه تكاپويي

  جاودانگي سوي به زندگان حيات در نظم استقرار از نااميد
  قطعي همان واقعيت ترين هميشگي :شود مي معطوف مرگ
.است مرگ بودن

  بندي طبقه توان مي آناتومي موضوع با كه آثاري سري در
  از هايي مجسمه .اوست آثار غالب موضوع انسان كرد

  نمونه در .است شده ساخته بزرگ هاي اندازه در كه انسان
  بين را انكاري غيرقابل هاي شباهت توان مي آن از هايي

  وجه تنها كه ديد آناتوميك آموزشي موالژهاي و آثار اين
 از پس او .است آثار آن بزرگ هاي اندازه آنها افتراق
  داده برش آنرا بدن از بخشي خود نظر مورد فيگور اجراي

  مي آن دروني اعضاي نمايش به تغييراتي با سپس و
 هاي مجسمه از يكي سپس و  موالژ يك زير در .پردازد
  جمله از اين .بينيد مي آن واقعي اندازه در را هرست ديمين

  چنين در را ايده اين از استفاده دليل كه است موضوعاتي
 .دهد مي قرار پرسش مورد تكراري فضاي



 با را او آناتوميك هاي مجسمه از يكي زير در
 در پيشگفت نمايشگاه در كه بينيد ميhymn  نام

 براي .بود درآمده نمايش به تيت گالري جلوي فضاي
 يك واقعي هاي اندازه با مجسمه اين اندازه مقايسه
 شده داده نشان نيز استوديو محل در آنرا ديگر تصوير

.است



 سبك همين به و ايده اين با كه هايي مجسمه ديگر از
 يك آناتومي" هاي مجسمه به توان مي اند شده ساخته
 نيز مجسمه دو اين .كرد اشاره "باردار مادر" و "فرشته

 و طراحي از پس يكديگر به شبيه و مشابه روشي در
 صورت به اثر از بخشي انساني فيگور يك اجراي

 اعضاي آناتومي با بدن نيمه و شده داده برش سمبوليك
 از بخشي روبرو در .است درآمده نمايش به آن زيرين

 مي را "فرشته يك آناتومي" نام با او معروف مجسمه
 مجسمه شبيه بسيار اجرا نظر از روبرو مجسمه .بينيد
 استفاده ديگري ماتريال و مواد از اما است باردار مادر
  .است شده



 مي را باردار مادر مجسمه از بخشي نيز زيرروبرو در
 از بخشي باال مجسمه مشابه اجرايي روش به كه بينيد

 آن زيرين آناتوميك اجزاي و شده داده برش مجسمه
 تنها نيز فرايند اين در هرچند .است درآمده نمايش به

 از آنها اهميت به توجه با آناتوميك اجزاي از بخشي
.اند آمده در نمايش به هنرمند نظر و بصري تاثير نظر



 در اجرا ايده و سبك نظر از كه هايي مجسمه ديگر از
 " رستاخيز " مجسمه است بندي دسته قابل زمينه اين

 نيز تهران معاصر هنرهاي موزه در 82 سال در كه است
 از استفاده با تنها مجسمه اين .است درآمده نمايش به

 صفحه دو در آن دادن قرار و انسان بدن اسكلت
 فيگور و است آمده بوجود هم بر عمود گالس پلكسي

 هرچند .باشد مي تصليب حالت شبيه نوعي به آن
 عنوان به افتاده پا پيش اشياي از استفاده ايده درباره

 او اما است شده وارد ايراداتي هرست ديمين بر مجسمه
 هر ما كه اشيايي از برخي كه گويد مي خصوص اين در

 برايمان را خود اهميت ديگر داريم سروكار آنها با روزه
 ناآشنا محيط يك در آنها دادن قرار .اند داده دست از

 جلب خود به را ما توجه ديگر بار كه شد خواهد باعث
  همين به شايد .بازيابند را خود اهميت دوباره و كنند
 از مهمتر ايده دارد عقيده هرست ديمين كه است دليل
 عنوان به ما كه چيزي آن يا و اثر ظاهري شكل ( ابژه
.است ) ناميم مي هنري اثر



 از بتوان شايد را هرست ديمين آناتوميك كارهاي
 فون گونتر دكتر آناتوميك كارهاي به جهات برخي
 و ساختاري هاي تفاوت هرچند .نمود مقايسه هاگن
 فون كارهاي و است آسمان تا زمين از دو اين اي ايده

 در و دانند مي غيراخالقي جهات بسياري از را هاگن
 هرست ديمين با بسياري تفاوت استفاده مورد ماتريال

 آناتوميك جزئيات ارائه و كاربرد نحوه اما !دارد
 اين هاي مشابهت از يكي مخاطب توجه جلب بمنظور

 و انساني فيگورهاي از الهام با هرست ديمين .است دو
 ومخاطب  بيننده آن در آناتوميك اعضاي دادن نشان
 و فيزيولوژيك روند درباره تفكر به را خود

 انتظار و دارد وامي گذرد مي بدن در كه آناتوميكي
 متوجه ديگر بار هنري اثر ديدن با بتوان كه دارد

 افتند مي اتفاق ما بدن در روزه هر كه فرايندهايي
 فون دكتر برابر در .بشويم ايم كرده فراموش را آنها اما

 عنوان به اناتوميك اعضاي از استفاده به تنها هاگن
 مي موضوعات كادربندي و بندي تركيب براي مديايي
 يكي كنار در را  هاگن فون دكتر زير تصوير در .پردازد

..بينيد مي جسدهايش - مجسمه از

http://hesamdiaries.blogfa.com/8906.aspx
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 دو اين های ايده بين فراوانی تشابه مورادی در اما
 پيش بدانجا تا ايده در مشابهت اين .دارد وجود نفر

 هم با را دو هر از مجسمه دو توان می که ميرود
 هرست ديمين اما  يکسان دو هر ايده :نمود مقايسه

 قناعت نقره از مجسمه ساختن به کار اجرای در
 تکنيکی دانش بر تکيه با هاگن فون دکتر و کند می

!کند می استفاده ديگری ماتريال از خود

:نوشت پي
*the physical impossibility of death

in the mind of a someone living
 چارلز مجسمه، نام با هنري آثار چنين به انتقادي در**

 با را كوسه اي گالري، يك در 2003 سال در تامپسون
 كه گذاشت نمايش به نيست هنر مرده ◌ٴ كوسه يك نام
 لوازم مغازه در هرست ديمين ◌ٴ كوسه از پيش سال دو

 شده گذاشته عموم نمايش به ساندرس ادي الكتريكي
  ديمين ◌ٴ كوسه اگر كه كرد مطرح را پرسش اين و بود

 ◌ٴ كوسه چطور مي شود، محسوب بزرگي هنر هرست
 بود شده گذاشته نمايش به آن از پيش سال دو كه ادي
 نشده كشف نابغه هنرمند يك اينجا ما آيا نيست؟ هنر

 كه اين يا كرده است، را كار اين بار اولين براي كه داريم
نيست؟ هنر اصال مرده ◌ٴ كوسه يك



:پزشكان هنرمند
دكتر بهنام كامراني 

)بازگشت از نيمه راه طبابت( 
  .شد متولد شيراز شهر در 1347 سال در كامراني بهنام دكتر
  به اما شد شيراز دانشگاه پزشكي دانشكده وارد ابتدا در وي

  و داد انصراف پزشكي رشته از نقاشي، به فراوان عالقه دليل
  زيبا هنرهاي دانشكده در نقاشي رشته در تحصيل به شروع

  از را نقاشي ليسانس فوق سپس او .نمود تهران دانشگاه
  در پژوهش رشته در را خود دكتراي و دريافت هنر دانشگاه

  كتاب در مينياتور هاي نقاشي درباره اي نامه پايان با هنر
  عضو حاضر حال در او .رساند پايان به سنتي طب هاي

  عضو هنرو دانشگاه علمي عضوهيات نقاشان، انجمن پيوسته
 11 از بيش او .است فردا هنر فصلنامه نويسندگان شوراي

  ، ايران در گروهي نمايشگاه 70از بيش و انفرادي نمايشگاه
  ، ارمنستان ، چين ، ژاپن اسپانيا، ، آلمان ، ،ايتاليا فرانسه
 برگزار ،يونان ،آلمان سويس ، آمريكا اردن، ، سوريه ، تركيه
  درسي  كتابهاي نقاشي، كارگاه كتاب نويسنده او .است نموده

  و ها كتاب در متعدد هاي ونقد مقاالت و پرورش و آموزش
  ، هنرمند حرفه هنر، فصلنامه فردا، هنر نشريات و بروشورها

  حاضر حال در او .است طاووس ، مجسمه ، تنديس ، بخارا
  .است مشغول تدريس و  تحقيق و كار به و زندگي تهران در
 موزه-طراحي المللي بين اولين بينال از برتر جايزه برنه او
-پاريس ترينال از افتخار ديپلم و تهران معاصر هنرهاي ي

.است فرانسه





پزشكي و كاريكاتور
سياست هاي بهداشتي باراك اوباما

 دنيا كارتونيستهاي اديتوريال معروفترين از يكي *كيگل داريل
 از پس او .آمد دنيا به آمريكا كاليفرنياي در 1956 ژوئن يكم  بيست

 و تصويرسازي كار به و رفت نيويورك به باربارا سانتا كالج در تحصيل
 ها كارتونيست براي جديدي سنديكاي 2001 سال در .پرداخت كارتون
 بوده آمريكا هاي كارتونيست ملي انجمن پيشين رئيس او .كرد تاسيس

  .است
 تصوير به امريكا كشور در سالمت كردن ملي موضوع با كه زير كارتون
 .دهد مي نشان تصويرسازي و طراحي در را او باالي توان است درآمده

 مي رنگ و دورگيري سپس و كرده طراحي مداد با را كارهايش ابتدا وي
 آهني قلم و مركب گيري دسن در او استفاده مورد ابزار بيشترين .كند

 توجه بدون سالمت كردن ملي سياست بر را او نقد كارتون اين در.است
 كارتون اين در .دهد مي نشان آن فراوان هاي هزينه و خصوصي بخش به

  به خواستني و خوشمزه ظاهري با اي برنامه قالب در را سالمت برنامه
 در كه مختلفي عوامل تاثير و آن خوردن از پس كه است كشيده تصوير

 هاي هزينه با متعفن خروجي يك به تواند مي است نشده گرفته نظر
 كه هايي برنامه اجراي در تر دقيق مطالعه به نياز .شود مبدل آور سرسام

 و دهد قرار تاثير تحت شديداً  را سالمت نظام تواند مي كالن سطح در
 مختلف فاكتورهاي و سالمت نظام بر موثر عوامل داشتن درنظر ضمناً

 هاي پيام از آن ظاهر به نكردن قناعت و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي
 كه است دموكرات حزب نماد اينجا در االغ شخصيت .است كارتون اين

.بودند برنامه اين اجراي حامي



 با هم را كيگل كاريكاتورهاي از چهارتاديگه نيست د
 عمق و زيبايي به زير كارتون چهار هرچند . ببينيم هم

 .ترند مفرح كمي بجاش ولي نيستند پيشين كاريكاتور
 نماد با بصري بازي زير كاريكاتور چهار هر در

 خواه جمهوري حزب نماد كه فيل تصوير و **كادوسه
 و رسانده كاريكاتور پيام است حاكم حزب رقيب و

 اوباما كارتون اولين در .است شده داده نشان ماجرا طنز
 را اونها و ميگذاره فيل سربسر كادوسه نماد مار دوتا با

 دومين در .كرده دراز اون طرف به فيل زدن نيش براي
 شده كادوسه مار دو هر دست اسير فيل هم كاريكاتور

 هم شايد و ( پيچ طناب شفابخش عصاي به اونا با و
 مي اوباما هم كاريكاتور سومين در .شده !)مارپيچ

 .بخوراند رقيب حزب به را سالمت برنامه زور به خواد
 با كه بينيم مي را االغ نماد هم كاريكاتور آخرين در

 در را "شدن دك " مخصوص عالمت كه وجودي
 ميدان پيروز كه كند مي فكر هنوز اما دارد خود پشت
!زدگي توهم از عالي بسيار كاريكاتوري .است





كاريكاتور هاي پزشكي
ايراني گرافيست و  كاريكاتوريست  ،طراح  كامبيزدرم بخش

  .است  
 معناداري سادگي به پيچيدگي از كارهايش كه درم بخش

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

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

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

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

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

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

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

.است بوده كاريكاتور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


كاريكاتور هاي پزشكي

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

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

 مي ترسيم اي وسيله چه با كارهاشو كه بدونم خواست مي
 خودنويس و آهني قلم با كه بود داده توضيح جايي كه كنه
 طنز اوليه اليه از عبور از پس كينو كارهاي در .كنه مي كار

 زيرين ي اليه به ناب طنز يك طعم چشيدن و ديداري
 ماجرا از او تازه ديد زاويه با را ما كه ميرسيم آفريني شگفتي
 نكته با - موارد اغلب در- آخر قاب در .كند مي زده شگفت
 بار هزاران است ممكن كه شويم مي روبرو ماجرايي كليدي

 كنارش از سادگي به ولي ايم داشته برخورد آن با زندگي در
 كردن باز كليد معموالْ آخر قاب كينو كارهاي در .ايم گذشته

 .ماست روي به شگفتي و خنده در



 به خطي خط مجله هجدهم شماره جلد روي
 اين در .دارد اختصاص پزشكي تم با موضوعي

 باور به توجه با و دارو كبود حاشيه در تصوير
 ترسيم شلغم داشتن سيلين پني بر مبني عام
 درخشي علي طرح اين كارتونيست .است شده
 .است



رجايي اكبر دكتر نوشته روزگار يادگار كتاب به نگاهي
 گران و پشتكار البته صد و هشيواري هوشمندي، از برآمده دستنوشته"

 بي آموز دانش و امروز نشسته ستيغ بر و جسته راه پزشك تو انديشي
 دبيرستان فرش آجر كوچك زمين در را ديروز شاداب و آرام و قرار

  برهاني غالمرضا ، آن درست معني به معلم سكانداري با شيراز احمدي
 راهي را خاكبوس و خاكي همچنان خرد اين يا شاگردت ،)نام زنده(

 كه برافروخت او در را غرورانگيز حسي و كرد خاطره و ياد هاي كوچه
 ور شعله جانم در ستان، جان ملك سرافرازي گاه به تا است اين بر گمانم

 بر شيرازي ذوالرياستين صدرا استاد نگاشته ، كتاب همين (".بود خواهد
)كتاب اين

 ، روماتولوژي تخصص فوق رجايي اكبر دكتر نوشته روزگار يادگار كتاب
 در سالها رجايي دكتر .است شيراز پزشكي علوم دانشگاه بازنشسته استاد

 اخالق و بودند مشغول تحقيق و تدريس به شيراز پزشكي علوم دانشگاه
 دانشجويان به عمل در مسايل تمام از فارغ پزشكي در را اي حرفه

 طبابت به شيراز در حاضر حال در رجايي دكتر استاد .دادند مي آموزش
  .دارند اشتغال

يادگار روزگار



 رونمايي شيراز پارس هتل در كتاب اين از گذشته پنجشنبه روز
 طب متخصصين از زيادي جمع حضور با كه جلسه اين در .شد

 ادب و شعر اساتيد رجايي دكتر استاد بر عالوه شد برگزار داخلي
 پرويز آقايان جمع اين در .گفتند سخن باره اين در نيز شيراز

 آقاي و امامي ناصر شيرازي، ذوالرياستين صدرا استاد خائفي،
 شخصيت و آن اول جلد و كتاب اين درباره و داشتند حضور بالدي
 ذوالرياستين استاد .گشودند تحسين به زبان رجايي اكبر دكتر

 پزشكاني از زدني مثال اي نمونه عنوان به رجايي دكتر از همچنين
 اند آمده هنر وادي به و نهاده فراتر پزشكي علم حيطه از را پا كه

 دكتر مانند هنرمند پزشكان ديگر از مسير اين در و بردند نام
.بردند نام  عزيزي حسين محمد دكتر و  جاللي رئيس كاووس

 آراسته اخالقي و لطيف روحي و رحيم طبعي كه رجايي دكتر خود
 بايد كه كردم مي فكر هميشه " كه گويد مي كتاب اين درباره دارند
 را خود و شود روايت كتابي قالب در [ مان محله مردم] هاي خوبي
 چگونگي از تا برسانم چاپ به را كتاب اين كه دانستم مي متعهد

 گذشت انها بر كه هايي سختي از و آنها هاي خوبي از ، آنها زندگي
".باشم گفته سخني هم ديگران براي

:روبرو تصوير در
 ،اقايان كشميري، دكتر :راست از

 خائفي ذوالرياستين، صدرا بالدي،
امامي و
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  قلم به رجايي اكبر دكتر زندگي از شرحي خوانيد مي كتاب اين در آنچه
  .است شده روايت شان زندگي مختلف هاي دوره از كه است خودشان

 دوران از چند خاطراتي" كتاب در پيشتر رجايي دكتر خاطرات از بخشي
  به پرداختن از بيش كتاب اين اما شده آورده خودشان قلم به "نوجواني
 خودشان زندگي شرح بر ، ايشان زندگي حوادث و افراد از استاد خاطرات

  استاد مقدمه و پيشگفتار از پس روزگار يادگار كتاب .است يافته تمركز
  اول بخش در .است نمايه يك و بخش چهار داراي ، ذوالرياستين صدرا
  اي دوره و است درآمده تحرير رشته به زمان گذر در استاد زندگي شرح

  دوم بخش در .گيرد مي دربر را ايشان دانشگاه استادي تا كودكي از طوالني
  اول بخش در كه رجايي دكتر علمي و كاري دوران از توجهي قابل اسناد

  پنجاه از بيش سوم بخش در .است شده آورده آمده، ميان به صحبتشان
  چهارم بخش در .است نموده مزين را كتاب است روزگار يادگار كه عكس

  بر قلم اهل اساتيد از تعدادي آميز تحسين هاي يادداشت از اي مجموعه نيز

 فقيري امين .است شده آورده ادب اهل براي رجايي دكتر پيشين كتاب
  طبيبي كه رجايي اكبر دكتر " نويسد مي رجايي دكتر خاطرات كتاب درباره
  كه كرده ثابت ، است مشهور پزشكان معدود جزو خود رشته در و حاذق

 مي نشان را خود عاقبت باشد جاري رگي در ادبيات جوهر و خون اگر
  يك .است پيش سال 70 تا 60 شناسي جامعه از محكمي سند كتاب...دهد

  شناسانه جامعه و شهري هاي برداشت خوبي به تواند مي شناس جامعه
  كتاب اين “.بدهد دست به شيراز معروف هاي محله از يكي از را خود

  منتشر ميرماه انتشارات توسط 1391 سال در و بوده صفحه 294 داراي
  به كاري دوران از رجايي دكتر احوال شرح بر عالوه كتاب اين .است شده

  اين .اند افزوده آن بر طنز زبان به را دلنشين و خواندني نكات حال، فراخور
  قرار عالقمندان دسترس در محمدي و بالدي هاي كتابفروشي در كتاب
 همكاران ديگر و دانشجويان و پزشكان تمام به را كتاب اين خواندن .دارد

. كنم مي توصيه دوستان، و

  :روبرو تصوير
رجايي استاد كنار در اينجانب



يادگارروزگارمن
خاطرات هاي پاره تكه

جداجدا                     
دائمي درگريز

ياد زسرزمين               
منفعل ذهن درحريم

جا به جا               
.ابروباد حكايت         

ملتهب ي روزها اين
سمج اي يادواره

مدام سرك كشد مي
دور هاي ازگذشته

وبيقرار عجول كي صيد چون
  گريز از خسته

تور و دام درجستجوي
.روزگار يادگار شكل به      
ظهر صلوه شنبه پنج
خبر بي

سفر يك آغاز
: شروع

عزيزوباوقار اي بازارچه
حصار شادوبي

وادويه گوشت بوي
ر وخيا وگوجه سيب بوي
وكباب سنگك بوي

وترپياز ريحان 
وسير سماق                

ونسترن بيدمشك
وگالب قندي نان           

      و سركه  
.موسير ترشي            
پير درخت يك سارمهربان درسايه

وصدا ازترانه اي جشنواره
...وهزار ري وقنا ازطرقه

نشين خوش پرندگان اين 
.دار آينه هاي درقفس
امام ي زاده -ابراهيم ي ازكوچه گذشتن

گاز تخته و ل با فراغ با
 شاهچراغ به رسيدن
اذان شنيدن
نماز خواندن و وضو

.نمام ي دقيقه ده فقط                    
سفر ي ادامه

نو مسجدبزرگ
پيچ هفت هاي كوچه

صبوروتنگ                 
مضطرب هاي طاق

كنارپنجره منتظر هاي شمعداني
شادوشنگ هاي نسترن      

گرم هواي
.ودرنگ مل تا بي ميروم    
راه انتهاي به رسم مي

  زند چهارراه
وساندويچ فيلم  عاشقان كندوي         

گاه به گاه بري جيب
پبر هاي گو ازبلند
.ها ترانه خش خش
وسوسيس  ژامبون بوي
لي وتود مرغ بوي

لوبيا خوب بوي كتلت بوي  
قلفلي كوفته بوي  

ژابوني  تخمه بوي
                     زولبيا بي باميه             

پرتقال آب زرشك آب
ناي بوي چربي بوي
ديوار جرز از وتيز تند بوي

.خيال بي........           
بدو بدو دوان دوان
جلو جلو عقب عقب

سينما صف                
91آبان جاللي رئيس - .دو  ساعت  -ظهر شنبه پنج

”يادگار روزگار من“
شعري از دكتر كاووس  

رئيس جاللي تقديم 
به دكتر اكبر رجائي



 فروش و خريد مركز هست؟ يادتان را دهنادي كوچه
 در. درسي غير و درسي از اعم : دوم دست هاي كتاب
 هر كه جاهايي از يكي آن از پيش و دبيرستان هاي سال

 كتاب يا و دوم دست هاي كتاب كردن پيدا براي گاهي از
 .بود دهنادي كوچه ميزديم سر نبود بازار در كه هايي
 دست هاي كتاب فروش و خريد محل كوچه اين هنوز
 اين هاي كتابفروشي از يكي زمان آن در .است دوم

 داشت صاحبي بود هم بزرگترينشان زمان درآن كه كوچه
 و كهنه هاي كتاب از تلي ميان در كه بداخالق و عبوس
 را مغازه به ورود اجازه كسي به و بود نشسته گرفته خاك
 و درهم وضعيت و خاك و گرد اينهمه ميان در . داد نمي

 در خواستي مي او از را كتابي اگر كهنه هاي كتاب برهم
 به شلوغي آن تمامي بين از را كتاب دقيقه يك عرض
 با هم گاهي از هر عبوس مرد اين .داد مي دستت

 اين .پرداختند مي امور فتق و رتق به مغازه در همسرش
 برو آنهمه از خبري و است تعطيل مغازه اين ديگر روزها

 در اينكه ذكر و ياداوري براي پست اين اما .نيست بيا
 رعنا آقاي "را دكان اين دوري چندان نه هاي زمان

 (شد نوشته است گردانده مي "پزشكيار حسيني
 و فراموشي به رو تعدادشان و نام ديگر كه پزشكياراني

.بيامرزد خدايش.)است زوال

كوچه دهنادي



ايران گردي
)شيراز–قالت ( آبشار دم اسب 

  .است گرديده اضافه فصلنامه به جديد بخش اين
  از پيش اما دارد قرار قالت منطقه در اسب دم چشمه
 ديدن .كند مي تغيير آن مسير قالت روستاي به رسيدن

  بخش فرح بسيار آن بر و دور مناطق ديگر و آبشار اين
.بود زيبا و
)آبشار از بخشي كنار در نگارنده(
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يك اثر–يك هنرمند 
رابرت و شانا پارك هاريسون

 اتاق نور كجاست؟ نشسته آن در كه اتاقي است؟ - كساني چه يا - كسي چه نماد ست؟ كسي چه فرد اين  :پاسخ بجاي پرسش
 نيست؟ مرتب است؟ نشسته كجا در فرد اين است؟ چيزي چه ي نشانه است؟ كوچك اينقدر نور منبع چرا ميشود؟ تامين كجا از

 چرا دارند؟ فرد اين با فرقي چه ها پروانه كنند؟ مي چه اينجا پروانه همه اين دارد؟ ارتباط كساني چه با نه؟ يا است شاد آيا چرا؟
دارند؟ هم با ارتباطي چه فرد و ها پروانه اين هستند؟ رنگي ها پروانه فقط



يك اثر–يك هنرمند 
اطلس: حسين خسروجردي  نام اثر: نام هنرمند

/  اطلس؟ اطلس چيست : پرسش بجاي پاسخ
كيست؟ چرا اطلس؟ وجه تسميه اين تابلو با 

اطلس؟ فرق اينها با اطلس؟
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