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سخن سردبير
 .نوروز و سال نو خجسته باد: نكته اول
.  امسال من خواهد بود اولين مطلب اين: نكته دوم

هرچند نمي خواهم كه سال را با مطلبي درباره مرگ  
شروع كنم اما از آنجا كه خواندن اين مطلب تاثير زيادي 

بيشترين ربط را با علوم   "مرگ "بر روي من گذاشت و 
مطمئناْ با مهندسي و اين قبيل رشته ها  ( پزشكي دارد 
بنظرم رسيد كه اين مطلب را براي شما !) مرتبط نيست

.نيز بنويسم
مدتهاست كه مجالت مورد عالقه من محدود به دو يا سه  
نشريه شده است كه پيشتر نيز به تناسب از آنها مطالبي  

كه از   "داستان  "جديداْ برخي از مطالب مجله . نوشته ام
انتشارات همشهري است  "خردنامه "زير مجموعه هاي 

در زير بخشي از مطالبي  . نيز توجهم را جلب كرده است
كه ويژه داستان   ماهنامه اين 89را كه در شماره دي ماه 

در برخي از جاها نيز كمي در  . است را بازنويسي مي كنم 
  99البته . كلمات و نشانه گذاري ها دستكاري كرده ام

  "ين مطلب از نوشته .درصد مطلب دست نخورده است
نوشته خانم حبيبه جعفريان است كه   "شليك به مرگ 

.به زندگينامه نويسي مشغولند
صبح ) : 37ص -صحنه اي از زندگي مصطفي چمران(

. روزي بود كه دكتر چمران داشت مي رفت سوسنگرد
شب قبل به غاده  . همان جايي كه قرار نبود از آن برگردد

اين را گفته بود ، اين كه بر نمي گردد را، و   -زنش  -
صبح وقتي داشت مي رفت، به موهاي غاده كه پوتين ها  
را برايش جفت كرده بود دست كشيده بود و گفته بود تو  
دختر خوبي هستي و غاده كه ديوانه شده بود، تا چمران 

بايد يك كاري   كرده بود كه پوتين هايش را بپوشد فكر
براي زنده نگهداشتن شوهرش و عشقش بكند؛ به اتاق  

در آن لحظه اين  . را برداشته بود دويده بود و كلتي
بهترين و بازدارنده ترين كاري بود كه مي شد در برابر 

فكر . با مرگ بايد با سالح خودش روبرو شد. مرگ كرد
كرده بود پاي چمران را با كلت مي زند كه نتواند برود، كه  

لنگ باشد و پيش خودش ماندگار شود، كه مرگ ، عقب  
كلت را برداشته بود و دويده بود كه بزند اما . بماند

.رفتني كه برگشت نداشت. چمران ديگر رفته بود
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آتليه هنر  "چند روز پيش توي بازار انقالب ايستاده بودم كه جشمم به 
نقاشي هايي به سبك زمان كمال الملك كشيده و  . افتاد "حاج حيدري

نقاشي هايي از دختر روستايي ، بهار و . بر در و ديوار مغازه آويخته بود
سبزه و جنگل، پرنده هايي در حال پرواز و آدمهايي با خوش خيالي  

نمي دانم اين نقاشي ها فروشي  . محضي كه در چهره شان موج مي زد
هم داشته باشند يا خير ولي مطمئناً سبك بابراس نقاش طرفداران  

  "نقاشي بازاري  "يكي از دوستان نقاشم اينها را  .زيادي را در ايران دارد
مي خواند و مي گفت كه دوره اين سبك نقاشي ديرزماني است كه 

سپري شده است اما چه مي توان كرد كه نقاشي هم در اينجا چند دهه  
در زماني كه ديرگاهي است مدرنيسم . از ديگر جاهاي دنيا عقب است

در اروپا از تب و تاب افتاده است، هنوز مي توان نقاشي هايي به سبك 
اوج كوبيسم  پيكاسوي سالهاي جنگ جهاني دوم و تابلوي گرونيكاي

ديد كه به عنوان نقاشي هاي مد روز بر در و ديوار و در معرض   را
در مورد بحث مدرن و غيرمدرن من قضاوتي  *. نمايش قرار مي گيرند

.نمي كنم هرچند كه حرفهايتان را مي شنوم
سه . اما دوست دارم در اينجا از سه نقاش پست مدرن صحبت كنم

نقاش پست مدرن با تابلو هايي بسيار زيبا و تامل برانگيز كه هرچند  
جداي از هم اما در معنا در كنار هم ، روايتي از سرگشتگي انسان خاكي  

هر سه اين نقاشان به رئاليسم روي آورده اند و هر سه  . را بيان مي كنند
هر سه در كارشان از تك عكس هايي كه خود تهيه  . مينيماليست اند

اما هرسه اينها در يك وجه با هم مشتركند  . كرده اند استفاده مي كنند
و در جستجوي   انساني تنها. انسان خاكي است  و آن روايت سرگشتگي

.هويت



 همگي پيرامون محيط از شدن جدا انزوا، ، تنهايي
 به كه دارد خاكي انساني تنهايي و دردمندي از نشان
 اين در كه انساني .گردد مي مقصود سرمنزل دنبال

 ، اند كرده ثابت را خود فرديت همگي بينيم مي تصاوير
 هرچند را حضورشان و دارند وجود ما براي آنها همگي

 لحظه اين پس در اما كرد حس تواتن مي كمرنگ
 آينده بي مقصد، بي و هدف بي .ميزند موج سرگشتگي

 هويت و گذشته از باري كوله با . رو پيش در اي
 هاي طراحي در .است نيافته قوام هنوز كه متزلزلي
رايان مدادي ولتون ب   به ادمهايي گم و گيج  فرديت ب
 براي تصميمي هنوز كه است شده كشيده تصوير

 هاي انسان اين .اند نگرفته خود در اساسي تغييري
 ترسيم با طراح كه نامعلوم هويتي با يا و هويت بدون
  مايه بن است كرده تاكيد نكته اين بر سر پشت از آنها

 قدمي دو در .نيستند موجود اما دارند را وجودي هاي
 مي روز هر كه آشنايي هاي چهره همان با هستند ما

 .ندارند شناخت براي هويتي اما ببينيم را آنها توانيم
.استcontent بدون وجودشان ظرف



 تصوير هايي انسان كاكس.ان هاي نقاشي در اما
 هرچند است تر يافته تكامل هويتشان كه اند شده
 دريافته را خود .سرگردانند آلود مه خالئي در هنوز

 و كم افراد اين هاي چهره .نه را خود جايگاه اما اند
 اي چهره كه جايي در .است معلوم و مشخص بيش

 به را ما اش وجودي ظواهر ، باشد مانده پنهان
 رفتن به تصميم اينان .شود مي رهنمون او درون
 قطعي آنها تصميم .نيست معلوم كجا به اما دارند
 براي  مامني كه فضايي در كه دانند مي زيرا است

  ديگر .اند افتاده تك است نكرده فراهم استقرارشان
 تصميمي بايد .اند رسيده سرگشتگي خط انتهاي به

 را شرايط هنوز .شد خارج بالتكليفي اين از و گرفت
 بايد كه دانند مي اما كنند مي سنگين و سبك
.است شده روشن خودشان با تكليفشان .رفت



 نشانه هنوز نيز ايتل تيم هاي نقاشي در
 اما شود مي ديده سرگشتگي اين از هايي

 كاكس از حدودي تا ها انسان اين هويت
  هاي آدم از بسياري در .است شده متفاوت

 از هايي نشاني توان مي هنوز ايتل تيم
 اينجا در. ديد را ترديد و قطعيت عدم
 توان مي را او و گرفته رنگ فرد هويت نيز
 به را تعلقش حدودي تا كه ظاهري با

 هر .بازشناخت كند مي ممكن اي طبقه
 فرد رابطه ديگر ايتل تيم آثار ديگر در چند

 تا كه فردي .است روشن اطرافش جهان با
 كدامين به كه دانست نمي اين از پيش
 در حيران و سرگشته و دارد تعلق جهان
 تصميم حال ، بود شده معلق خود جاي

  جهان كه همانگونه و گرفته را خودش
 تالشي بيند مي تر واضح را خود اطراف

 ارتباط و جهان بيشتر كشف براي
 فرد هر.است كرده آغاز آنرا با معنادارتري

 سرانجام به آنرا بايد كه است تالشي در
 تر كمرنگ ، غليظ مه اينجا در .برساند

 و محيط با را ارتباطش فرد و است شده
 مي بيشتري وضوح با پيرامونش انسانهاي

.بيند



 من كه را كسي تنها ايران نقاشان بين در
 ديگري كسان كه است ممكن ( دارم سراغ

 را آثاري چنين سيالق و سبك همين با هم
 )خبرم بي من كه باشند كرده خلق
 آرش .است كيش صداقت آرش آقاي

 هايش نمايشگاه از يكي در كيش صداقت
 هاي اندازه در و آبرنگ با را آثاري چنين
 را ايشان كار از نمونه.بود آورده پديد بزرگ

 ، كيش صداقت آرش .بينيد مي زير در
 تهران در حاضر حال در اما است شيرازي
  هاي نمايشگاه. كند مي كار و زندگي

 برگزار كشور از خارج و ايران در متعددي
 ايشان از متعددي هاي ترجمه .است كرده

 يك به هايي نامه " نام با مدتها تا نيز
 مي چاپ به تنديس مجله در "هنرمند

 و شادكامي آرزوي ايشان براي .رسيد
.دارم موفقيت



مصاحبه با دكتر نوروزي
خاطراتي از حج



نمائيد معرفي را خود مختصر خيلي لطفاً.سالم با-
MPH رشته دانشجوي و . هستم نوروزي الدين حسام دكتر-

.نمائيد بيان را خود حج به تشرف سوابق-
 شده مشرف عمره حج به بار سه و تمتع حج به بار سه كنون تا-
.ام

رفتيد؟ حج به بار سه چطور-
.ام رفته حج به كاروان پزشك عنوان به بار سه هر-

چيست؟ شما حج خاطره بهترين-
 مجدد بازگشت براي شدت به دلم اول، حج پاياني روزهاي در-

 روز 5 يا 4 كنم مي فكر .نداشتم بازگشت به اميدي و تپيد مي
 كعبه روبروي و مسجدالحرام در . بود مانده حج از بازگشت به

 كردم نگاه .خورد زنگ موبايلم .بودم دعا و نماز درحال و نشسته
 بخاطر خواستم نمي اول .است ايران از اي شماره كه ديدم و

 كسي .دادم جواب بعد اما .دهم پاسخ را تماس جنبي هاي هزينه
 هستم خودم كه شد مطمئن اينكه از پس بود گرفته تماس كه

 الحسنه قرض صندوق در تمتع حج سفر يك برنده شما كه گفت

 ما پيش كه كساني اسامي ليست در شما نام اما !ايد شده ما-
 افتتاح براي آينده روز دو يكي ظرف بايد !!نيست دارند حساب
 گفتم تلفن پشت هم من .كنيد مراجعه صندوق اين به حساب

 مراجعه حساب افتتاح براي آينده هفته و مسافرتم در االن كه
  .بود حج در من خاطرات ترين يادماندني به از اين .كنم مي

  سفر سه اين مدت در خود پزشكي خاطرات از است ممكن اگر-
:بگوئيد برايمان هم



 اولي روز بودم رفته مكه به كه دومي سال -
 اومد زائرين از يكي شديم وارد مدينه به كه
 گفته شما وجوديكه با دكتر آقاي گفت و

 شد نمي ولي نيارين مخدر مواد كه بودين
 دردشون پا براي دو هر مادرم و پدر .نيارم

 چشم از دور شدم مجبور . كنند مي مصرف
  حاال .اينجا بيارمشون و گردو توي بذارم شما
 گاهي از هر هم را هتل توي كه گن مي

 را اينجا تا ميشه .گردند مي سعودي مامورين
 بعد به اينجا از . اوردم كشيدم زحمت من كه
 دست بسپارم نكنه شك كسي اينكه براي را

اتاقتون؟ توي بذارين كه شما

 ورزشكار زائرين از نفره 5 گروه يك -
 خوردن غذا موقع .بودند كوهنورد و

 از پرتر غذاشون ظرف هميشه هم
 مهرداد قول به .شد مي ريخته بقيه

 كه روزي .شد مي ريخته ورزشكاري
 - غذا توزيع موقع عرفات رفتيم
  بود باال چادرها بين هاي پرده چونكه

 بيشتري غذاي توانستند نمي -
 و كنار كشيد منو شون يكي .بگيرند
 شما .برس فريادمون به دكتر : گفت
 .بياد گيرمون غذا تا بذار زبوني يك

 گفتم .ميريم مي گرسنگي از داريم
 و بريد تونيد مي .نداره موردي اينكه
 براتون بيشتري غذاي كه بگيد

 چيزا اين از ما كار گفتند .بريزند
 هتل توي كه موقعي تا ما .گذشته
 شما چشم از دور نفرمون پنج بوديم
 گرفتيم مي غذا دست يازده هم روي

 قاشق تا سه دو با .خورديم مي و
. نميشه كارمون بيشتر

 تزريق براي زائرين از يكي به -
 پنبه يك سرنگ بر عالوه آمپول
 شده بندي بسته كوچك الكل
 و برگشت بعد ساعت ربع .دادم
 الكلي پنبه آمپول اين گفت

 بسته اون پس گفتم .نداشت
 چيكارش را دادم بهت كه كوچكي
 اون پس گفت و زد فرياد كردي؟
 نبود كننده نرم و كننده خوشبو

صورتم؟ زدم من كه



 از يكي گشتيم مي بر ايران به كه آخري روز -
 و كنه مي درد دستش كه گفت و پيشم اومد زائرين
 بتونه حداقل تا بشه آروم دردش كه كنم كاري

 را آستينش وقتي .بگيره دست ايران تا را ساكش
 استخوان كه ديدم كنم ش معاينه تا زدم باال

 عرفه روز كه اومد عمل به كاشف !شكسته ساعدش
 و الرحمه جبل باالي رفته هاش همواليتي از يكي
 و باال بوده رفته اونم نياره كم اون از اينكه براي

 هم بعد .شكسته دستش و خورده زمين همونجا
 روز تا نكنند ش مسخره هاش اتاقي هم اينكه براي
.بود درنيومده صداش آخر

 خواست مي و بود شده جوگير كه زائرينمون از يكي - 
 كنه خوب دعا با مكه توي  شو قلبي بيماري مشكل كه
 قفسه درد دچار ، بود كرده قطع هاشو قرص تمام و

 اونجا روز دو يكي و بيمارستان برديمش و شد سينه
 از يكي بزنم سر بهش رفتم كه سوم روز .شد بستري

 و كنار كشيد منو يو.سي.سي بخش جوان همكاران
 كجا از گفتم .معتاده زائرتون اين دكتر كه گفت آروم

 يك اين داشته مرضي و درد هر اين چون فهميدي؟
 با هاش لباس تعويض موقع گفت .نداشته را مشكل
 جيبش از رياك.ت لول تا سه بيمارستان هاي لباس
 شما به  ام داشته نگه خودم پيش را اينها من و افتاده

 بيچاره كه ديدم آوردند را ها لوله وقتي .بدهم تحويل
 براي را "مومنايي " نام به عربي محلي داروي و رفته

 درد ضد خاصيت گن مي كه خريده هاش همواليتي
 زهرماري همون شبيه تقريباْ بنديش بسته شكل و داره
.است



 از يكي سينوزيت درمان براي -
 .بودم نوشته كالو كوآموكسي بيماران

 به بود گرفته كه داروهايي با بيمار
 دكتر آقاي :پرسيد و برگشت مطب

  يا گرمه نوشتين كه كپسولي اين
سرده؟

 سرسري به خيلي پزشكان از يكي -
 ظهر روز يك .بود شهره بيماران ديدن
 مطب پاركينگ از شو ماشين داشته

 يك .خونه بره كه بيرون زده مي
 و آد مي ماشينش پشت از مريض

 اگر كه دكتر به ميده شو دفترچه
 .ببينيد رفتن از پيش هم منو ميشه
 توي را داروهايي فوراْ هم خدا بنده

 مي برش و نويسه مي مريض دفترچه
 كه شما آخه : گه مي مريض .گردونه

 مي نسخه چطور . نديدين منو
 پدر برو گه مي هم دكتر نويسين؟

 بغل آينه توي اومدي مي داشتي .جان
!ديدمت

 ژنتيكي بيماري با را پسري -
 بودند آورده مادرزادي
 پرسيدم مادرش از .اسكرين

 هستين فاميل پدرش با شما
 چه هم با پرسيدم .آره گفت ؟

 و زن گفت دارين؟ نسبتي
!شوهريم

  ؟ داريد اي خاطره هم خودتان طبابت دوران از آيا -



 . بودم پزشك "الرستان“منطقه در من 83 تا 77 هاي سال حدود
 سه كه كنم مي فكر و بود كم خيلي الر در بارندگي سالها اون در
 تر را لبش زمستان فصل در فقط زمين كه شد مي سالي چهار يا

 نمي هم را اي سبزه روييدن كفاف حتي بارندگي اين كه كرد مي
.سالهاست اون به مربوط خاطرات اين .داد
 را تشنه خاك گلوي باران ساعتي نيم زمستاني شب يك در -1

 تا كه اتفاقات بخش پرسنل از يكي صبح فردا .بود كرده سيراب
:كرد تعريف بود اسماعيلي آقاي مانده خاطرم در كه اونجايي

 كه ديدم را ام ساله چهار پسر .شدم بيدار صدا و سر از شب "
 پسرم ؟ شده چه گفتم .زند مي صدا مرا و ايستاده سرم باالي
 سرم روي را پتو حاليكه در !اد مي آب آسمون از داره بابا : گفت

  بچه كه هم ما .بارونه اسمش اينها باباجون :گفتم كشيدم مي
"!افتاد مي ها اتفاق اين از بوديم

 يا شش پسرك باراني شبهاي از ديگر يكي در سال همان در -2
 فرط از كه آوردند بيمارستان اورژانس به را اي ساله هفت

 در  كودكانه رقص و پايكوبي و باران باريدن شوق و خوشحالي
  .بود شكسته ساعدش و خورده زمين ، گرفته آب هاي چوله چاله
 ياد به گرفت نمي چيزي به را دستش درد كه شادش چهره هنوز
.دارم



:كتاب هايم را ورق ميزنم
زندگي علمي من

 چهار از .شد زاده 1856 در فرويد زيگموند
 برد سر به وين در سالگي دو و هشتاد تا سالگي

 چند از پس .درگذشت انگلستان در 1939 در و
 فيزيولوژي و شناسي كالبد در پژوهش سال

 مالقات از بعد كه بود ساله سي تقريباً اعصاب
 از پس و شد عالقمند شناسي روان به شاركو با

 را "كاوي روان " وين در باليني كار سال ده
 زندگي " كتاب از هايي بخش .گذارد بنيان
 مي هم با را نو بينش نشر چاپ " من علمي

:خوانيم



 روانكاوي جنبش سرگذشت " نگاشتن به 1014 سال در كه هنگامي ..."
 كه آوردم خاطر به را كروباك و شاركو ، بروير از اشاراتي بودم مشغول "

  ايام آن در اما .شوم نائل كشف آن به اينها از پيش شد مي سبب شايد
 آنچه حقيقت در .درنيافتم درستي به را نظر صاحب مردان آن مقصود
 مي يا و دانستند مي خود كه بود چيزي از فراتر بودند گفته من به ايشان

 در بود بذري همچون بودم شنيده آنان از آنچه .كنند دفاع آن از توانستند
 چونان پااليي، روان روش در هايم آزمايش رهگذر از بعدها تا درونم
  هاي ريشه يافتن با كه نبودم آگاه زمان آن در نيز .سربرآورد بديع كشفي

 از يكي و گردم بازمي پزشكي سرآغازهاي به جنسي ميل در هيستري
 اي نوشته مطالعه  از بعد تنها .گيرم مي پي را افالطون آراي

 ، انگيز شگفت كشف اين تاثير تحت.دريافتم را همه اين اليس هوالك از
 و گذاشتم فراتر هيستري محدوده از را پا .برداشتم حياتي و اساسي گامي

 خالل در آنها از زيادي شمار كه نوراستني به مبتال بيماران زندگي در
 اين كه است راست .كردم كندوكاو آمدند مي مالقاتم به مشاوره ساعات

 اما ، شد تمام پزشك مقام در شهرتم به خوردن لطمه بهاي به كندوكاوها
 اي ذره سال سي از پس تقريباً امروز كه آورد ارمغان به برايم را نظراتي

 خشنود گيري نتيجه اين از ام علمي وجدان ... .است نپذيرفته خلل
 زيستي كنش اين تبيين در را پزشكي علوم ضعف بردم مي اميد.شد

 حاد هاي زخم يا عفوني هاي بيماري به شدنش محدود يعني مهم بسيار
.باشم كرده برطرف جسماني



 را آن بيندازم دوباره نگاهي ام اوليه هاي يافته به امروز اگر
 پيچيده بسيار احتماالً كه يابم مي موضوعي از خام طرحي

 بهره بي حقيقت از هم هنوز معتقدم كل در اما است تر
 مقاالتي مطالعات انتشار از پس سالهاي خالل در .نيستند
 مختلف پزشكي مجامع حضور در را موضوع اين با مرتبط

 اما... .شدم روبرو مخالفت و بدگماني با تنها اما دادم ارائه
 بود موثر بسيار روشي پااليي روان درمان در هيپنوتيزم

 دانشي و افزود مي بيمار هشياري ميدان وسعت بر كه چرا
 بهره بي آن از بيداري در كه نهاد مي اش دسترس در را

 .نمود مي دشوار بس آن براي جانشيني يافتن اينرو از .بود
 به بديع آزمايشي خاطره حيرت و سرگشتگي اين ميان در

 شاهدش اغلب برنهيم نزد حضورم ايام در كه آمد ام ياري
 خود كاري روال از و كردم رها را هيپنوتيزم اينرو از.بودم
 بايست مي بيمار آن در كه كردم حفظ را بخش آن تنها
 به ، بنشينم او سر پشت من و بكشد دراز كاناپه روي

.نشوم ديده خود و ببينم را او كه شكلي



: پزشكان هنرمند
دكتر كارلوس ماچادو

 در را اش پزشكي دكتراي. است برزيل متولد ماچادو دكتر
 دانشكده از سپس . رساند پايان به ترسپوليس دانشگاه

santa ميسريكورديا سانتاكاسادو casa de
misericordiaمتخصص بعنوان ريودژانيرو شهر در 

 در كار مدتي از پس وي .شد التحصيل فراغ كارديولوژي
 هاي تصويرسازي .كرد مهرجرت آمريكا به شهر همان
 " ازمجموعه بسياري در توان مي را ماچادو دكتر

 پزشكي هاي سازي تصوير ، " باليني هاي سمپوزيوم
 او .ديد توان مي سيبا باليني آناتومي اطلس و نتر مجموعه

 بسياري ، كشد مي كه جديدي و زيبا هاي نقاشي كنار در
 كرده نقاشي دوباره نيز را نتر دكتر هاي تصويرسازي از

 تگزاس آستين در ماچادو دكتر حاضر حال در .است
 الزوير شركت به مختص كارهايش و كند مي كار و زندگي

است



دو نمونه از كارهاي دكتر ماچادو



: پزشكان هنرمند
دكتر مجدالدين ميرفخرايي

 /خانه بام بر خورد مي /فراوان گوهرهاي با /ترانه با باران باز
 و خوب /ديرين روز يك گردش /باران روز آرد يادم

  /بودم ساله ده كودكي /گيالن هاي جنگل توي /شيرين
 پاي دو با /چابك و چست /نازك و نرم /خرم و شاد

 دور /جوي ازلب پريدم مي /آهو همچو دويدم مي /كودكانه
 /نهاني هاي داستان /پرنده از شنيدم مي /خانه ز ميگشتم

 وه /باران بود گوارا بس /زندگاني رازهاي /وزنده باد لب از
  /فشاني گوهر اين اندر شنيدم مي /باران بود زيبا چه

 /من كودك من از بشنو /آسماني پندهاي ,جاوداني رازهاي
 /روشن خواه تيره خواه زندگاني /فردا مرد چشم پيش
زيبا هست ,زيبا هست ,زيبا هست



 شناخته گيالني گلچين نام با كه ميرفخرايي مجدالدين دكتر
 مجدالدين .گشود جهان به چشم رشت در 1288 سال در ميشود
 به تحصيل ادامه ي براي . گذرانيد رشت در را ابتدايي دوره ي
 و سيروس مدرسه هاي در را متوسطه  دوره هاي و رفت تهران

 مانند استاداني شاگرد دارالفنون در گلچين .گذراند دارالفنون
 تشويق از وي .بود دستگردي وحيد حسن و آشتياني اقبال عباس
  در آنها از برخي نشر و شعر سرودن زمينه ي در دستگردي وحيد

.يافت بهره مندي ارمغان مجله ي
 ادبيات و زبان رشته ي تحصيل ادامه ي براي ميرفخرايي دكتر

 .برگزيد معلم تربيت دانشگاه و عالي دارالمعلمين در را فرانسوي
 شركت اروپا به دانشجو اعزام آزمون در تحصيل، از فراغت از پس
 وي .برساند پايان به موفقيت با را آزمون اين كه شد موفق و كرد
 اما .پرداخت انگليسي ادبيات رشته ي در تحصيل به انگلستان در

  وجود با و داد نشان رشته اين به را خود بي عالقگي مدتي، از پس
 به مقدماتي دوره ي گذراندن با ايراني، مسوول مقامات مخالفت
.شد مشغول لندن دانشگاه پزشكي رشته ي در تحصيل

 جنگ شعله هاي كه بود پزشكي رشته ي در تحصيل مشغول او
 به وي .افتاد تعويق به مدتي تحصيلش و درگرفت دوم جهاني
 گويندگي با و ماند انگلستان در ايراني، دانشجويان ديگر خالف

 حتي و اخبار ترجمه ي با راديو اخبار و خبري فيلم هاي در
 تحصيالت .كرد سپري را دشوار شرايط آن آمبوالنس، رانندگي
 بيماري هاي تخصصي دوره ي و عمومي پزشكي در گلچين

 در او اما .رسيد پايان به 1947 سال در سرانجام گرمسيري،
 شهر اين در .بازنگشت ايران به هيچگاه ديگر و كرد اقامت لندن
.بود لندن در ايران سفارت پزشكي مشاور و داشت مطب
 و ناگهان به سالگي، سه و شصت در ميرفخرايي مجدالدين دكتر

 تاريخ به لندن در را زندگي پيشرفته، خون سرطان سبب به
 در و گفت بدرود )م1972 دسامبر بيستم با برابر( 1351 آذر 29

.شد سپرده خاك به شهر همين



 تا بخوانيم هم با گيالني گلچين از هم را ديگر شعر يك
 نبوده شيرين آنقدر عزيز اين شعرهاي تمامي كه بدانيم
:است

رفت خواهم خانه دوباره روز يك
بيگانه مرد چو زد خواهم در

در؟ پشت كيست :پرسيد خواهي
خانه؟ در كيست :پرسيد خواهم

رفت خواهم خانه روز يك آري
ديوانه مرد چو زد خواهم در

:گفت خواهد خشم به ديوانه تري
خانه اين توي نيست ديگر او

...رفت خواهم خانه دوباره روز يك
خانه؟ آن كجاست اما ... اما

مادر نه
پدر نه
...در نه
افسانه؟ چيز همه آيا ... آيا



:تصوير و پزشكي
كالس درس آناتومي دكتر تولپ

  اكتبر –1606جوالي ( رامبراند
 و هلندي بزرگ نقاش )1669

 در افراد تاثيرگذارترين از يكي
 اسمش .است جهان هنر تاريخ

 توضيح كه آنست از مشهورتر
 .باشد نياز موردش در اي اضافه

 نقاش اين كار تكنيك مهمترين
 ( روشت و سايه بين تفاوت ايجاد

 طراحي و ها نقاشي در )كانتراست
.است هايش



 پزشكي موضوع با رامبراند هاي نقاشي از يكي باال نقاشي تابلوي
 ترسيم 1632 سال در رامبراند توسط نقاشي تابلوي اين.است
 ماهيچه دادن نمايش حال در تولپ نيكالس دكتر .است شده
 قرار تشريح ميز روي بر كه است جسدي بازوي و ساعد هاي

 سالن در  هفدهم قرن در آناتومي تشريح درس .است گرقته
  مي برگزار بود تئاتر هاي سالن شكل به بيشتر كه تشريح هاي
  با عادي مردم و پزشكان ديگر ، پزشكي دانشجويان . شد

 سالن اين وارد تونستند مي ورودي بعنوان مبلغي  پرداخت
  آماده تشريح درس ديدن براي كه كساني نگاره، اين در  .شوند

 گرچه .اند پوشيده را سالن در حضور مناسب لباس اند شده
 بعداً هستند عقب و چپ سمت در كه تصاويري كه ميرسد بنظر
 با را صحنه اين آلماني محققين 2006 سال در .اند شده اضافه

 تصوير به نماي آن در و كردند بازسازي واقعي جسد يك
 واقعي حالت در شدن ديده قابل نماي با را نگاره اين در درآمده
 اين شد مشاهده مورد دو اين بين كه تفاوتي . كردند مقايسه

 فلكسور عضالت مجموعهorigin محل نگاره اين در  كه بود
 از بايد حقيقت در كه گيرد مي منشا خارجي كونديل اپي از

.باشد داخلي كونديل
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