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سپید: پدرتان چه شغلی داشت؟
متوسطه  دوره  ششم  کالس  تا  اما  داشت  بقالی  پدرم 
را خوانده بود که برای آن دوران که همه مردان سن 
و سال او بی سواد بودند خوب بود. یادم هست پدرم 
سعدی و حافظ می خواند و سواد قرآنی اش هم خوب 
بود. آدم زحمت کشی بود و دست خیر داشت و همیشه 
با زیردستانش مهربان بود. آن قدر که بعد از این که فوت 
کرد از حمایت ها و کارهای خیری که کرده بود مطلع 
شدیم افرادی به ما مراجعه می کردند و داستان هایی از 
او نقل می کردند که ما روحمان هم از آن ها خبر نداشت.
سپید: پدرتان شمارا تشویق می کرد که درس بخوانید؟
پدرم به تحصیل و فراگرفتن علم و دانش اهمیت بسیاری 
می داد. به غیراز برادر بزرگم که پانزده سال از من بزرگ تر 
بود و در مغازه به پدرم کمک می کرد، من و بقیه برادرها 
همگی توانستیم درس بخوانیم. تا جایی که برادر دومم 
داروساز و بقیه برادرها نیز در رشته های فنی و مهندسی 
تحصیل کردند و من هم که تنها پزشک خانواده هستم. 
ما ازلحاظ مالی خانواده متوسطی بودیم اما پدر اصرار 
داشت که ما تابستان ها بیکار نباشیم؛ سه چهار روز بعد 
از پایان امتحانات خردادماه تا سه چهار روز مانده به 
شروع مدارس از سپیده صبح تا دم دمای شب در مغازه 
همان  برکت  از  می کردیم.  پدر کمک  به  و  می ماندیم 
واقفم،  لبنیات  امور  تمام  به  من  که حاال  است  دوران 
می توانم ماست بزنم و درزمینه تولید عرقیجات گیاهی 
نیز تجربیات بسیاری دارم. البته پدر در قبال این کارها 
به ما مزد هم می داد و این  به ما از همان کودکی داشتن 
استقالل مالی را آموزش می داد. من از همان دوران خیلی 
بیشتر تفریحم  نبودم،  رفیق باز و اهل کوچه و خیابان 
در کنار خانواده بود و گردش ها و سفرهایی که باهم 
می رفتیم. زمانی که مدرسه ها شروع می شد می توانستم 
بازی های  فوتبال و  به  کنار دوستان  را هم در  اوقاتی 

مرسوم دیگر آن زمان بگذرانم.
سپید: سطح یادگیری تان چه طور بود؟

را  درسی  هر  و  داشتم  باالیی  یادگیری   قدرت  چون 
می توانستم با یک بار خواندن متوجه شوم. اگرچه من 
شاگرد ممتازی بودم اما پدرم بیشتر از این که با درس 
و نمرات ما وقت گرفتن کارنامه ها کاری داشته باشد 
به انضباط اهمیت می داد. اگر همه نمره ها پایین بود و 
انضباط را بیست می گرفتیم، تشویقمان می کرد، اگر هم 
همه نمره ها عالی بود و از انضباط نمره کمی گرفته بودیم 
نه تنها تشویق نمی شدیم که تنبیه هم در انتظارمان بود.

سپید: در آن زمان به ترکی درس می خواندید؟
زمانی که دیگر من به مدرسه رفتم در تبریز تدریس به 
زبان فارسی اجباری شده بود اما خب معلم ها توضیحات 
کتاب های درسی را به زبان ترکی به ما می دادند تا فهم آن 
برایمان راحت تر باشد. آن زمان و در بچگی ما به ترکی 
فکر می کردیم و فکرمان را به فارسی ترجمه می کردیم. 
برخالف حاال که زندگی با زبان فارسی حتی فکر کردن 
ما را هم به زبان و لهجه خودش هماهنگ کرده است.

سپید: تا چه زمانی تبریز بودید؟
دبیرستان را نیز در همان تبریز گذراندم. آن زمان دبیرستان ها 
در  ثبت نام  شرط  زمان  آن  ملی.  یا  و  بودند  دولتی  یا 
مدرسه های دولتی عضویت در حزب رستاخیز بود، پدر 
که هم به درس من و برادرهایم اهمیت ویژه  ای می داد 
و هم نمی خواست که عضو حزب رستاخیز باشیم ما را 
در مدرسه ملی ثبت نام می کرد. شهریه مدرسه های ملی 

در آن زمان برای یک ساله هفتاد تومان بود.
تبریز دومین قطب بزرگ انقالب اسالمی بود و دوران 
تحصیل من در دبیرستان هم زمان شده بود با اوج گیری 
جریان انقالب. برادرهای بزرگ من همگی دانشجو بودند 
و در مرکز انقالب و مسائل سیاسی. یکی از برادرها 
بود و دیگری در دانشگاه  دانشجوی دانشگاه شریف 
تربیت معلم ارتباطاتی با فخرالدین حجازی داشت. انتقال 
این مسائل به من در آن  سن و سال باعث شد تا من به 
تبعیت از یکی از معلم هایمان مرحوم خاقانی که فردی 
متدین و خوش فکر بود عضو انجمن اسالمی دانش آموزان 
تبریز شوم. مرحوم خاقانی ما را به آن انجمن دعوت 
می کرد و در آنجا کالس قرآن برای ما برگزار می کرد. 
دراین بین وظیفه ترجمه بخشی از آیات قرآن کریم را 
نیز به ما محول می کرد تا برای مستمعین قرائت کنیم.
سپید: تبریز در شکل گیری انقالب نقش زیادی داشت؟
وقوع  به  تبریز  در   1356 بهمن   29 در  که  تظاهراتی 
می دانند.  اسالمی  انقالب  تظاهرات  اولین  را  پیوست 
بیشترین  برای مراجع که  قم  آن زمان در  اتفاقاتی که 
تأثیر را روی توده مردم داشتند رخ داده بود، مردم تبریز 
را آشفته کرده بود. من یادم می آید جو خانه ما در شب 
قبل از تظاهرات به شدت سیاسی بود و این جمله را از 
زبان برادرهایم می شنیدم که می گفتند فردا در تبریز بلوا 
خواهد شد. روز بعد تظاهرات پرشوری به راه افتاد و 
درگیری هم با برخورد بد یک مأمور پلیس و بعد هم 

تیراندازی اش به سمت جمعیت آغاز شد.
برادرهای من همگی در دوره متوسطه رشته ریاضی را 
انتخاب کرده بودند. من هم استعداد ریاضی داشتم و 
هم به این رشته عالقه مند بودم اما برخورد بد دبیرهای 

ریاضی باعث شد که به رشته تجربی گرایش پیدا کنم. 
از طرفی هم پدرم عالقه مند بود که من پزشک شوم و 
خودم هم به خاطر احترامی که پدر و بقیه مردم برای 
پزشکان قائل بودند عالقه مند به تحصیل در این رشته 

شده بودم.
سپید: پزشکی را دوست داشتید و به آن فکر می کردید؟
یک زمینه ذهنی داشتم، یادم می آید یک متخصص هندی 
در تبریز بود که در بخش جزامیان قره باغی کار می کرد، 
من با بچه این پزشک هم بازی بودم و با او انگلیسی 
انگلیسی  زبان  رشد  به  دوستی  این  که  می زدم  حرف 
در آن سن و سال به من کمک شایانی کرده بود. آن 
پزشک هندی از مشتریان پدرم بود و پیش او تا روزی 
که بعد از چند سال مأموریتش به پایان رسید و از تبریز 
رفت احترام خاصی داشت که برای من خیلی جالب 
بود. دکتر دانشور که بخش جراحی قلب را در دانشگاه 
تبریز راه انداخت نیز از دوستان صمیمی پدرم بودند و 
همین  طور دکتر طبیب آذر که در همسایگی ما زندگی 
می کردند که رفتار مهربانان ایشان نیز در خاطر من مانده 
است. به طورکلی رفتار آدم های بزرگ در شخصیت و 
تصمیم گیری بچه ها بی تأثیر نخواهد بود که جهت گیری 

من به رشته پزشکی نیز متأثر از همین رفتارها بود.
 سپید: دوست داشتید کدام در رشته درس بخوانید؟
آن زمان کنکور رشته های ریاضی و انسانی و تجربی باهم 
برگزار می شد که من در سال 1357 در رشته پزشکی 
انتخاب دانشگاه  قبول شدم. در  ارومیه  و در دانشگاه 
اول تبریز را زده بودم و بعد ارومیه که در ارومیه قبول 
شدم. عالقه ای به رفتن تهران و یا شهر دیگری نداشتم 

و دوست داشتم که در منطقه خودم بمانم.
روزی که برای ثبت نام به ارومیه رفته بودم هم تظاهراتی 
در آن شهر به پا بود که ما هم در آن تظاهرات شرکت 
کردیم و کار به درگیری با پلیس کشید. من از دست 
چند مأمور پلیس فرار کردم و باوجود این که شهر را 
نمی شناختم، چندین کوچه و پس کوچه را رد کردم و 
درنهایت پریدم توی حیاط خانه ای که چند دخترخانم 
در آن ایستاده بودند و یک آقای جوان. مرد تا من را دید 
که نفس نفس می زدم و ترسیده بودم همه چیز دستش آمد 
و فهمید که دنبالم هستند. در را بست و وقتی که فهمید 
برای ثبت نام به ارومیه آمده ام به من گفت که خودش هم 
دانشجوی پزشکی همان دانشگاه است. فامیلش قندچی 
بود و در همان یک ساعتی که در حیاط خانه شان مهمان 
بودم باهم صمیمی شدیم. آب ها که از آسیاب افتاد و 
کوچه ها خلوت شد از آن خانه بیرون زدم و خودم را 
انقالب  سریع به تبریز رساندم. در جریان و هیاهوی 
من وارد دانشگاه پزشکی ارومیه شدم و بعد از طی دو 
ترم انقالب فرهنگی رخ داد و دانشگاه ها تعطیل شدند. 
با  فعالیت می کردم،  دانشگاهی  زمان من در جهاد  آن 
که  داشتم و هر جا  نیز همکاری  بسیج  و  بنیاد شهید 
لزومی به بودنم بود و نیازم حس می شد حضور به هم 
می رساندم، خواه با فعالیت های فرهنگی مثل درس دادن 
علوم تجربی به دانش آموزان ارومیه ای و خواه با خدمات 
پزشکی به مردم. حقوقی که در کار نبود و اصاًل انگار 
احتیاجی هم به پول حس نمی شد، شور انقالب یک 
حرکت جمعی در مردم به وجود آورده بود و ما هم در 

آن موج قرارگرفته بودیم.
سپید: انقالب فرهنگی که شد چه کاری می کردید؟

بعد از انقالب فرهنگی و باز شدن دانشگاه ها، دانشکده 
پزشکی دانشگاه ارومیه به خاطر ریزش نیروی کار و 
باقی مشکالتی که در زمان انقالب فرهنگی به وجود 
پزشکی  رشته  دانشجویان  ما  و  شد  تعطیل  بود  آمده 
همگی منتقل شدیم به دانشگاه تهران تا دانشگاه ارومیه 
بتواند جذب استاد کرده و خودش را برای تدریس تأمین 
کند چهار پنج  سالی طول کشید. بعضی از هم دوره ها 
به ارومیه برگشتند ولی من در تهران ماندم، چون دیگر 

ازدواج کرده بودم و پابند این شهر شده بودم.
سپید: چه سالی ازدواج کردید؟

بیست وپنج مهرماه 1361 بود که ازدواج کردم. همسرم 
دخترعموی یکی از همکالسی هایم بود که حاال استاد 
دانشگاه شاهد هستند در رشته انگل شناسی. علوم پایه 
خوانده اند. آن زمان مثل حاال نبود که برگزاری مراسم 
و  هزینه ها  و  باشد  داشته  فنگ  و  دنگ  کلی  عروسی 
تجمالت هم این طور کمرشکن نبود. حقوق اینترنی من 
ماهیانه دوهزارتومانی بود و خرج عروسی ام شد حدود 
سه هزار تومان که برابر با یک ماه و نیم حقوق من بود. 
عروسی ام را هم در خانه برگزار کردم و خبری از تاالر 
و این حرف ها نبود. آن دوران بهترین ایام زندگی من 
بود، شوقی که داشتم تا خودم را بعد از کالس به خانه 
برسانم را هیچ وقت فراموش نمی کنم. شکل زندگی ها 
ساده بود و لذتی که در آن کمبود امکانات و با حقوق 
ناچیزی که داشتیم می بردیم قابل مقایسه با حاال نبود. 
زمان رزیدنتی من ساکن خیابان آذربایجان بودم و دو 
سالی هم در جیحون زندگی می کردم که بعد از رفتن به 
فارابی به گیشا نقل مکان کردیم. یک اتومبیل رنو داشتم 
که آن قدر بتونه کاری شده بود دیگر رنگ به خودش 

با شش هفت هزار تومان  با همان رنو و  نمی گرفت. 
پول به مشهد می رفتیم و در کنار سوغاتی ها یک چیزی 
آن  می آید  یادم  برمی گرداندیم.  خودمان  با  اضافه  هم 
خانمی  یک  از  می رفتیم  شمال  سفر  به  وقتی که  زمان 
شبی  را  دربست  حیاط  یک  که  می کردیم  کرایه  خانه 
صد تومان به ما کرایه می داد. اصاًل آن دوران انگار تنها 

چیزی که اهمیت نداشت پول بود.
سپید: چقدر درگیر جنگ بودید؟

طول دوران تحصیل به طور متناوب یک ساله تا یک سال 
و نیم را هم در منطقه جنگی گذراندم که بیشتر این ایام 
را در جزیره مجنون بودم. جزیره مجنون خط اول جنگ 
تقریبًا خطرناک ترین منطقه جنگی. وقتی که در  بود و 
عملیات والفجر هشت ارتش عراق از سالح شیمیایی 
دوستان  از  دیگر  نفر  چند  همراه  به  من  کرد  استفاده 
جهت  کردیم.  اقدام  جبهه  به  رفتن  جهت  داوطلبانه 
تقسیم به اصفهان رفتیم. گفتیم ما را بفرستند بیمارستان 
فاطمه الزهرای آبادان اما گفتند که آنجا نیازی به شما 
نیست و شمارا می فرستیم به پادگان امام حسن. یک 
نفر آنجا بود که وقت تقسیم افتاده بود جزیره مجنون و 
قصد داشت هر جور شده جایش را عوض کند که من 

پیشنهاد دادم به جزیره مجنون بروم و او به بیمارستان 
به مجنون رفتیم آن  ما  البته زمانی که  امام حسن)ع(؛ 
منطقه آرام بود و چند روز بعد بیمارستان امام حسن را 
زدند. فضای جزیره مجنون فضای غریبی بود. روایت 
هست که هر کس از جزیره مجنون برگشته باشد دیگر 
مال دنیا برایش ارزش ندارد. یک روز خبر آوردند که 
امام فرمان داده تا دانشگاه شاهد را برای فرزندان شهید 
تأسیس کنند. این خبر برای ما اوج دلگرمی بود آن هم 
در خط اول جبهه که همین طور خمپاره پشت خمپاره 
می آمد. دخترم دو سالش بود و خیالم با این خبر راحت 
شد که اگر اتفاقی برای ما بیفتد بچه ام به راحتی می تواند 
درس بخواند. من پزشکان خوب و بی ادعا در منطقه کم 
ندیدم. دکتر شاهین دژ را می توانم نام ببرم که از ظاهرشان 

پیدا نبود اما حافظ کل قرآن بودند.
سپید: بعد از پایان دوره عمومی کجا مشغول بودید؟
سال 1366 که دوره پزشکی عمومی ما به پایان رسید 
تازه نوبت به سربازی رسید. آن زمان برای ایامی که در 
منطقه بودم نه نامه ای از کسی گرفته بودم و نه به دنبال 
نیاز  بودم. سوابق بسیج هم داشتم ولی خوب  مدرک 
داشتن آن ها را حس نمی کردم. در کل من جهت خدمت 

با دکتر محمود جباروند رئیس سابق بیمارستان فارابی

پزشکی همه عشق من است

خالصه گفت و گو
 چون قدرت یادگیری  باالیی داشتم و هر درسی را می توانستم با یک بار خواندن متوجه شوم. اگرچه من شاگرد ممتازی بودم اما پدرم بیشتر از این که با درس و نمرات ما وقت گرفتن کارنامه ها کاری داشته 
باشد به انضباط اهمیت می داد. اگر همه نمره ها پایین بود و انضباط را بیست می گرفتیم، تشویقمان می کرد، اگر هم همه نمره ها عالی بود و از انضباط نمره کمی گرفته بودیم نه تنها تشویق نمی شدیم که تنبیه 

هم در انتظارمان بود.
 یک زمینه ذهنی داشتم، یادم می آید یک متخصص هندی در تبریز بود که در بخش جزامیان قره باغی کار می کرد، من با بچه این پزشک هم بازی بودم و با او انگلیسی حرف می زدم که این دوستی به رشد 
زبان انگلیسی در آن سن و سال به من کمک شایانی کرده بود. آن پزشک هندی از مشتریان پدرم بود و پیش او تا روزی که بعد از چند سال مأموریتش به پایان رسید و از تبریز رفت احترام خاصی داشت 
که برای من خیلی جالب بود. دکتر دانشور که بخش جراحی قلب را در دانشگاه تبریز راه انداخت نیز از دوستان صمیمی پدرم بودند و همین  طور دکتر طبیب آذر که در همسایگی ما زندگی می کردند که 

رفتار مهربانان ایشان نیز در خاطر من مانده است. به طورکلی رفتار آدم های بزرگ در شخصیت و تصمیم گیری بچه ها بی تأثیر نخواهد بود که جهت گیری من به رشته پزشکی نیز متأثر از همین رفتارها بود.
 طول دوران تحصیل به طور متناوب یک ساله تا یک سال و نیم را هم در منطقه جنگی گذراندم که بیشتر این ایام را در جزیره مجنون بودم. جزیره مجنون خط اول جنگ بود و تقریبًا خطرناک ترین منطقه 

جنگی. وقتی که در عملیات والفجر هشت ارتش عراق از سالح شیمیایی استفاده کرد من به همراه چند نفر دیگر از دوستان داوطلبانه جهت رفتن به جبهه اقدام کردیم. جهت تقسیم به اصفهان رفتیم.
 یکی از کمبودهایی که همیشه احساس می شد این بود که چرا ما باید در سال فقط یک مقاله، آن هم به زحمت در مجله ها و ژورنال های پزشکی دنیا ارائه بدهیم؟ جواب مشخص بود. مقاله نویسی و زبان ما ضعیف بود. 
سریعًا برای اساتید کالس های زبان راه انداختیم. دو روز در هفته. جلساتی هم برگزار شد درباره این که چه طور حرف بزنند بنویسند و کنفرانس بدهند. بعدازآن از اساتید فن مقاله نویسی دعوت کردیم تا راه های نوشتن مقاله 

و روش های تحقیق را برای اساتید تدریس کنند.
 به نظر من این اتفاق اصاًل به ضرر چشم پزشکی ما نیست. چراکه همان درصد کم وقتی که وارد این رشته می شوند باانگیزه کامل واردشده اند. آن درصدی که حاال از خواهان این رشته کم شده درواقع همان تعدادی بودند 
که بیشتر باانگیزه مالی وارد این بخش می شدند. این در حالی است که آموزش حاال نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی داشته هم ازنظر علمی و هم ازنظر عملی کیفیت اعمال جراحی که حاال تدریس می شود با توجه به 

امکانات جدید نسبت به گذشته متفاوت است. حاال کسی که وارد این رشته می شود خوب می داند که چه سختی هایی را باید بکشد، با وظیفه اش آشناست و می داند که چه چیزی در انتظارش است.
 من سال 1368 توانستم یک پاسگاه متروک که جزو زیرمجموعه های نیروی انتظامی بود را از این ارگان بگیرم و تبدیل به یک درمانگاه خیریه کنم. این درمانگاه پایه و اساس خیریه قوامین بود که به مرور تعداد بیماران 

آن بیشتر شد و بعد از یک سال و نیم تبدیل شد به مجموعه تخصصی قوانین. حاال هم که شده بیمارستان کوثر. من جزو هیئت مؤسس این بیمارستان هستم که روزانه حدود 2500 مراجعه کننده دارد.


