
دکتر سیدابراهیم کتابچی، 
71ساله، پزشک نام آشنای 
ایرانی است که در محافل 
دنیا،  مغزواعصاب  علمی 
یاد  علمی  شخصیت  یک  به عنوان  او  از 
دانشگاهی  و  علمی  مراکز  در  و  می شود 
در  خیر  بزرگ ترین  را  او  نیز  خودمان 
رشته مغزواعصاب می دانند که در زادگاه 
مادری به عنوان یارویاور فقراست و همیشه 
باتکریم و مهرورزی از او یاد می کنند.دکتر 
از باهوش ترین  مجید سمیعی، او را یکی 
دانشجویان خود خوانده و دکتر محمد شیرانی 
)فوق تخصص مغزواعصاب( که از شاگردان 
اوست، او را »مرد خستگی ناپذیر« توصیف 
کرده  است که با تربیت بیش از 70 جراح 
مغزواعصاب در ایران، همچنان شتابان در 
زمینه های گوناگون، سرمنشاء خدمت فراوان 
برای کشور بوده است. او اکنون در سن 71 
سالگي هنوز آرزوهاي بزرگي در سر دارد. 
بخش جراحي مغزواعصاب را در بیمارستان 
جراحي  بخش  است.  داده  گسترش  سینا 
اندوسکوپي هیپوفیز و بخش فتوکلینیک را 
است  در تالش  اکنون  و  راه اندازي کرده 
اپی لپسی  جراحی  فوق تخصصي  بخش   3
و  فقرات  ستون  جراحی  فوق تخصصي  و 
جراحی عروق مغزی را در این بیمارستان 
راه اندازي کند که هر سه نیز جزو اولین هاي 
ایران خواهند بود. در »گفت وگوی سالمت« 
این هفته با او درباره زندگی شخصی ، حرفه ای 
و آمال و دغدغه هایش گفت وگو کرده ایم.

: اگر موافق باشید، از یک معرفی 
مختصرومفید شروع کنیم.

سیدابراهیم کتابچی هستم، متولد۱۳۲۴، اهل 
بابل، جراح مغزواعصاب و ۳ فرزند دارم. پسر 
بزرگم در دانشگاه آزاد مهندسی خواند و به 
آمریکا رفت و دکترا گرفت و شرکت خصوصي 
حسابداری  رشته  زاهدان  دومم  پسر  دارد. 
رفتم  زاهدان  به  دلیل  به همین  و  قبول شد 
سومم  پسر  کردم.  راه اندازی  را  درمانگاه  و 
پزشکی خوانده است و در خدمت دکتر شیراني 
بود که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و 
به بیمارستان سینا می آمد و مقاله می نوشت. 
اکنون هم نزد پروفسور سمیعی است و دوره 
فوق تخصص اش را می گذراند. همسرم هم در 
دانشگاه مازندران حقوق خوانده است و مدتی 
در معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی مسوولیت داشت که هم اکنون به 

افتخار بازنشستگی نائل آمده است.
: در چه سالی وارد دانشگاه شدید؟ 
 5۱ سال  و  شدم  دانشگاه  وارد   ۴۴ سال 
فارغ التحصیل شدم. ۲ سال باید به سربازی 
می رفتیم که در تهران و آبدانان خدمت کردم. 
اواخر خدمت هم به شهر بابلسر رفتم و در 
آزمون رزیدنتی شرکت کردم و در رشته جراحی 
تخصص  دوره  شدم.  قبول  مغزواعصاب 
در  انقالب  اوایل  را  مغزواعصاب  جراحي 
سال 57 به اتمام رساندم. زمانی که انقالب 
شد، یکي-دو نفر از استادانی که در بخش 
جراحی مغزواعصاب بودند به خارج از کشور 
مهاجرت کردند. یکی- دو نفر هم مشکالتی 
برایشان ایجاد شد. یکی از همکارانمان هم 
که االن در قید حیات هستند. آن زمان عده ای 
به عنوان هیات رئیسه موقت دانشگاه انتخاب 
شده بودند. مدیر بیمارستان سینا از من خواست 
شوم.  استخدام  و  بمانم  سینا  بیمارستان  در 
شروع به کار کردیم و مدتی سرپرست بخش 
مغزواعصاب بیمارستان سینا بودم و بعدا رئیس 
بخش شدم و تا امروز همچنان در آنجا انجام 

وظیفه می کنیم.
: از دوران کودکی و تحصیل قبل 

از دانشگاه خاطره خاصی دارید؟ 
در دوران دبستان اطراف تکیه رضاقلی خان و 
بازارچه نواب رفت و آمد می کردیم. آن زمان 
همه مذهبی بودند و 99 درصد بافت جامعه 
سنتی و مذهبی بود.  خیلی از آن دوران به یاد 
ندارم. مدیر دبستان اعتضاد همشهری ما بود. 
مسافت خانه تا مدرسه طوالنی بود، ولی پدر 
اصرار می کرد که مدیر مدرسه آشناست بنابراین 
من و برادر کوچک ترم به آنجا برویم. کالس 
ششم را در بابل در دبستان حافظ گذراندم و 
در امتحان قبول شدم و به دبیرستان قناد رفتم. 
سال هفتم و هشتم و نهم را در آن مدرسه 
تحصیل کرده بودم. خاطره اي که به یاد دارم 
اینکه از کالس اول ابتدایی تا پایان متوسطه 
شاگرد ممتاز بودم. هنگامی که در سال اول 
اولیای  بودم،  تحصیل  به  مشغول  دبیرستان 
مدرسه به من گفتند که شما مردود شده اید 
و چرا شهریور ماه امتحان تجدیدی را ندادید؟ 
من متحیر و متعجب شدم! و بعد از پیگیری های 

من متوجه شدند که اشتباه کرده اند. تا کالس 
نهم در دبیرستان قناد بودم. در ۳ رشته طبیعی، 
ادبیات و ریاضی می توانستم درس بخوانم، 
اما من از آن زمان به رشته طبیعی عالقه مند 
بودم. دبیرستان معتمدی تازه  تاسیس شده بود 
و با خانه ما فاصله خیلی زیادی داشت. تنها 
یک دبیرستان بود که رشته طبیعی داشت و 
من ناچار به آن دبیرستان رفتم و در امتحان 
سراسری شرکت کردم و در آن سال در رشته 
طبیعی شاگرد اول استان مازندران شدم. بعد در 
کنکور شرکت کردم و به دانشگاه تهران آمدم.

: شنیده ام مادر تان عالقه به پزشکی 
داشته و توصیه کرده پزشک شوید تا بیماران 
را مداوا کنید ولی پدرتان خواستار تحصیل 

شما در رشته فلسفه اسالمی بوده. 
بله، در آن زمان در بیمارستان بابل چند طبیب 
و پزشکیار وجود داشتند. من در مدتی که رشته 
طبیعی را می خواندم و با توجه به بافتی که در 
شهر دیدم، مایل بودم در این رشته تحصیل 
کنم و البته مادر هم بسیار پافشاری می کرد، 
بخوانم.  فلسفه  من  بود  عالقه مند  پدرم  اما 
البته خیلی ها ما را تشویق می کردند، اما اگر 
این رشته را قبول نمی شدم، امکان داشت به 
رشته های دیگر بروم، ولی عالقه نخست من 

رشته پزشکی بود.
: انگیزه خودتان از پزشکی چه بود؟
در آن زمان در آن بافت و شهر سرانه پزشک 
بسیار اندک بود و به یاد دارم خواهر کوچکم 
بیمار شد. او را به بیمارستان بابل بردیم که از 
نظر ساختمانی خیلی بزرگ بود، اما پزشک کم 
بود و پزشکیارانی بودند که تزریق می کردند، 
پانسمان می کردند، گچ می گرفتند و... و این 
عوامل انگیزه من برای عالقه مندی به رشته 
پزشکي شد. هنوز خاطرم هست نزدیک مدرسه 
من طبیبی بود که از صبح شاید ۲00 نفر دم 
مطبش نشسته بودند. از روستاهای اطراف و 

مجاور به آنجا می آمدند.
: صرفا به درس عالقه داشتید؟

کالس  از  اما  داشتم،  عالقه  هم  ورزش  به 
یازدهم بیشتر مجبور به درس خواندن شدیم و 
دیپلم گرفتیم. بنابراین فعالیت خاص و آنچنانی 
نداشتم. جزو تیم فوتبال مدرسه معتمدی بودم.

: از کنکورتان بگویید.
در آن زمان کنکور تک مرحله ای بود. ما در 
آزمون طبیعی شرکت کردیم براي رشته طبیعي، 
رشته هاي پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و 
دامپزشکی، رشته کشاورزی، شیمی، طبیعی. 
تا ۱50  پزشکی ۱۴0  دانشکده  آن زمان  در 
نفر دانشجو می پذیرفت و بقیه به ترتیب به 
رشته های دیگر می رفتند. من رتبه باالیی داشتم.
: دقیقا چه رتبه ای را احراز کردید؟
دقیق نمی دانم، بین ۲7 تا ۳0 نفر اول بودم.

: انتخاب اولتان دانشگاه تهران بود؟
کرده  تهران شرکت  دانشگاه  کنکور  در  من 
بودم. اگر می خواستم به دانشگاه تبریز بروم 
باید تبریز امتحان می دادم. این امتحانات در 
زمان های مختلف برگزار می شد تا داوطلبان 
هم  دیگر  دانشگاه های  امتحانات  در  بتوانند 
یادم است در آن سال حدود  شرکت کنند. 
۱۴ هزار نفر در کنکور پزشکی دانشگاه تهران 

شرکت کردند.
شروع  را  دستیاری  زمانی  چه   :

کردید؟
سال 5۳ بعد از سربازي رزیدنتی ام را شروع 
کردم. در بیمارستان سینا بودم و از آن زمان 

تا به حال در اینجا مانده ام.
جراحی  رشته  که  شد  چطور   :

مغزواعصاب را انتخاب کردید؟
مرحوم دکتر کوثریان آناتومی را به ما آموخت که 
جزوه درس او را من نوشتم. پاتالوژی اعصاب 
را دکتر سجادی به ما درس داد که برای ایشان 
هم جزوه نوشتیم و پروفسور سمیعی و پروفسور 
عاملی به ما جراحی اعصاب را می گفتند. من 
جزوه های ایشان را نوشته بودم. پزشکي بود که 
رئیس بخش نورولوژی بیمارستان امام)ره( بود. 
نامش یادم نیست. اهل بابلسر بود. در یکی از 
همین خیابان هاي اطراف دانشگاه تهران مطبی 
داشت. جزوه نورولوژی او را هم من نوشتم 
و به این ترتیب به جراحی اعصاب عالقه مند 
شدم. در آن زمان به بیمارستان امام خمینی)ره(
)فعلي( می رفتم یک بخش، بخش پروفسور 
پروفسور  بخش  هم  بخشی  و  بود  سمیعی 
که  می دیدیم  آنجا  در  را  بیماران  ما  عاملی. 
موجب عالقه مندی من شد. در امتحان رشته 
مغزواعصاب قبول شدم. قرار بود به بیمارستان 
شریعتی بروم که آن زمان به نام بیمارستان 
داریوش کبیر بود، ولی هنوز راه نیفتاده بود. 
درنهایت به بیمارستان سینا رفتم. تختخواب ها 
در بیمارستان سینا پراکنده بود. سال دوم بود که 
بیمارستان شریعتي شکل گرفت. رئیس بخش 

هم پروفسور عاملی بود. او به بیمارستان دکتر 
شریعتی آمد و دکتر حسین صانع، رئیس بخش 
مغزواعصاب شد. انسان بسیار شایسته ای است. 
هم معلم اخالق و هم معلم اجتماعی است. 
یک جراح اعصاب کامال علمی و مسلط به 
کار است. آدم بی سر و صدای بود. کار انجام 
می داد و جایی تبلیغات نمی کرد. دکتر ُسِریفی 
هم بود. او نیز بسیار انسان متدین و با سواد 
و شایسته ای است. دکتر فربین هم تازه آمده 
بود. خداوند رحمتش کند، خیلی مرد بزرگی 

بود. مرحوم دکتر خلعتبری هم بود.
: خاطره خاصی از دوران رزیدنتی 

دارید که یادتان مانده باشد؟
آن زمان سي تي اسکن نبود. بیشتر با بیماران 
ترومایی سروکار داشتیم. یادم است که خودمان 
باید به بخش رادیولوژی می رفتیم و آنژیوگرافی 
می کردیم. شبی ۱۳ یا ۱۴ مورد آنژیوگرافی 
می کردم. خودمان باید تزریق می کردیم. من 
سوخته  دستم  می کردم  احساس  کار  اواخر 
است. گاهی تکنیسین ها نبودند و رزیدنت های 
رادیولوژی هم می رفتند. آقای بسیار محترمی 
بود که در آنجا کارگر بود. یاد گرفته بود که 
بوکی را چگونه تنظیم کند و تابش اشعه را 
تنظیم می کرد. این کارگر گرانقدر گنگ  و ناشنوا 
بود. مستخدم آنجا بود و خیلی کار می کرد. 
من باید تا ۳ شماره آمپول آنژیوگرافی را در 
مغز تزریق می کردم. گاهی اوقات عکس را در 
فاز وریدی می گرفتیم. گاهی در فاز شریانی 
و این تیپ بیماران آنجا بودند. بیهوشی هم 
بسیار اندک شمار بود و لوکال تزریق می کردیم. 
کار سختی بود. بعضی بیماران در اغما بودند 
و بعضی ها بی قرار. برای اینکه تومور ناحیه 
را  بیمار  باید  کنیم  جراحی  را  خلفی  حفره 
وانتریوکلوگرافی می کردیم. آماده کردن یک 
بیمار به اندازه ۲ برابر یک عمل طول می کشید. 
خیلی سخت بود. رادیوگرافی های ساده فقط 
می توانست به ما کمک کند و بیشتر معاینه 
بود.  بیماران  درمان  اول  که خط  بود  بالینی 
عکس و رادیولوژی و آزمایشگاه کمک کننده 

بودند. تشخیص با معاینه بالینی بود.
: چه سالی وارد دانشگاه شدید؟

سال ۴۴. خیلی از همکاران من در تبریز امتحان 
دادند و قبول شدند و چند نفر دیگرشان به 
مشهد رفتند. چند نفر هم به اصفهان رفتند و 
عده ای هم دانشگاه اهواز رفتند که در دانشگاه 
جندی شاپور ۳ سال اول پارامدیکال را در 
آنجا می خواندند و۳ سال دوم که دوره مدیکال 
بود را به تهران می آمدند. ما آن سالی که وارد 
دانشگاه شدیم دروس را به واحدی تبدیل 
واحد  ماه   6 هر  می توانستیم  و  بودند  کرده 

انتحاب کنیم.
دانشگاه  وارد  که   44 سال  در   :

شدید، دانشگاه را چطور دیدید؟
بعد از درگیري هاي سال ۱۳۴۲ جو دانشگاه 
پلیسی بود و خیلی کنترل می کردند. یادم است، 
اولین روزی که برای ثبت نام رفته بودم دلهره 
و نگرانی داشتم. آقایی جلوی من را گرفت و 
گفت برای چه به دانشگاه می آیی؟ اینجا همیشه 
پارتی بازی است. من آن زمان منظورشان را 
نفهمیدم، اما بعدا متوجه شدم که می خواست 

دانشجوهای شر و شور را پیدا کند.
: شر و شور بودید؟

نه، آن زمان من نگران ثبت نامم بودم. بعدها 
که در سال ۴7 آن اتفاق برای مرحوم تختی 
افتاد، اعتصاب ها شروع شد. از سال ۴7-۴8 
جریانات زیرزمینی خیلی رشد کرده بود و 
اطالعیه و اعالمیه ها بیرون می آمد. در دانشگاه 
اعالمیه ها روی زمین پخش بود و ما می ترسیدیم 
اعالمیه ها را دست بگیریم، خم می شدیم و آنها 
را می خواندیم. مثال باالی دیوارهای توالت های 
دانشکده پزشکی فضایی بود که بچه ها کتاب ها 
و اعالمیه ها را آنجا می گذاشتند تا بقیه بخوانند و 
افکار عمومی آن زمان تحت تاثیر قرار می گرفت.

: از نظر فضای علمی، دانشگاه تهران 
چه سطحی داشت؟ چه استادانی داشتید؟

خاطره بدي دارم. قسمت عمده وقت سال 
اول و دوم پزشکی ما را رشته ای به نام فیزیک 
یا  منوچهری  دکتر  نام  به  آقایی  می گرفت. 
می داد  یاد  فیزیک  ما  به  که  بود  منوچهریان 
و هر ۱5 روز از ما فیزیک امتحان می گرفت. 
تمام وقت ما را می گرفت و خاطرات خیلی 
بدی داشتیم. نه تنها من، بلکه خیلی از همکاران 
من چنین نظری داشتند. استاد بخش آناتومی ما 
مرحوم دکتر کیهانی و مرحوم دکتر طباطبایی 
بودند و بخش فیزیولوژی مان دکتر پزشکیان 
بود. فکر می کنم دکتر نعمت اللهی هم بود که 
تازه بازنشسته شده است. آن زمان کتاب نبود 
و درس ها فقط به صورت جزوه بود. بعضی 
استادان به ما کتاب می دادند. دکتر کوثریان 
به  را  اعصاب  سیستم  ستون  آناتومی  جزوه 
ما می داد. من با ایشان هماهنگی کرده بودم، 
شکل ها را می کشید و من مطالب را می نوشتم 
که جزوه آناتومی مغز را با کمک ایشان نوشتیم. 
البته این استاد اکنون در قید حیات نیست و 
پسرش در ساری زندگی می کند. من به رشته 
بیماری های عصبی عالقه مند شدم. یادم است 
یکی از استادان خوبمان دکتر بهادری، معاون 
آموزشی دانشگاه هم بود و به دانشجوها خیلی 
کمک می کرد. مرحوم پروفسور عدل در رشته 
بالینی با ما کالس داشت و آپاندیسیت و فتق و... 

را به ما آموزش می داد. مرحوم دکتر نصیرپور 
هم بود. وقتی سال چهارم پزشکی بودم، در 
بخش داخلی دکتری به نام دکتر وکیلی طب 
داخلی و بیماری های ریوی و قلبی را آموزش 
می داد و کالس بسیار پرهیجانی داشتند. خیلی 
خوب درس می داد. در بخش جراحی هم دکتر 
مرشد بود که خیلی با دانشجوها کار می کرد. 

این استادان خیلی زحمت می کشیدند.
آن  از  ویژه ای  و  : خاطره خاص 

زمان در ذهن شما مانده است؟
متعددی  بیمارستان های  پزشکی  لحاظ  از 
بیمارستان  در  تازه  خون  بخش  می رفتیم. 
امام خمیني)ره( )فعلي( در حال تشکیل شدن 
بود. ما سعی می کردیم بیشتر به این بیمارستان 
برویم چون نزدیک خانه مان در جمالزاده بود. 
دکتر اعال و دکتر زمانیان پور در بخش خون 
کار می کردند. پسر جوانی بود که آن زمان 
فضای  داخل  باید  و  داشت  خونی  بیماری 
نخاعی تزریق می کردند. ما که دانشجو بودیم، 
دلمان می خواست این کار را ما انجام بدهیم. 
آن زمان رزیدنت نداشتند و حتی انترن هم 
نداشتند. اولین انترنی که به بخش خون رفته 
بود، من بودم چون عالقه مند شده بودم. من 
دانشجوی سال ۴ و 5 پزشکي بودم. اجازه 
گرفتم تا تزریق کنم. اولین تزریق به پیرمردی 
بود که آنجا بستری بود. به او که این دانشجو 
است. جمله  پیرمرد دقیقا این بود: »این می خواد 
از سر کچل سلمونی یاد بگیره« من سوزنی به 
کمر بیمار زدم و مستقیما به کانال نخاعی رفتم 
و تزریق کردم. از این کار خیلی خوشم آمده 
بود. یکی دیگر از خاطراتم در بیمارستان سینا 
بود که در آنجا باید به اورژانس می رفتیم. ما 
به بخش اورولوژی می رفتیم که دکتر جهرمی 
که خدا رحمتش کند در آنجا بود. بعضی ها 
می آمدند با مثانه پر و من اولین نفری بودم 
که جلو رفتم و مثانه را به روشي که آموخته 

بودم، خالی کردم.
: دورانی بود که هنوز بیماری های 

واگیر در کشور زیاد بود؟
بخش عفونی ما خیلی فعال بود. دکتر مژده ای 
و دکتر یلدا و مرحوم دکتر مولوی در بخش 
کودکان در طبقه باالي بیمارستان بودند. بخش 
وسط بخش بیماری های عفونی مردانه بود و 
زنانه  عفونی  بیماری های  بخش  پایین  طبقه 
یلدا  دکتر  بود.  آنجا  مسوول  یلدا  دکتر  که 
بخش  و  می زد  حرف  دانشجویان  با  خیلی 
مردان و کودکان کمتر فعال بود. بیشتر وقت 
ما با دکتر یلدا می گذشت. دکتر هادوی هم 

در بخش داخلی بود.
: از دکتر یلدا چه خاطره ای دارید؟
دکتر یلدا یکی از استادانی بود که دست ما 
را می گرفت تا برویم و بیمار را ویزیت کنیم. 
مثال می گفت از بوی مریض معلوم است که 
تیفوئید دارد. یا بیمار با عالئم تب مالت یا 
بیمارانی که سل داشتند را به ما نشان می داد. 
ما را به بالین آنها می برد و با ما کار می کرد. 
مرحوم دکتر قریب بازنشسته شده و مرکز طبی 
کودکان تازه تاسیس شده بود. چند نفری در آنجا 
فعالیت می کردند. یادم است دکتر مشایخی آنجا 
بودند و مدام بیماران را به ما نشان می دادند. 
این بزرگان واقعا زحمت می کشیدند. شب و 
روزشان را وقف بیمارستان کرده بودند. من 
اسامی همه آنها را به یاد ندارم، اما واقعا با 
دانشجو کار می کردند چون آن زمان رزیدنت 
نبود و زمان آسیستانی بود. آسیستان ها یکی- دو 
ساعت می ماندند و می رفتند، اما استادان بخش 

می ماندند و تا نصف شب کار می کردند.
: از بیماري هاي شایع کشور در آن 

زمان یادتان است؟ 
من زمان دانشجویی توجهي به پزشکان خارجی 
یک  بود؛  بخش  دو  ما  کار  چون  نمی کردم 
بخش امتحان و درس و یادگیری بود و بخش 
دیگر فضای سیاسی ای که در دانشگاه و کشور 
حاکم بود. فعالیت بارز سیاسي نداشتم، ولی 
با همه در ارتباط بودم. خیلی از دانشجویان 
و همکالسی های ما فعالیت چریکی داشتند 
و چند نفر از دوستان هم شهید شده بودند. 
مخصوصا در سال ۴9 و 50 این مسائل زیاد 
بود، ولی این زمانی بود که ما حول و حوش 
یادم است که در  بودیم و  انترنی  امتحانات 
بیمارستان سینا بودم و یک نفر که تیر خورده 
چنین  با  اولین بار  برای  من  آوردند.  را  بود 
صحنه ای روبرو شده بودم و وقتی در حال 
را  او  و  آمد  پلیس  بودم،  سرش  زدن  بخیه 
بازبینی بدنی کرد تا ببیند نامه ای دارد یا نه؟ 
تکه کاغذی از جیبش بیرون آوردند و رفتند. 
بعد عده ای آمدند این مجروح را در ماشین 

گذاشتند و بردند.
: در سال 1351 در رشته پزشکی از 

دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدید؟

بله، مرداد ماه 5۱ فارغ التحصیل شدم. به شهرمان 
بابل رایگان  بابل رفتم و در درمانگاهي در 
کشیک  می کردم. شب ها  ویزیت  را  بیماران 
می دادم و آذرماه هم برای سربازی اعزام شدم.

: شرایط سربازی چطور بود؟
به ما گفتند فالن ساعت بیایید و همه پزشکان، 
داروسازان و دندان پزشکان در تاالر مرحوم 
تختی دانشگاه تهران دور هم جمع شده بودیم 
و بعد از ۳-۲ ساعت نام عده ای را خواندند و 
گفتند اینها امریه داشتند. ما تازه آنجا لغت امریه 
را شنیدیم و معنی آن را فهمیدیم. گفتند اینها از 
طرف دربار و فرماندهان بزرگ امریه داشتند که 
برای سربازی به تهران بروند. تازه آنجا بود که 
فهمیدیم چه خبر است، عده دیگری هم برای 
نیروی شهربانی و ژاندارمری بردند. ما مانده 
بودیم. طنابی گرفتند و بقیه را تقسیم کردند 
به یک عده گفتند سپاه دانش بروید و به عده 
دیگری گفتند به نیروهای ارتش بروید. سمت 
طنابي که من بودم، را سوار ماشینی کردند 
و به پادگان 0۱ فرح آباد بردند. موهایمان را 
زدند و لباسی به ما دادند. گفتند این لباس ها 
را برای خودتان اندازه کنید. مرحله آموزشی 
به ما  اتفاقی  پارتی نداشتیم و  را گذراندیم. 
آنجا در  پادگان  بروید.  آبدانان  به  گفتند که 
حال ساخت بود و از قرار آنجا سایت رادار 
بود. ما هم به آنجا رفتیم. وقتی رسیدیم گفتند 
باید یک جنازه را معاینه کنید. من اصال معاینه 
کردن جنازه بلد نبودم. در آبدانان بچه ای در 
آب خفه شده بود. گفتند ببینید آیا این بچه 
را در آب انداختند یا اینکه به او تجاوز کردند 
یا... من گفتم این کارها را بلد نیستم. جالب 
بود مریضی نزد من آمده بود و گفت کچلی را 
درمان می کنند. تازه قرصی به نام گریزوفولوین 
آمده بود و کچلی را درمان می کردند. برای 
کچلی آن زمان اشعه اولتراویوله می زدند یا 
اینکه قیر می زدند و پوست را می کندند و چنین 
کارهایی می کردند. من می خواستم قرصي به 
این بیمار بدهم تا کچلي را درمان کنم ولي 
او گفت نه من می خواهم بروم برق بزنم و 
کچلی ام را درمان کنم. تنها پزشک آبدانان من 
بودم. بهداری نبود. اتاقی در ارتش بود که یک 
پزشک پاکستانی در آنجا بود که می خواست با 
خانمی در کرمانشاه ازدواج کند و از آنجا رفته 
بود و فقط من بودم. مریض به من گفت آقایی 
هست که با برق کچلی را درمان می کند. من 
آن آقا را پیدا کردم. از نظر من خیلی جالب 
بود. او یک دوچرخه داشت و پسرش چرخ 
را پا می زد. باتری اطراف دوچرخه برق تولید 
بود که جرقه  به آن وصل  می کرد. دو سیم 
می زد. جرقه ها را به نقاطی که کچل بود، وصل 
می کرد و جالب تر اینکه آنها درمان می شدند.

: بیشترین بیماری هایی که با آنها 
مواجه می شدید، چه بود؟

چند مشکل وجود داشت. بیشتر بیماري هاي 
عفونی بود و ختنه هم می کردم. من در بیمارستان 
سینا ختنه کردن را یاد گرفته بودم. یک شب 
ما را برای جشن ختنه سوران دعوت کردند. 
هفته ای ۳ یا ۴ بچه را ختنه می کردیم. ما را 
دعوت می کردند و خیلی هم از ما پذیرایی شد.

: از دوران دستیاری بگویید.
سال 5۳، بعد از سربازي رزیدنتی ام را شروع 
کردم. در بیمارستان سینا بودم و از آن زمان تا 
به حال در اینجا مانده ام. سال سوم رزیدنتی 
بودم که شنت مغزی به بازار آمد. تحولی در 
جراحی اعصاب شده بود. شنت مغزی شکمی 
آمده بود. شنت را در انتریال دهلیز می گذاشتیم. 
سمت  دهلیز  به  که  می کردیم  محاسبه  بعد 
راست برود. رفته رفته شنت پرتوان آمد و خیال 
ما کمی راحت شد. شنت معمولی گذاشتن 
حدود 7 یا 8 ساعت طول می کشید و بعد با 
آمدن سی تی اسکن و ام  آر آی و میکروسکوپ 
تحوالت عظیمی در جراحی اعصاب ایجاد شد.

: تخصص جراحی اعصاب را در 
چه سالی تمام کردید؟

سال 57 تمام کردم. یادم است که رزیدنت 
مغزی  پرده  زیر  با خونریزی  مریضی  بودم. 
آمده بود آنژیو کردم و دیدم آنوریسم دارد. 
سر او را باز کردیم. در کتاب ها نوشته بودند 
می توانید گردن آنوریسم را با نخ ببندید. آن 
زمان کلیپ نبود. من به آنوریسم به صورت 
با  را  آنوریسم  گردن  رسیدم.  ماکروسکوپی 
جمله الحول و القوه االبا... بستم و خوشبختانه 
به خیر گذشت و او خوب شد. یک روز از 
بخش بیرون آمدم. آن زمان آنقدر شلوغ بود 
می خواباندیم.  زمین  روی  را  بیماران  ما  که 
تابستان بود. دیدیم مادری همراه با بچه اش 
است.  خوابیده  سینا  بیمارستان  چمن  روی 
من داشتم به سمت پاویون می رفتم. بچه را 
دیدم که یک سمتش حالت فلج دارد. او را 
بغل کردم و داخل آوردم. او را عمل کردیم و 
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از طب و تعلیم تا جبهه و جنگ
 فرزام زمانی
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