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94 سال پیش )سال1302( در خانواده ای با پیشینه 300 
ساله، در خیابان عین الدوله سابق به دنیا آمدم و بعدها آمدیم 
باغ فردوس تجریش. مادری بسیار زیبا و خوش صدا و 
پدری بسیار متدین، خوش سیما و جدی داشتم. اجدادم 
و خاندان  ناصرالدین شاه می رسند  به  مادری  از طرف 
پدری ام تا جایی که می دانم، در کارهای دیوانی بوده اند. 
از این تبار، من اولین کسی بودم که پزشک شدم و سراغ 

کارهای دیوانی نرفتم.

سپید:چند خواهر و برادر بودید؟
7 خواهر و 3  برادر و من تغاری بودم. ما در خانه ای بزرگ 
در خیابان عین الدوله که اندرونی و بیرونی بزرگ و باصفایی 
داشت، زندگی می کردیم. تمام دوران مدرسه ام در همین 
خانه باصفا گذشت اما بزرگتر که شدم آمدیم باغ فردوس.
زندگی شما به عنوان یکی از منسوبان دربار قطعا شرایط 

خاصی داشته. 
ما هیچ وقت خودمان را وابسته این عنوان ها نکردیم. در 
خانواده ما که دیوانی بودند، این حرف ها وجود نداشت. 

سپید:کدام مدرسه می رفتید؟
کالج امریکایی ها می رفتم که بعد ها نامش را تغییر دادند و 
شد »البرز« کنونی که شما می شناسید. دیپلمم را در رشته 
طبیعی گرفتم و بالفاصله وارد دانشکده پزشکی دانشگاه 

تهران شدم.

سپید:ورودی چه سالی هستید؟
ورودی 1323 بودم.

سپید:با عالقه درس می خواندید یا طبق نظر خانواده؟
من درس خواندن را بیشتر از هر کار دیگری دوست داشتم.
یادم است وقتی دیپلمم را گرفتم، خبر به بیرونی و به 
پدرم رسید. ما در اندرونی خانه بودیم و پدرم کارهایش 
را قسمت بیرونی خانه انجام می داد. گفتند پدرم می خواهد 
من را ببیند. پدر با همان قلیان همیشگی و کنار حوض 
بزرگی که داشتیم، نشسته بود و دستیارش موسی خان 
پشت ایشان بودند. ما که جرات نشستن در مقابل پدر 
نداشتیم بنابراین وقتی رسیدم، مقابلش ایستادم. همانطور 
که قلیان می کشید، گفت: داوود، شنیدم دیپلمه شدی! گفتم 
بله. پدر گفت: خب حاال می خواهی چی کار کنی؟ گفتم: 
پدرجان! می خواهم دکتری بخوانم. خیلی تعجب کرد و 

گفت می خواهی دکتر شوی؟

سپید:دلیل تعجب پدرتان چه بود؟
 علتش این بود که تا آن موقع در تیره کاظمی ها دکتر وجود 
نداشت و نسل به نسل همه کارهای دیوانی می کردند. اولین 

کسی که وارد رشته پزشکی شد، من بودم.

سپید:شما چرا به پزشکی عالقه داشتید؟
دلیلش را نمی دانم ولی از وقتی که به یاد دارم، عاشق 
طبیعت بودم. آن زمان ها کالج امریکایی ها هم که می رفتم، 
فقط دو رشته داشت؛ یکی از این رشته ها طبیعی بود که 
زمان  همان  از  من  ولی  می شد    ... و  کشاورزی  شامل 

می خواستم پزشک شوم.

سپید:ماجرای اجازه پدر چه شد؟
وقتی گفتم می خواهم پزشک شوم، پدر چند لحظه سکوت 
کرد. چند پک به قلیان زد و گفت: خب، باالخره یک خانواده 
بزرگ احتیاج به طبیب هم دارد. باالخره اجازه صادر شد.

سپید: و اگر پدر اجازه نمی داد؟
من اراده کرده بودم که پزشک شوم و هیچ چیز دیگری 
نمی خواندم و هیچ کار دیگری نمی کردم غیر از پزشکی. 
اگر موافقت هم نمی کردند، باالخره به طریقی اجازه اش 

را می گرفتم چون یاد گرفته بودم که زود جا نزنم و برای 
چیزی که می خواهم، بجنگم.

سپید: و همان سال کنکور پزشکی شرکت کردید؟
بله. آن زمان دانشگاه تهران برای رشته پزشکی فقط 80 
دانشجو گرفت و راستش را بخواهید، اول نشدم و نفر 

دهم شدم.

سپید:مثل بقیه در کنکور شرکت کردید یا ویژگی های 
خانوادگی کمکتان کرد؟

من هم مثل بقیه کنکور شرکت کردم. آن زمان برای رشته 
پزشکی بعد از کنکور یک مصاحبه حضوری هم بود و چند 
نفر از استادان بعد از مصاحبه دانشجو را انتخاب می کردند. 
یکی از سوال هایی که می پرسیدند، درباره وضعیت مالی 
خانواده ها بود. می گفتند ما دانشجوها را محک می زنیم تا 
به انگیزه پولدار شدن و صرفا نگاه مادی وارد این رشته 
نشوند، اگر از خانواده های نسبتا متمکن باشند، فقط به 
انگیزه پولدار شدن وارد این رشته نمی شوند. من هم خانواده 
متمکنی داشتم ولی ثروتمند نبودیم، با این اوصاف سال 
1323 وارد دانشکده پزشکی شدم .سال 1329 درسم تمام 

شد و شهریور همان سال رفتم امریکا.

سپید:حاال چرا امریکا؟
دانشگاه خیلی  را در یک  بود و من  آنجا  برادرم  چون 
مشهور ثبت نام کرده بود. وقتی رفتم، گفتند درست است 
فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستید ولی سیستم آموزشی 
ما فرق کرده و باید از اول شروع کنید. بعد از کلی صحبت، 
موافقت کردند یک دوره فشرده هزار ساعته را بگذرانم 
و بعد که این دوره را تمام کردم، مدرکم را قبول کردند 

و وارد دانشگاه شدم. 4 سال جراحی عمومی خواندم.

سپید:چرا جراحی را انتخاب کردید؟
چون احساس می کردم قدرت دستم زیاد است. همیشه 
دوست داشتم وارد کارهای بکر و جدید شوم و به نوعی 
دوست داشتم خاص باشم. هنوز هم معتقدم آدم باید نهایت 
تالشش را بکند تا در هر حرفه و رشته ای که هست، بهترین 
آن باشد.  آن زمان که من دوره جراحی عمومی را تمام 
کردم، گرایش جراحی قلب حتی در خود امریکا بسیار نو 
و در حال کشف دنیای عجیبی بود. شاید همین نو بودن من 
را به شدت جذب کرد که این رشته را انتخاب کنم. اینقدر 
این رشته تازه و نوپا بود که من دوازدهمین فارغ التحصیل 

جراحی قلب در کل امریکا بودم. بعد از اینکه درسم تمام 
شد، به من اجازه طبابت دادند. در تمام طول زندگی ام 
هیچ وقت هدفم را رها نکردم. اینکه خسته شوم یا هدف 
دیگری را انتخاب کنم، اصال در زندگی من وجود نداشت. 
وقتی تصمیم گرفتم پزشک شوم، باید بیشترین تالشم را 
می کردم و اصال به خودم این حق را نمی دادم که خسته شوم.
وقتی با عالقه وارد یک کار شوی دیگر رهایش نمی کنی.

 سپید: با توجه به شرایط خانواده  تان، چرا وارد کارهای 
دیوانی نشدید و این همه سختی درس خواندن را قبول 

کردید؟
برادر بزرگم باقر کاظمی، وزیر امورخارجه دکتر مصدق 
بود ولی من هیچ وقت کارهای دیوانی و اجرایی را دوست 
نداشتم و ترجیح می دادم به سختی درس بخوانم. هر کار و 
حرفه ای را که انتخاب می کنیم، باید دوستش داشته باشیم 
و نهایت تالشمان را کنیم که بهترینش باشیم. من شاید 
احتیاجی به این همه تالش نداشتم و می توانستم حرفه های 
کم زحمتی را انتخاب کنم ولی خودم می خواستم که پزشک 
شوم و باید برای بهترین شدن تالش می کردم. به نظر من 

هر کسی بباید عاشق حرفه اش باشد.

سپید:چه سالی برگشتید ایران؟

استادم،  به کمک  بود. همان سال  فکر کنم سال 1336 
پرفسور تیلیبی، کتاب کوچکی نوشتیم که تقریبا قدم های 
اول جراحی قلب بود. اولین جراحی را سال 1337 انجام 
دادم. آن زمان ها اجازه نمی دادند که به قلب دست بخورد 

و خوب یادم است که چه مشکالتی داشتم.

سپید:چرا برگشتید؟
چون من یک ایرانی بودم. زمانی که می خواستم برگردم، 
یکی از استادان دانشکده فوت کرد و به من پیشنهاد دادند 
جای ایشان باشم، 6 ماه کار کردم ولی تصمیم گرفته بودم 
که برگردم و برگشتم. من ایرانی و  بزرگ شده این کشور 
بودم. زمان انقالب خیلی از دوست های ما رفتند ولی حتی 
آن زمان هم ما ایران را ترک نکردیم و ماندیم. بچه هایم 
به روال آن سال ها در امریکا و اروپا درس می خواندند. 
یک سال بعد از برگشتنم از امریکا ازدواج کردم. همسرم 
از خانواده های اصیل شیرازی هستند که در شیراز شناخته 

شده اند.
سپید: اولین جراحی قلب را کدام بیمارستان انجام دادید؟
 برای من مهم نیست که منابع ما چه نوشتند و هیچ وقت 
هم درپی این عنوان ها و اسم ها نبودم. من خیلی کم ادعا 
می کنم. کار خودم را بی سروصدا انجام می دادم، حاال اینکه 
اولین جراحی قلب در ایران به نام چه کسی ثبت شده، چه 

اهمیتی دارد؟ مهم این است که ما کار را شروع کردیم که 
امروز به آن افتخار می کنیم. اولین عملی که توانستم در 
ایران انجام دهم، تنگی میترال بود و تمام این ها مدارکش 
موجود است. مجله خواندنی ها نوشت: »جوانکی غوره 

نشده مویز شده است و ادعای عمل قلب دارد.«
آن زمان یک شرکت انگلیسی که پیمانکار جاده جنوب 
به شمال بود، بیمارستانی داشتند به نام »شیبانی« حوالی 
پل چوبی. مدیرش آن زمان خانم دکترشیبانی بود که فارغ 
التحصیل آکسفورد بودند. من رفتم آنجا و مدارکم را به 
خانم شیبانی دادم و پذیرفتند اولین جراحی را در همین 

بیمارستان انجام دهم.

سپید:60 سال پیش با چه امکاناتی جراحی قلب انجام 
می دادید؟

با حداقل ها کار را شروع کردیم، ولی چون به کار خودم 
اعتماد داشتم، با همان امکانات محدود جراحی موفق بود.

سپید:این اعتماد را از کجا آورده بودید؟ نمی ترسیدید از 
اینکه برای اولین بار این کار را انجام می دهید؟

من در امریکا جراحی کرده بودم و این جراحی و سیستم 
قلب را می شناختم. چرا باید می ترسیدم؟ وقتی یک سرلشکر 
را به جبهه می فرستید، ممکن است جنگ را برای اولین 
ببیند ولی چون درسش را خوانده و دوره رزم را دیده 

با داوود کاظمی اولین جراح قلب در ایران

دستانی که 60 سال پیش جراحی قلب کرد

دیدگاه

 محمدحسین ماندگار یکی از مشهورترین شاگردان 
داوود کاظمی است که او را به عنوان پدر پیوند 
قلب ایران میشناسند. ماندگار معتقداست که نقش 
دکتر کاظمی در جراحی قلب ایران بی نظیر است و 
او بنیان گذار جراحی نوین قلب در ایران است   و 
می گوید هرچند در منابع مرجع کم تر نامی از ایشان 
است ولی این موضوع به نقص ما در تاریخ نگاری 
برمی گردد و چیزی از ارزش کار ایشان کم نمی کند. 
اینکه ایشان بعد از جنگ جهانی دوم با چه سختی ها 
و مشقاتی و با کشتی خودش را به امریکا می رساند و 
فکر می کنم اولین پزشک ایرانی هستن که به صورت 
آکادمیک جراحی قلب خواندند و با دست پر به 
ایران برگشتند و بی هیچ دریغی دانشش را در اختیار 

دانشجویانش قرارداد و من هم افتخار می کنم یکی 
از شاگردان ایشان بودم. 

دکتر کاظمی زمانی به عنوان جراح قلب برگشتند که 
تا قبل از ایشان ما اصاًل تخصصی به نام جراحی 
قلب نداشتیم و تمام کارها توسط جراحان عمومی 
انجام می شد. ماندگار افزود: توجه داشته باشید که  
ما از60 سال پیش حرف می زنیم که اصاًل امکانات 
و تجهیزات با امروز قابل مقایسه نیست. آن زمان 
دکتر کاظمی واقعًا با دست خالی و تک وتنها شروع 
با کلی مخالفت از طرف  کرد، در زمان خودش 
ولی  بود  مواجه  کارشکنی ها  و  عمومی  جراحان 
و  ماند  گمنامی  در  متأسفانه  و  کارکرد  و  ایستاد 
و  تاریخ نگاری  در  این قدر  ما  چرا  نمی دانم  من 

پزشکی کم کاری  در حوزه  نگاری هایمان  مستند 
و مشکل داریم. 

ماندگار در ادامه افزود: دکتر کاظمی در شرایطی کار 
را شروع کرد که حتی در بحث بیهوشی هم دانش 
اولیه و کمی وجود داشت حاال تا بماند تجهیزات 
موردنیاز جراحی قلب و مراقبت های قبل و بعد از 
عمل که واقعًا با دشواری و مشقت انجام می شد. 
دکتر کاظمی با همین امکانات توانست با کاهش 
درجه حرارت بدن عمل قلب انجام دهد که به نظر 
در زمان خودش شاهکار بوده است. او یک کمربند 
گچی هم اختراع کرده اند که به نام خودشان در دنیا 
.این کمربند در مواقعی که بیمار  ثبت شده است 
قلب  پرده دور  به اصطالح  به سل دچار می شود 

آهکی می شود و با کمک این کمربند می توانستند 
پیوند  اولین جراح  کنند.   تنظیم  را  قلب  ضربان 
قلب در ایران گفت: حتی زمانی که من جراحی 
قلب را شروع کردم ما دچار محدودیت های زیادی 
بودیم و جراحی قلب خیلی شایع متداول نبود در 
تهران دو یا سه مرکز جراحی قلب می کرد و در 
شهرستان ها هم تا جایی که من می دانم در اصفهان 
کمی جراحی دریچه می شد و در تبریز هم که با 
زحمت های دکتر دانشور یک مرکز قلب بود و ما 
مدیون لطف و همت و تالش کسانی مانند دکتر 
کاظمی هستیم که پایه های جراحی قلب را به قدری 
مستحکم چیدند که در کمتر از 40 سال ما به چنین 

پیشرفتی در جراحی قلب رسیده ایم.

حسین ماندگار

 دکتر کاظمی ،بنیان گذار جراحی نوین قلب در ایران هستند


