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سپید: زندگی مشترکی که هر دو پزشک باشند، سخت نیست؟
  قطعا ویژگی های خاص خود را دارد. یکسری راحتی ها و 
یکسری سختی های خاص خودش را دارد. جنبه مثبت ماجرا 
این است که شرایط کاری آدم درک می شود و سنگینی کار از 
طرف مقابل قابل هضم تر است. وقتی وارد دوره پیک عمل پیوند 
شدم باوجوداینکه خانه ام نزدیک بیمارستان بود و با 5 دقیقه 
پیاده روی می توانستم برگردم گاهی می شد که حتی 5 شب هم 
نمی توانستم به منزل برگردم. مجبور بودم بروم شهرهای دیگر 
مثل یزد، ارومیه و شهرکرد عضو بیاورم و عمل پیوند را انجام 
بدهیم و همین طور پشت سر هم اتفاقاتی روی می داد که وقت 
استراحت را از من می گرفت. تازه فلو گرفته بودم. فلوهای 
فوق تخصصی مان دوره اول بودند. در تمام این سال ها بیشتر 
همراهی و درک همسرم بوده و این به رشد هر دو در رشته 

خودمان کمک کرد.
سپید: متولد کدام شهر هستید؟

من متولد سی سخت هستم. شهری در کوهپایه کوه دنا در ارتفاعات 
دامنه های زاگرس. سی سخت یک دهستان بزرگ بود که مرکز 

بخش عمده ای از مناطق بویر احمد است.
سپید: پدرتان چه شغلی داشتند؟

پدرم کارمند کارخانه قند یاسوج بودند و االن هم  سال هاست 
بازنشسته هستند. این کارخانه بعد از غائله جنوب در سال 1342 
که عشایر علیه حکومت مرکزی شورش کردند بنانهاده شد و 

پدرم هم از همان زمان در این کارخانه استخدام شد.
سپید:  چند فرزند بودید؟

مادرم از اولین زنانی بود که در آن منطقه معلم شده بود و از 
زنان با احترام منطقه ماست. ما 6 برادر و یک خواهر هستیم که 
تقریبا همه تحصیلکرده  رشته های پزشکی هستیم. پدر و مادرم از 
خانواده های اصیل و با قدمت آن منطقه هستند و ما با خانواده ملک 
حسینی ها هم رابطه نزدیک و پیوندهای خویشاوندی و دوستانه 
داریم. مادرم سال 1343 معلم شدند و من هم سال 1348 به دنیا 
آمدم. پدرِ پدربزرگم در سال 1309 اولین معلم را به آن منطقه 
آورد و بنای علم و تحصیل را به شیوه نوین در سی سخت بنیان 
نهاد. چون تا قبل از اقدام پدر پدربزرگم، مکتب خانه های قدیمی 
وجود داشت ولی مدارس نوین خیر، همه سعی می کردند در 
مکتب خانه خواندن و نوشتن قرآن و زبان فارسی را یاد بگیرند. 
حافظ سعدی و فردوسی می خواندند اما با آمدن معلم شیوه 
جدید آموزش تربیت هم راه خود را میان مردم باز کرد. ایشان 
از رضاشاه تقاضای معلم کرد و از همان موقع هم که این معلم 
آمد همه افراد محل را ملزم کرد پسر و دختر خود را به مدرسه 
بفرستند. این معلم آقای مجیدی نام داشت. ایشان چند سالی 

در منطقه ما بود و بعد به تهران برگشت.
سپید: چرا پدرتان این اصرار را داشت؟

چون ایشان التزام داشت که همه باید تحصیل کنند، این موضوع 
که مادرم هم بعدها معلم شد نکته تعجب برانگیزی ندارد. منتها 
مادرم ابتدا آمدند دانشسرای عشایری آقای بهمن بیگی که در 
شیراز تاسیس شده بود و تحصیالتشان را تکمیل کردند و بعد به 
منطقه بازگشت. حتی مادر خانم بنده هم از همین نسل معلم ها 
هستند که بنده کالس اول ابتدایی را با ایشان گذراندم، ایشان 

خاله بنده هستند که درنهایت مادر خانم بنده هم شدند.
من در مدرسه ای درس خواندم که خاله، شوهرخاله، مادرم و 
یکی از دایی هایم معلم آن مدرسه بودند و دایی هم مدیر مدرسه 

بود. بچه های مدرسه هم خب به طبع پیوندهایی که عشایر با هم 
دارند همه با هم فامیل بودند.

سپید: یک خانواده عشایری و تحصیلکرده؟
دوراندیشی جد بزرگم و اهتمام ایشان باعث شد از دو نسل 
پیش از من همه زن ها و مردهای منطقه تحصیل کنند. ایشان به 
 جای توپ و تفنگ و زمین از رضاشاه طلب معلم کردند و بذر 

تحصیل را میان ما کاشتند.
سپید: پس باوجوداین جو تحصیلی و همچنین معلم بودن مادر 
احتماال ایشان تاکید داشتند که پزشک بشوید درست است؟
  من خاطرم نیست که هرگز برای پزشک شدن من اصراری 
از طرف خانواده ام صورت گرفته باشد. درست است که جو 
تحصیل حاکم بود اما هر دوره مقتضیات خودش را دارد و من 
هرگز اجباری برای تحصیل در رشته ای خاص را در خانواده 

ندیدم. وقتی آقای مجیدی با دعوت جدم وارد منطقه ما شدند 
مردم بسیار او را تکریم کردند. آقای بهمن بیگی هم به سبب 
همت و تالش برای برقراری تحصیل در میان عشایر جنوب 
جایگاه بسیار بزرگی میان ما دارند که تاکنون هیچ دکتر و مهندسی 
نتوانسته این مقدار عزت و احترام را میان مردم ما کسب کند 
اما خب در شرایط مختلف خواست خانواده ها هم تغییر می کند. 
مثال آن دوره معلمی شغل بسیار واالیی بود. هم درآمد خوبی 
داشت و هم جایگاه و منزلت اجتماعی باالیی داشت. این رویه 
تا سال های دهه 50 ادامه داشت و بعد از آن پزشکی این منزلت 
را کسب کرد اما شاید در آینده رشته دیگری هم جای خود 
را با پزشکی عوض کند، باید دید هر دوره ای چه رشته ای 
مورد مخاطب خانواده هاست. من خودم تا سال 1366 که رشته 
پزشکی را انتخاب کردم همیشه در فضایی قرار داشتم که بیشتر 
خانواده ها می خواستند فرزندشان یا پزشک شود یا مهندس برق. 
بیشتر تاکید خانواده روی درس خواندن بود و نه رشته خاصی. 
من دیپلم ریاضی گرفتم و در استان فارس هم  رتبه دیپلمم اول 
بود اما یک پسرعمو داشتم که ایشان مرا تشویق کردند دنبال 
پزشکی بروم. ایشان تاکید داشتند که پزشکی رشته ایست برای 
برداشتن دردی از دردهای مردم و از سویی دیگر تعداد معلم ها 
هم زیاد شده بود بنابراین باید فضای ادامه تحصیل را تغییر می داد.
سپید:  به شما پیشنهاد ندادند که پزشکی رشته پول سازی است؟

  خیر در خانواده ما پول اهمیت کمتری داشته. اینکه در رفاه 
زندگی کنید بحث دیگری است و اینکه برای پول زندگی کنید 
یک بحث دیگر. ما زندگی خاص خودمان را داریم. دید خودمان 
به دنیای اطرافمان. هنوز در البه الی زندگی مدرن امروزی می توانید 
رگه هایی از نحوه زندگی عشایری و آن دید به دنیا را میان زندگی 
ما بیابید. روابط گسترده با مردم و فامیل و ازاین دست رفتارها. 
بحث بعدی هم منزلت اجتماعی است. برای مثال وقتی فامیل ها 
می آیند شیراز خود را ملک حسینی یا نیک اقبالیان معرفی می کنند 
و این بدان معناست که منزلت پزشکی که در این فامیلی است را 
آنها هم از آن خود می دانند. شاید برای شما ملموس نباشد درک 
این موضوع که از شهر و زندگی شهری آمده اید اما در گذشته 
مردم ما عشایر بودند و در چادر زندگی می کردند. چادرهای 

عشایری در ندارد، اگر چادر کناری مثال نمک کم داشت سری 
به چادر بغلی می زد و نمک را از آنجا تهیه می کرد. پیوندهای 
عاطفی و خویشاوندی قوی میان این سبک از زندگی همچنان 
در خلق وخوی ما باقی مانده و بر همین اساس پول معیار بسیار 
ناچیزی برای انتخاب های ماست، حال این انتخاب می تواند زن 
و همسر باشد یا شغل یا تحصیل یا هر چیز دیگری. متاسفانه 
االن به گونه ای شده که همه در چهاردیواری خودشان محصور 
شده اند. همین تهران قدیم یا زندگی شهری قدیمی که یک فامیل 
از برادرها و خواهرها در خانه ای بزرگ زندگی می کردند و یک 
حیاط مشترک داشتند و بسیاری از موارد روزمرگی زندگی میانشان 
به اشتراک گذاشته می شد. همه سر یک سفره غذا می خوردند 
و مشکالت را همگی دست به دست هم برطرف می کردند اما 
االن ممکن است 2 برادر در دو سوی یک شهر زندگی کنند و 

ماه ها حتی مراوده هم با یکدیگر نداشته باشند.
سپید: پس می گویید که االن هم این پیوندها را میان خود 

حفظ کرده اید؟
 بله ما مرتب به خانواده و فامیل سر می زنیم، برمی گردیم به 
شهر خودمان یعنی سی سخت. هم برای دیدن پدر و مادر و هم 
اعضای خانواده و آشنایان. اصال من قبل از اینکه شیراز منزل 
داشته باشم در سی سخت خانه ساختم. همیشه جمع می شویم 
و صحبت می کنیم و اگر از اقوام مشکلی داشته باشند، چه مسئله 
پزشکی که کار تخصصی بنده است یا مشکل غیرپزشکی برای 

رفع مشکل اقدام می کنم.
 سپید:  وقتی کودک بودید آرزو داشتید چه شغلی داشته باشید؟
  آن زمان خاطرم هست ارتش برای رفت وآمد در منطقه عشایری 
ما از هواپیماهای ملخی و هلیکوپتر استفاده می کرد و این رفت و 
آمدهای هوایی به  دلیلی صعب العبور بودن مسیر زمینی همیشه 
هوایی بود. ما هم با دیدن هواپیما دوست داشتیم خلبان بشویم. 
بزرگ تر که شدم نظرم تغییر کرد و سال 1366 وارد دانشگاه 
پزشکی شیراز شدم. سال 1373 دوره عمومی که به پایان رسید 
قرار بر این بود که بروم رشته قلب بیمارستان رجایی امتحان 
بدهم، اما یکی دو هفته قبل از امتحان دکتر ملک حسینی مرا 

دید و احوالم را جویا شد، بعد به من پیشنهاد داد بروم رشته 
جراحی و از آنجا هم برای پیوند اقدام کنم.

سپید: عالقه تان به رشته قلب بود؟
  خیر، من به جراحی عالقه داشتم که بعد بروم قلب یعنی کال 
جراحی برایم اولویت داشت. به تشویق یکی از دوستان دوره 
دانشگاه که هم رقیبم بود و هم رفیقم ذهنیت من برای رشته قلب 
آماده شد ولی وقتی دکتر ملک حسینی با من صحبت کرد نظرم 
تغییر کرد و وارد رشته جراحی شدم. آن سال امتحان ندادم و سال 
بعد یعنی سال 1374 برای رشته جراحی اقدام کردم. سال اول 
جراحی که گذشت متوجه شدم حتی جراحی قلب هم آن قله 
آرزوهایم نیست و نمی تواند نیاز و عطش درونی ام را رفع کند.

سپید: نیاز شما چه بود؟
  یعنی آن انتظاری که فرد از خودش داشته باشد. فکر می کردم کار 
خیلی فوق العاده ای باشد که بود اما برای من کم بود و می خواستم 
کارهای به مراتب سنگین تر و پیچیده تری را انجام دهم. جراحی 
قلب یک عمل ظریف اما با متد ثابت بود و هیچ گونه خالقیتی در 
خود نداشت. من احساس می کردم در کار جراحی، یک جراح 
باید با چالش روبه رو شود، ازلحاظ مالی اگر بررسی کنیم اگر 
دوره ای که من فارغ التحصیل شدم رشته ام جراحی قلب بود 
قطعا وضعیت بسیار بهتری برایم به همراه داشت ولی همان طور 

که پیش ازاین گفته ام عطش درونی ام را پول برطرف نمی کند.
سپید:  شما متعلق به نسلی از پزشکان هستید که مسائل 
مالی برایشان اهمیت داشته، چرا برای شما این اتفاق نیفتاد؟

  دقیقا برای من هم مهم بوده، یعنی هر پزشکی که بگوید مسائل 
مالی برایم اصال مهم نیست درواقع دارد خودش را گول می زند، 
اما بحث اولویت هاست. تعریف رفاه با مسائل مالی کامال متفاوت 
است من به دنبال رفاه بودم نه پول و همزمان اولویت اولم تحصیل 
و کار در رشته ای بود که انگیزه الزم برای زندگی و کار را به من 
بدهد. من همیشه می خواستم از توانایی هایم در حد نهایی آن 
استفاده کنم بنابراین رشته هایی که متد ثابت و غیرقابل تغییری 
دارند برایم جالب نبودند. من می توانستم رشته های دیگر را 
انتخاب کنم، مثال پوست یا ارتوپدی اما جراحی برایم جذاب شد 
و البته در این رشته کمبود هم وجود داشت. کمبود ازاین جهت 
که دانشجوهای خیلی خوب وارد این رشته نمی شدند، بنابراین 
رشته جراحی در یک سطح ایستایی قرار داشت. دانشجوهای 
خوب، زمان ما وارد رشته داخلی می شدند یعنی داخلی شیراز 
همواره مملو بود از شاگردان ممتاز و طراز اول. بزرگان دانشکده 

پزشکی شیراز همیشه از رشته داخلی عبور کردند حتی افرادی 
که مناصب بزرگی هم بعدها کسب کردند مثل دکتر لنکرانی از 
این رشته عبور کرده بودند. به من هم می گفتند چرا می خواهم 
بروم رشته جراحی، جراحی یک  رشته معمولی است و علمی 
هم در آن نیست، نهایتا شبیه یک تکنیسین می شوی. من گفتم 
این دید اشتباهی است درصورتی که جراحان بزرگی در شیراز 
وجود داشتند و هنوز هم هستند مثل دکتر واعظ زاده دکتر فرخ 
سعیدی، ایشان سال ها استاد دانشگاه شیراز و رئیس دانشگاه 
پزشکی شیراز بودند و دکتر دکتر پارسا و همچنین دکتر عاطفی. 
بنابراین در یک دوره خالئی به وجود آمده بود که دانشجوهای 
خوب وارد رشته جراحی نمی شدند، همه یا می رفتند رشته ای 
مثل داخلی که پرستیژ علمی باالیی داشت یا درآمد خوبی داشت 
مثل رشته هایی که عرض کردم. تشویق های دکتر ملک حسینی 

خیلی موثر بود که وارد رشته جراحی بشوم.
سپید: چرا آنقدر ایشان روی تصمیم شما تاثیر داشتند؟

  دکتر ملک حسینی جراح بسیار زبردستی است، وقتی شخصیتی 
مثل ایشان راهنمایی می کنند شما از روی عقل و منطق هم 
نگاه کنید، باید بادید باز بپذیرید یا حداقل بهای بیشتری به این 
راهنمایی بدهید. ایشان به من گفتند که دارند راه پیوند را باز 
می کنند و تو هم به من کمک کن، خب پیشنهادی عالی تر از 
این نمی شود. این ایده آل است که به شما بگویند تو بیا و با هم 

این بخش را گسترش می دهیم و متعالی می کنیم.
سپید: و شما به نقطه ایده آلتان رسیدید؟

با تمام  کارهایی که در بخش پیوند انجام داده ایم هنوز فکر می کنم 
ما اول راه هستیم و می شود کارهای بسیار بزرگ تری را هم انجام 
داد. ما به کمیت رسیده ایم. بزرگ ترین بخش پیوند دنیا را در 
اختیار داریم به کیفیت هم رسیده ایم، در کارهای کلینیکی و در 
بخش تولید علم وقتی بتوانیم سالی 200 یا 300 مقاله علمی 
درجه  یک را در بهترین نشریات معتبر علمی به چاپ برسانیم، 
آن وقت است که باید به خود ببالیم. زمانی که ما بتوانیم به روش 
یا دارویی برای جلوگیری از پس زدن پیوند دست بیابیم آن روز 
می تواند روز بزرگی برای ما باشد، آن وقت این روش به اسم 
شیراز مشهور می شود. ما سالی 600 پیوند کبد انجام می دهیم 
و چه خوب می شود که روش های نوینی را هم بیابیم تا هم در 

تکنیک و هم در خالقیت پیشتاز باشیم.
سپید: فکر می کنید چند سال با آن وضعیت ایده آل فاصله  دارید؟

  طی 10 سال آینده به وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. وقتی 

ساختمان جدید آموزش در شهر جدید صدرا ساخته شود، 
خب دانشجوهای بیشتری جذب این رشته می شوند و پرورش 
می یابند و تصور کنید از هر 10 نفر یکی فقط تولید علم داشته 
باشد به چه وضعیت بی نظیری خواهیم رسید. مضافا بر اینکه 
خب این پزشکان در سرتاسر کشور پخش می شوند و جامعه 

از خدماتشان بهره مند خواهد شد.
سپید: چرا بهره برداری از این پروژه با تاخیر انجام  شده و 

گروه شما شامل چه افرادی است؟
  تامین مالی به  کندی صورت می گرفت، دکتر ملک حسینی 
رئیس گروه هستند، دکتر صالحی، همراه قدیمی ایشان هم 
هستند، دکتر بهادر و نفر چهارم هم بنده هستم و همزمان شاگرد 
این سه بزرگوار. ما همچنان درحال توسعه گروه خود هستیم و 
با الگوبرداری از دانشگاه های بزرگی مثل جان هاپکینز که مورد 
تاکید دکتر ملک حسینی است طی یک بازده زمانی 3  ساله 
خواهیم توانست به جایگاه بسیار ویژه ای دست  یابیم. ما راه را 
آغاز کرده ایم و من معتقدم به کمک تامین مالی خیرین خیلی 

زودتر از برنامه پیش بینی شده به اهداف دست خواهیم یافت.
سپید:  اگر الگوی ذهنی آقای ملک حسینی دانشگاه  هاپکینز 
یا دانشگاه های مشابه بود چرا سبک معماری را در ساخت 

بیمارستان جدید بوعلی سینا دخیل نکردند؟
  این معماری برگرفته از معماری مدرنی است که الگوهای ایرانی 
هم در آن وجود دارد و نکته بعدی این است که بیمارستانی با این 
حجم را نمی شود فقط با سبک معماری ایرانی ساخت. همچنین 
معماری کالسیک هم درخور ما نیست. ما فقط این حجم وسیع 
را می توانیم در معماری مدرن پیاده سازی کنیم و بعد اشکالی 
از معماری ایرانی مثل سرسرای ورودی که شبیه تخت جمشید 
است را به سبک معماری ایرانی به  کل مجموعه اضافه کنیم. 
پیشنهاد هایی وجود داشت که از سنگ سفید بیشتر استفاده کنیم 
ولی بعد ترکیبی از سنگ و شیشه لحاظ شد. درمجموع وقتی 
تمام بررسی ها انجام شد به این نتیجه رسیدیم معماری ایرانی 
جوابگو نیست زیرا باید سطح بسیار زیادی را اشغال می کردیم 
که فقط 500 تخت در آن قرار بگیرد و همچنین معماری مدرن 
به این دلیل مورد استقبال قرار گرفت که متعلق به سبک خاصی 
نبود و الگویی فراگیر و جهانی دارد. این گونه شد که تمام طرح ها 

رد شد و درنهایت به طرح نهایی فعلی رسیدیم.
سپید: االن چند طبقه فعال دارید؟

 7  طبقه و 2 طبقه زیرزمین

با سامان نیک اقبالیان نخستین جراح پیوند پانکراس

پیچید گی های پیوند، عطش درونی من را سیر اب می کند

خالصه گفت و گو
 از 10 سال پیش تا کنون ما هیچ مورد پیوندی انجام نمی دهیم که نسبت درجه یک با هم نداشته باشند. بحثم این است که برای اهدای عضو نباید پولی رد و بدل شود این کار 

واقعا اخالقی نیست
 برآورد می شود که تا 10 سال آینده فقط در همین استان فارس ما نیازمند چندصد دستگاه دیالیز خواهیم بود.

 در مرکز ما حدود 4 هزار پیوند کبد و 4 هزار پیوند کلیه صورت گرفته و پیوند های روده و پانکراس هم بالغ بر چند صد عمل پیوند است. همه این عمل ها هم زیر نظر دکتر 
ملک حسینی توسط شخص ایشان یا تیم عمل پیوند انجام پذیرفته ولی برای ما همیشه کیفیت مهم تر از کمیت بوده است.

 در جراحی پیوند شما همیشه با عمل های نو روبه رو می شوید. جراحی مجاری کیسه صفرای سرطانی یکی از سخت ترین عمل های جراحی در کبد است. من  بعد از 12 سال که 
این عمل را انجام می دهم تازه همین سال گذشته احساس کردم که به یک دید کلی در این عمل سخت رسیده ام

 من کارهای مهم دیگری انجام داده ام ولی نمی دانم چرا با این پیوند پانکراس شناخته می شوم. در خود کبد کارهای جدیدی انجام دادم
  دقیقا برای من هم مهم بوده، یعنی هر پزشکی که بگوید مسائل مالی برایم اصال مهم نیست درواقع دارد خودش را گول می زند، اما بحث اولویت هاست. تعریف رفاه با مسائل 

مالی کامال متفاوت است من به دنبال رفاه بودم نه پول و همزمان اولویت اولم تحصیل و کار در رشته ای بود که انگیزه الزم برای زندگی و کار را به من بدهد.


