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  نامه به سردبیر

  
   !آفریند اي خاص از عشق را می آمیزد و گونه قلم درمیهنر جراحی با قدرت  وقتی

  *آزادمهر آرشدکتر 

  
ـ ن ییها یخوب ،بشیمعا یکرونا با تمامبیماري  یپاندم ـ  يافـراد  !داشـت  زی ـ  از  شیرا ب را بـه   يا عـده  ؛بـرد  بـه فکـر فـرو    شیپ
ـ  مانند مـن را   يگرینمود و د مجاب یخودشناس ـ  يبـه کارهـا    یدگیبـه رس خالصـه   ؛سـاخت  ش رهنمـون ا افتـاده   عقـب  یپژوهش

ـ    یخـانگ  در حـبس  ناچـار  کـه بـه   امیا نیدر ا !کرد مند ش بهرها در دسترس از زمان يرا به نحو يهر فرد  دیشـا  ،مبـرد  یبـه سـر م
ــ ــودن و رهــا يقــدر آزاد از هــر زمــانی  شیب ــدادگ  از ســر یتپــس از مــد نشــینی؛ در ایــن ایــام خانــه ؛مرا درك کــرد مب  یدل

رفتم از خــاطرات گــ میتصــم. در دســت گــرفتم يا نگــارش دلنوشــته يرا مجــدد بــرا شــانیا ،قلــم  بــه حضــرت ام همیشــگی
ــاطرات ؛ســمیم بنوا ییودانشــج ــه در یخ ــر ک ــوت ه ــرور یخل ــنم م ــ در ذه ــوند یم ــنها در ،آري ؛ش ــات تی ــتم از اس در  دمینوش
ـ  فیشـر  نرمندانه بر تنـو ه ییبایز بهکه  بهشتی شهید و تهران هاي دانشگاه ـ  ينگـار بـر جـا    و  نقـش  یآدم  دیشـا  ؛گذاشـتند  یم

ـ  اسـت؛   کـرده  یجراح فتهیکه مرا ش هبود یذهنزیباي  ریتصاو نیهم ـ  جـاد یا زیمـا ت خـاطراتم آنچـه در   یول آن بخـش   ،کـرد  یم
ـ    آن بـه  خـاص  يدر معنـا  نوشـتن بـه قلـم و    شانیبود که تعهد ا دمیاز خاطرات اسات  کـه آوازه رقـص   یزرگـان ب ؛خـورد  یچشـم م

قـرن، هـر روز و     حـدود نـیم  کـه   يدیاسـات  ؛بـود   شان گوش فلـک را کـر کـرده    رقص قلمشهره و   بود دهیچیپ ایدر دن شانیچاقو 
ـ   يهـا  مـه یشان تا نیها و عمل سیاز تدر  پس هم بدون وقفه،  آن ـ    قانهشـب عاش نگاشـتند تـا بـا     مـی ! پرداختنـد  یبـه پـژوهش م

ـ بازگردان یشـکل بـه زنـدگ    نیرا بـه بهتـر   کشـور  مـاران یب شان، شیهاي پژوه انتشار یافته  نیروزتـر  تـا نسـل مـا را بـا بـه      ؛دن
ـ ا !طبابـت کننـد  علم رده و روانه دریاي بیکران آشنا ک یجراح يهااطالعات و متد ـ کـه غ  دیاسـات  نی ـ  ری ـ ا يطالهـا  هاز پنج  ،رانی

ـ نشستند کـه خـود امـروز طال    تیرا به ترب ینسل ست،ین شان ستهیشا یصفت ـ داران جرا هی ـ  ؛انـد  شـده  یح اعمـال   اجـراي ه در چ
ـ امـروز کـه خـودم عضـو ه     !یجراح نهیدر زم يو چه در پژوهش و پژوهشگر یجراح ـ  تأی رکـود   ینـوع  ،دانشـگاه هسـتم   یعلم

ـ   دسـتیارها  ژهیو  به مانیدانشجو میان را در يپژوهشگر زهیانگ در ـ ا بـر آن شـدم بـا نگـارش     .کـنم  یاحسـاس م هـم از   نامـه  نی
ـ  نمـای تشـکر   ،شان هسـتم  افتخار همکار با روزکه ام مروزید دیاسات در الـذکر   در خصـوص موضـوع فـوق   کـه   یم و هـم از پژوهش

ـ ا طـول  درموضـوع  ایـن  . کـنم  ییرونمـا  ،کرمانشاه در حال اجراسـت  یدانشگاه علوم پزشک مـن و     دغدغـه همـواره   انیسـال  نی
ـ ام ،کرمانشـاه  یدانشـگاه علـوم پزشـک    یعمـوم  یگروه جراح ساتیدا ما .است  بودهنیز  ساتیدادیگر  ـ ا بسـته  دی ـ یا يبـرا  می  یران
ـ  از اتکـا بـه    پـس  هایمـان،  بـراي تحقـق آرمـان    هرا نیو در ا ؛بهتر ـ   بـه  ،مـان  وقفـه  بـی   مت و تـالش ـه ـ شـما عز  یهمراه  زانی

ـ در اعنوان عضو کـوچکی از نظـام پزشـکی کشـور       بهاست که  یفرصت خوب .میازمندین ـ از کل یبرهـه زمـان   نی  یکـادر درمـان   هی
  .مکن یتشکر و قدردان مانهیصم، شان يروز جانبه و شبانه همه يها بابت تالش زینویژه همکارانم در استان کرمانشاه   به

  

 


