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  ایران را تنها گذاشت جراحینادره مردي که 
   انوشیروان هدایت دکتر

  * عبدالحمید میرزاحسابی دکتر
  

  

  ـ دکتر انوشیروان هدایت1تصویر 

شود؛ آغاز می 1329آشنایی و ارادت این حقیر به دکتر انوشیروان هدایت استاد فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 
  .فارغ التحصیل شدیم 1335شش سال در کنار هم پزشکی خواندیم و در سال . د این دانشکده شدیمدر این سال هر دو وار
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دستیار افتخاري یا به اصطالح آن ایام آسیستان لیبر و یا . در همین سال دستیار افتخاري بخش جراحی بیمارستان سینا گشتیم
  .گرفتبه عنوان امروز رزیدنت کسی بود که هیچ حقوقی به او تعلق نمی

  .هر دو متخصص جراحی عمومی گردیدیم 1338دوران رزیدنتی جراحی عمومی در آن زمان سه سال بود؛ بنابراین در سال 
آقاي پرفسور عدل اصالً رزیدنت نگرفت؛ بنابراین  1336نفر بودیم و به همین علت سال بعد، یعنی  16ما در شروع دوره رزیدنتی 

هر یک ) که سال سومی نداشت(یم، ایشان دستور العملی صادر کرد که براي تکمیل کادر رزیدنتی ما وقتی دوره سه ساله را تمام کرد
هاي جراحی بیمارستان سینا بمانیم و چنانچه مسائل توانیم با همان شرایط رزیدنت افتخاري در بخشنفر اگر مایل باشیم می 16از ما 

چنین شد که آقاي دکتر انوشیروان هدایت، این حقیر . علمی استخدام شویماستخدامی دانشگاه اجازه دهد در آینده به عنوان کادر 
  .و چهار نفر دیگر در بیمارستان سینا ماندیم و ماندن با این عنوان و همان پایه دو سال طول کشید

شهرت داشت و  همکاري ما ادامه داشت تا اینکه در آغاز افتتاح بیمارستان شریعتی که ابتدا به نام بیمارستان داریوش کبیر
که در آن زمان مسئولیت بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا را به عهده (آقاي پرفسور نصرت اله عامل استاد جراحی مغز و اعصاب 

  .به سمت ریاست آن بیمارستان برگزیده شد) داشت
مد حسین منصور که دکتر ایشان براي بخش جراحی آنجا انگشت انتخاب را روي دکتر هدایت متمرکز کرد ولی آقاي دکتر مح

  کرد، مخالفت کرد و این حالت مدتی ادامه یافت تا اینکه دکتر عاملی متوسل به هدایت در بیمارستان سینا با ایشان کار می
پرفسور عدل شد و ایشان هم به آقاي دکتر منصور دستور داد که اجازه دهد دکتر هدایت به بیمارستان داریوش کبیر آن روز و 

  .روز نقل مکان کندشریعتی ام
  هم در جلسه گزارش روزانه ) آبان ماه 18شنبه (و چنین شد که از چند سال قبل از انقالب تا آخرین روز قبل از وفات 

  .الزم به ذکر است که بعد از بازنشستگی هم هرگز بیمارستان شریعتی را ترك نکرد. بخش جراحی مشارکت فعال داشت
او در . سال در عرصه پزشکی و جراحی این مرز و بوم خالصانه خدمت کرد 60دکتر انوشیروان هدایت نادره مردي بود که بیش از 

کرد و حتی اگر هاي طوالنی فقط در بیمارستان شریعتی جراحی میتمام عمر پربارش مطب خصوصی نداشت و در تمامی این سال
خواستند، بدون دریافت هیچ وجهی در ز او کمک و مشاوره در بیمارستان خصوصی میشان اجراحان دیگر براي اعمال جراحی

  .گرفتاختیار آنان قرار می
  هاي عمومی روي جراحی غدد داخلی نظیر تیروئید، پاراتیروئید و سورنال تبحر او عالوه بر انجام کلیه اعمال جراحی

  .وداي داشت و براي همه ما جراحان یک رفرانس بفوق العاده
هاي جراحی که داشت، همیشه خود را شاگرد پرفسور یحیی عدل اسطوره جراحی ایران دکتر هدایت با وجود تمامی پیشرفت

  هاي سالیانه آن مکتب در او در برپائی و تشکیل مکتب عدل و کنگره. کرددانست و به این شاگردي همواره افتخار میمی
  .بیمارستان سینا زحمات فراوان کشید

ها اي که صندلی پزشکی توسط بعضی دانشکدهاي که در روزنامه اطالعات نوشتم به مطلبی اشاره کردم که در زمانهمقالهضمن 
  توانند روزي دکتر هدایت دیگري شوند؟نشینند، میها میآیا کسانی که روي این صندلی! شودفروخته می

توانست در آنسوي گیتی کار و زندگی کند، هرگز حاضر به ترك ی میدکتر انوشیروان هدایت عاشق ایران بود و با اینکه به راحت
  .میهن نشد

  در حالیکه همراه یکی از بستگانش عازم انجام کاري بود،  1398آبان ماه  19روز یکشنبه  12دکتر هدایت در ساعت 
  .چه مرگ قشنگی داشت. داخل اتومبیل به ناگهان به ملکوت اعلی پیوست

  
  به راستی که 

  
  سرگذشت درگذشت یادهاست        افسانه فریادهاست زندگی

  
 


