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بــا دکترســیامک نــژاد در ســال  1366و زمــان
دانشــجویی آشــنا شــدم .ســال ســوم دانشــکده
بــودم و هنــوز تعــداد واحــد هایــم بــه حــد
نصــاب درخواســت شــیفت نرســیده بــود ولــی
متاهــل و نیازمنــد کار بــودم .بــا کمــی تــرس
و عــدم اعتمــاد بــه نفــس بــه ایشــان مراجعــه
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کــردم و درخواســتم را گفتــم .بــر خــاف
انتظــار ،گفــت کاری مــی کنــم و چنــدی بعــد
در داروخانــه بوعلــی مشــغول بــه کار شــدم .در
شــیفت شــب ایــن داروخانــه از یــک ســاعتی
بــه بعــد ،فقــط دو دانشــجو بودیــم کــه همــه
کارهــا ازجملــه پذیــرش نســخه ،پپیچیــدن و

دســتور زدن و حتــی صنــدوق داری را انجــام
مــی دادیــم .بعــد از مدتــی بــا تذکــر همــکاران،
سیســتم را تغییــر دادنــد و صنــدوق دار شــبانه
گذاشــته شــد .از ایــن دوران خاطــره ای کــه بــه
یــاد دارم آن اســت کــه مــن و هــم شــیفتی ثابتم
مرحــوم دکتــر پیرکلخــوران فکــر نمــی کردیــم
کــه دکتــر ســیامک نــژاد گاهــی شــبانه بــه
داروخانــه هــا سرکشــی مــی کنــد .نیمــه شــبی
ســرد حــدود  ۳صبــح مــا دو نفــر بــا صنــدوق دار
جلــوی داروخانــه آتشــی بــه پــا کــرده و حالــی
مــی کردیــم و غافــل از ایــن کــه دکتر ســیامک
نــژاد در ماشــین در ســوی دیگــر خیابــان نظــاره
گــر مــا اســت .فــردا جریمــه و توبیــخ شــدیم
و فهمیدیــم کار بــا ایــن رئیــس شــوخی بــردار
نیســت .دکتــر ســیامک نــژاد مدتــی بعــد فهمید
خیلــی اهــل درس و مشــق نیســتم و خواســت
هفتــه ای ســه روز صبحهــا داروخانــه  ۱۳آبــان
و ســه شــب داروخانــه بوعلــی باشــم .کمــک
حــال معیشــتی بــود و خــودم هــم دوســت
داشــتم.
یــک روز صبــح در حــال خــروج از داروخانــه
 ۱۳آبــان ،ایشــان بــه مــن گفــت کــه حــال
نوشــتن داری ؟ پرســیدم چــی ؟ گفــت هــر
چــی در مــورد دارو و داروســازی بــرای نشــریه
رازی و ایــن کار مــن را هــل داد بــه دنیــای
ترجمــه و نویســندگی و ســال هــا کار بــا رازی و
کســب هــر چــه بیشــتر اصــول نوشــتن در کنــار
اســاتیدی همچــون دکتــر روشــن ضمیــر عزیــز
کــه بســیار از ایشــان یــاد گرفتــم.
ســال  1369فــارغ التحصیــل شــدم و بــرای

طــرح رفتــم .روزی دکتــر ســیامک نــژاد زنــگ
زد و گفــت دارم شــرکت ســهامی دارویی کشــور
را تحویــل مــی گیــرم و بــه مــن گفــت کــه بــه
تهــران برگــردم .چــون برایــم موقعیــت خوبــی
بــود و آینــده بهتــری را انتظــار داشــتم ،آمــدم.
دکتــر ســیامک نــژاد بیشــترین فضــا و شــرایط
را بــرای رشــد و بالندگــی در شــرکت ســهامی را
برایــم فراهــم کــرد .ایــده عالــی در ســر داشــت:
ایجــاد یــک دفتــر علمــی جهــت اطــاع رســانی
بــه جامعــه پزشــکی.
در دهــه شــصت و هفتــاد دسترســی بــه
نشــریات رده اول پزشــکی چنــدان فراهــم نبــود.
تیــم علمــی شــرکت ســهامی بــا حضــور دکتــر
روشــن ضمیــر  ،دکتــر پورغالمــی ،بنــده و خانــم
دکتــر فرانــک جعفــری شــروع بــه کار کــرد.
نشــریات اصلــی در ســه زمینــه اونکولــوژی
و قلــب و عــروق و فارماکولــوژی از طریــق
شــرکت رش ســوئیس تامیــن و تعــدادی از
متخصصــان قلــب و اونکولــوژی نیــز بــه جمــع
مــا پیوســتند .سیســتم اطــاع رســانی در ســه
زمینــه گفتــه شــده بــه صــورت ماهانــه تهیــه
و بــرای کلیــه متخصصــان و عالقمنــدان در
سراســر ایــران ارســال مــی شــد .شــاید ایــن از
مهمتریــن اقدامات دکتر ســیامک نــژاد در دوران
تصــدی مدیریــت شــرکت ســهامی بــود .در کنار
ایــن سیســتم اطــاع رســانی و بــا نظــارت و
زحمــات فــراوان دو اســتاد عزیــز روشــن ضمیــر
و پورغالمــی بــرای اولیــن بــار کتــاب مــدون
و نســبتا کاملــی در مــورد داروهــای ســرطانی
تهیــه و چــاپ شــد کــه در آن زمــان بســیار
پیدرپی 378
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مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .ســپس کتــاب
درمــان صــرع و داروهــای ضــد صــرع ســازمان
بهداشــت جهانــی ترجمــه و چــاپ شــد و در
انتهــا کتابــی شــامل داروهــای وارداتــی شــرکت
ســهامی نیــز بــه نــگارش درآمــد.
دکتــر ســیامک نــژاد عزیــز راه را بــرای مــن
بــاز کــرد و در اقدامــی کــه بــرای خــود مــن
هــم قابــل انتظــار نبــود ،بنــده را بــه مدیریــت
بازرگانــی شــرکت ســهامی انتقــال داد کــه
آینــده و زندگــی کاری مــن را کامــل تغییــر داد.
در دوران همــکاری بــا دکتــر نظــم و توانایــی
بــرای تصمیــم گیــری و پــی گیــری تــا حصــول
نتیجــه را یــاد گرفتــم .همیشــه ســاعت  ۷صبــح
و قبــل از دیگــران در دفتــر کارش بــود .در
جلســات ســریع و قاطــع تصمیمــم مــی گرفــت
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و دســتور اجــرا مــی داد .در بهمــن  1374دوران
کاری و یــا همــکاری مــن و دکتــر تمــام شــد
ولــی آنچــه باقــی مانــد ارتباطــی بــود مانــدگار
و همیشــگی .بــرای خریــد دارو بارهــا بــا هــم
ســفر رفتیــم و همیشــه متوجــه مــی شــدم بــا
چــه انگیــزه باالیــی بــرای خرید بــا قیمــت بهتر
و تامیــن بــه موقــع داروهــای مــورد نیــاز تــاش
مــی کنــد .جســارت داشــت کــه بــرای اولیــن
بــار داروهــای ســرطانی را از منابــع معتبــر و نــه
برندهــای اصلــی ،بــا قیمــت مناســب خریــداری
کنــد .بــه یــاد دارم بــه مکزیــک رفتیــم تــا
از شــرکت لمــری مکزیــک چنــد داروی
ضدســرطانی خریــداری کنیــم .جلســه ای ۷
ســاعتی کــه در پایــان جلســه ،کلیــه درخواســت
هــای دکتــر ســیامک نــژاد را پذیرفتنــد ،حتــی
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تغییــر آرت ورک( )Art Workو رنــگ بســته
بنــدی تــا مخصــوص ایــران باشــد .پــس از
دوران شــرکت ســهامی ،دکتــر ابتــدا بــه عنــوان
قائــم مقــام دکتــر احمدیانــی بــه ســازمان غــذا
و دارو و ســپس بــه حیطــه پخــش دارو رفــت
کــه حتمــا رفقــای دیگــر از تاثیــر گــذاری دکتــر
ســیامک عزیــز گفتــه هــا خواهنــد داشــت.
ســال هــا گذشــت تــا روزی زنــگ زد و گفــت
مجــوز داروخانــه گرفتــه و خواســت تــا بــا هــم
شــریک شــده و داروخانــ ه را تاســیس کنیــم.
داروخانــه ایجــاد شــد اما انتفاعــی در ایــن کار نبود
و بیشــتر جایــی بــرای دیــدن دوســتان در ایــن
اواخــر بــود .داروخانــه ای کــه پــس از چنــد ســال
بــه یــک خیریــه واگــذار شــد تــا بعــد از خــودش،
خیریــه مذکــور از آن بهــره منــد شــود ،شــاید فکر

چنیــن روزی را مــی کــرد کــه بخشــیدش.
دکتــر فریــدون ســیامک نــژاد خاطــره ای خوش
از رفاقــت و مــرام و انســانیت شــد .زود بــود و
ناخواســته ولــی شــد .همیشــه رئیــس و همــواره
فرمانــده بــود .بــرای هیــچ کاری غیــر از ایــن
ســاخته نشــده بــود .ســال هــا بــا هــم بودیــم
چــه زمانــی کــه در رکاب ایشــان کار مــی کــردم
و چــه زمانــی کــه همــکار نبودیــم .ارادت بــه
مــردی کــه اســوه نظــم و اعتقــاد بــود و تــاش
بــرای رســیدن بــه بهتریــن هــا در هــر پســت و
مقامــی کــه داشــت .گاهــی اصــرار بــر عقایــد
و نظراتــش بــر دیگــران گــران مــی آمــد ولــی
کوتــاه نمــی آمــد ،شــاید همیــن یکــی از عوامل
موفقیــت و گاهــی اوقــات مشــکالتی بــود کــه
در فعالیــت هــای کاری خــود پیــدا مــی کــرد.
از ســال  1366بــا هــم آشــنا شــدیم و همــکار.
تــا اواســط دهــه هفتــاد کــه راه کاریمــان
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جــدا شــد ولــی ارادت بــه ایشــان و همیشــه
رییــس بودنــش در ذهــن و افــکار مــن هیــچ
گاه کــم نشــد .در دوران مدیریتیــش مــواردی
جفــا دیــد و بــه حاشــیه رفــت ولــی ارتبــاط
مــا هیــچ گاه قطــع نشــد .چــه آن گاه کــه در
داروخانــه امینــی بهارســتان کنــج عزلــت گزیــده
بــود و پنچشــنبهها دیــداری و گفــت و گویــی
مــی کردیــم ،چــه زمانــی کــه دیگــر مســؤولیتی
نداشــت و در داروخانــه اش پاتوقی برای دوســتان
درســت کــرده بــود و چشــم انتظــار دیــدار یارانی
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بــود کــه بــه جبــر زمانــه و شــرایط کرونایــی
ایــن دو ســال بــه انتظــار دیدارشــان جوابــی
نگرفتــه بــود .دوســت بــود و دقیــق ســخت
گیــر بــود ولــی مهربــان و بــا مــرام و حیــف و
صــد حیــف کــه در برابــر بزرگتریــن بــای ایــن
روزهــا کمــی بــی توجهــی کــرد .رفیــق عزیــزم،
فریــدون جایــت همیــن جــا اســت ،در قلــب مــا
و مثــل همیشــه رئیــس و فرمانــده ای حتــی،
اگــر دیدنــت آرزویــی دســت نیافتنــی بــرای مــا
شــده باشــد.

