مهمانويژه«هما»

دسميعي:
پروفسورمجي 

انتخاب «هما» براي سفر ،نشانه عشق و عالقه من
به ملت و كشورم است
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د سمیعی» نه تنها ب��رای ما مردم ایران بلکه برای م��ردم جهان شناخته
نام پروفسور «مجی 
شده است .این مش��هورترین جراح متخصص مغز و اعصاب که بی��ش از  ٣5سال مسوولیت
بزرگترین مرکز بینالمللی علوم اعص��اب (جامعه جهانی جراحان مغز و اعص��اب) را بر عهده داشته،
از متخصصان و جراحان زبده ایرانیاالصل مقیم کش��ور آلمان است و به عنوان پایه گذار و مبدع روش
نوین جراحی قاعده جمجمه شناخته شده است .دکتر سمیعی در حال حاضر ريیس مرکز علوم اعصاب
آلمان ،مشاور صدراعظم آلمان ،مش��اور ريیس جمهور چین و ريیس انجمن جهانی جراحی قاعده مغز
د
است؛ اما در کنار تمام این مش��غلهها همچنان به سرزمین مادری خو د توجه ویژهای دار د و برای رش 
علمی ایران تالش میکند.
این چهره ماندگ��ار علمی ایران خ��ردا د ماه 1393
براي شركت در ششمين سمپوزيوم بين المللي جراحي
مغز و اعصاب بار ديگر به ايران سفر كرد .پروفسور سمیعی
كه با پرواز «هما» و در راس هيات��ي از جراحان بلندپايه
جهان به تهران سفر كرده بود ،آخرین ساعات حضورش
در ایران را نيز ميهمان هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران
بو د و با پرواز « 721هما» ،تهران را به مقص د فرانكفورت
ترك گفت.
در م��دت زم��ان كوتاه اط�لاع همايي��ان از حضور
پروفس��ور سميعي در پ��رواز «هم��ا» ،رواب��ط عمومي
هواپيمايي جمه��وري اسالمي ايران ب��ا كمك همكاران
خوش ذوق خدمات پ��رواز بر آن شدن د تا ب��ه سهم خو د
هديه اي ويژه و خاص براي اين مهمان ويژه خو د تدارك
ببينن د و در نهاي��ت فيلم كوتاه  14دقيق��ه اي از زندگي
نامه ،مصاحبه ها ،جوايز و مقام هاي كسب شده پروفسور
سميعي به منظور پخش در پرواز آماده شد.
حدو د  30دقيقه پس از برخاستن پرواز شماره 721
تهران-فرانكفورت  28خردا د ماه ،خلبان يزدان كريمي
با انانس زيبايي حضور پروفسور سميع��ي و گروه همراه
ايشان را در پرواز «هما» خ��وش آم د گفت و سپس فيلم
تهيه شده در پرواز پخش گشت .ش��روع فيلم با عكسي
از پروفسور سميع��ي و شعر زيبايي هم��راه بود .با پخش
لحظهه��اي دريافت نشان وي��ژه از صدراعظ��م آلمان و
مصاحبهها ،خانواده و دوستان پروفسور همگي دور ايشان
جمع شدند .خاتمه فيلم با تشويق مسافران همراه بو د و
پروفسور سميعي تا دقايقي سرگ��رم روبوسي و انداختن
عكس يادگاري با عالقه مندان ش د كه بي نظمي جالبي را
در پرواز به وجو د آورده بود.
همسر پروفسور سميعي در گفت و گو با ميهمانداران
«هما» چنين اظهار داشت« :ك��اش پسرم هم اينجا بود.

او مانن د دوقل��وي پدرش اس��ت و عاشقان��ه او را دوست
دارد .براي��ش خيلي جالب م��ي شد ».دخت��ر پروفسور
نيز گفت«:در اين چن د سال پ��در را اين قدر خوشحال و
ذوقزده نديده بودم .با وجو د جوايز و هديههاي مختلفي
كه مي گير د اين فيلم يك غافلگي��ري واقعي بود ».خو د
پروفسور سميع��ي نيز با اشاره ب��ه غيرمنتظره بودن اين
برنامه ،از اي��ن اقدام «هما» بسيار اب��راز خوشحالي نمو د
و گفت« :از صمي��م قلب بهتري��ن ها را ب��راي هما آرزو
ميكنم».
پروفسور سميعي در ادامه پ��رواز در مصاحبه كوتاه
اما صميمانه اي با همكاران «هما» نيز شركت كر د كه در
ادامه مي خوانيد:
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رفتار و كردار همه خدمتگزاران «هما»
ب��ه ق��دري سط��ح باالس��ت ك��ه نقص
تكنيكي را جبران مي كن��د .ممكن است در طي اين
ساليان «هما» نتوانسته باش��د هواپيماي جديد
بخرد ولي با رفت��اري كه نيروهاي��ش دارند تمام
اين ها جبران مي ش��ود و اين يك كار بسيار بسيار
بزرگ است
د كه «هما» را
جناب پروفسور سميعي چه ش 
د و آيا از اين انتخاب راضي
براي اين سفر برگزيدي 
هستيد؟
من با عشق و عالقه هر ب��ار هواپيمايي «هما» را در
سفر به ايران انتخاب مي كنم ب��راي اينكه فرصت بسيار
خوبي است كه ب��ا كارمندان خوب اي��ن شركت ارتباط
برقرار كنم .با آنها چن د صباحي هنگام پرواز صحبت كنم
و لذت ببرم .در واقع انتخاب «هما» ،عشق و عالقه مرا به
ملت و كشورم نشان مي دهد.
هدف شما از سفر به ايران چه بود؟
من هميش��ه در سفر به اي��ران از جه��ات مختلف
برنامهه��اي سنگين��ي دارم .ي��ك م��ور د رسيدگي به
دانشجويان��م در دانشگاه است .آنه��ا منتظر من هستن د
تا از تجربه هايم براي بهب��و د و ارتقا تحصيلشان استفاده
كنند .از طرف ديگر استادان دانشگاه ها هستن د كه با آنها
در تماسم ت��ا در كارهاي علمي مشت��رك شركت كنيم.
شركت در سمپوزيوم بين المللي هم هدف ديگر اين سفر
بو د كه من تعدا د زيادي از استادان بين المللي را به ايران
آوردم تا هم هموطنانم از تجربياتشان بهره بگيرن د و هم
آنها با ايران بيشتر آشنا شوند .ن��ه آنگونه كه در تبليغات
اروپايي يا ساير كشورهاي غرب��ي است .آنها باي د بدانن د و
ببينن د كه ملت ايران چقدر نجيب و مهمان نواز هستن د و
خوشبختانه من هر دفعه هم به اين هدفم مي رسم.
نظر آنها در اين سفر چه بود؟
همسفرها اصال نمي دانن د به چه نحوي از من تشكر
كنند .در فرانكفورت ما از هم جدا خواهيم ش د و هركس
به مقصدي مي رو د براي همي��ن االن يك به يك نز د من
مي آين��د ،اظهار تشكر م��ي كنن د و مي گوين�� د در هيچ
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كشوري تاكنون چنين مهمان نوازي كه اين يك هفته در
ايران ديدن د را تجربه نكرده بودند.
با توج�ه ب�ه مش�كالت «هم�ا» در زمينه
د هواپيماهاي جديدتر
تحريمها و عدم امكان خري 
آيا همچنان از س�فر ب�ا «هما» راضي هس�تيد؟ به
هرحال ما آن امكاناتي كه خط�وط هوايي اروپايي
در اختيار دارند ،نداريم.
به نظر من دو جنبه تكنيكي و انساني اين مساله باي د
در كنار هم گذاشته شود .رفتار و كردار همه خدمتگزاران
«هما» به قدري سطح باالست كه نقص تكنيكي را جبران
مي كند .ممكن است در طي اين ساليان «هما» نتوانسته
باش د هواپيماي جدي د بخر د ولي با رفتاري كه نيروهايش

دارن د تم��ام اين ها جبران مي شو د و اي��ن يك كار بسيار
بسيار بزرگ است .تي��م «هما» ب��راي پروازها دست به
دست هم مي دهن د و يك محيط بسيار دوست داشتني را
به وجو د مي آورند.
به عنوان حسن ختام اين گفت و گو شما چه
توصيه  ،پيشنها د و يا انتقادي براي «هما» داريد؟
واهلل انتقادي كه نمي شو د ك��رد .براي اين كه با امكانات
موج��و د به خوبي ك��ار مي شود .م��ن فقط از خ��داي خودم
ميخواهم كه هرچه زودتر اي��ن محدوديت ها براي «هما» از
بين برو د و در چن د سال آين��ده "ايران اير" دوباره جزو برترين
شركت هاي هواپيمايي دنيا شو د و به گوشه و كنار جهان پرواز
كند .آن موقع من تمام سفرهايم را با «هما» انجام خواهم داد.

