درباره پرونده پزشکی «عباس کیارستمی»
( ۱۴ - 1319تیر )۱۳۹۵

درباره «سلیم مؤذنزاده اردبیلی»
( 2 -۱۳۱۵آذر )۱۳۹۵

یک سینه سخن از روزهای پس از پدر

نایی از نوای دوست

سید محمد بهشتی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی

www.iran-newspaper.com

160

چون زر عزیز وجود است نظم من آری /قبول دولتیان کیمیای این مس شد
در عالم موســیقی آیینی ،نواهایی هست که وقتی میشــنویم ،تندتر تپیدن قلبمان را
حــس میکنیم .پنــداری از گلوی خواننده به جــای صدا ،تیرهایی برمیخیــزد ،دلهای ما
را نشــانه میگیرد و درســت در جایی که باید فرو مینشــیند .کم نبودهاند کسانی که ادعیه و
قرآن و اشعار فارسی را آهنگین و موزون خواندهاند؛ ولی در این میان معدودی نواها حکم
«اذان» کریم
خاطــره جمعــی را یافتند و ماندگار شــدند؛ «ربّنــا»ی محمدرضا شــجریانِ ،
مــؤذنزاده و «مداحی»های ســلیم مؤذنزاده از ایــن جملهاند .به دلمان که میرســند به
عالمی از خاطرات و خیاالت وارد میشویم.
ایــن آثار قوت و تأثیرش را از کجا میگیرد؟؛ چطور اســت که اینچنین بر دل مینشــینند
و عزیز وجودمان میشــود؟
عیار این زیبایی دیگر
پنداری ِ
زیری و بمی صدا و تحریرها
و حتی دســتگاه موســیقایی
نیســت .اصــاً مســأله فقط
ُحســن نیســت ،بــه قــول
حافــظ ،این آثــار خوشــتر از
ُحســن« ،آنــی» دارد که ما را
آنــی از خود بیخــود میکند.
همــه نکتــهاش در همیــن
«بیخودی» است.
ایــن نواهــا از «بیخودی»
خواننــده برمیخیــزد و نه از
«خود» او .دیگر «من» نیســت که میخواند ،یکســره «او»ســت .هنرمند در این میانه فقط
واســطهای اســت؛ نایی اســت که از او نوای دوست میآید ،آستینی اســت که دست دوست
از آن بیــرون آمــده .دیدن هنرمندان در چنین حاالتی بســیار عجیب اســت؛ اگر نوازندهاند
مثل این اســت که با سازشــان یکی شــدهاند و زخمه را نه بر ســاز که بر دلشــان میزنند؛ اگر
خوانندهاند گویی یکســره نای شــدهاند و اگر نقاشاند پنداری دستشان را در دست دیگری
رهــا کردهاند و خــود در این عالم حضور ندارنــد .آنان از اراده و اختیار تهی شــدهاند و از این
مجرای تهی است که نوای دیگری به گوش میرسد.
توصیــف ایــن حال بیخودی دشــوار اســت؛ حالی که بســیار به مســتی از شــراب نزدیک
اســت ،ولی مستی در مقابل آن مثل سراب اســت در برابر آب .این حال معصومانه است.
معصومانــه اســت چــون هیچ شــائبهای از انانیــت و نفســانیات هنرمند نــدارد .اصطالحاً
هنرمنــد در لحظــات هنرمنــدیاش ،قصد نکــرده که «خودی نشــان دهــد» و دغدغه نام
ندارد .برای همین اســت که مجرایی میشــود که از خاللش ،آبی که باید ســیرابمان کند به
ما برســد .اغراق نیســت اگر بگوییم دیرزمانی ،هــر آن صنع و دســتپرورده ،به میزانی که
شــهادت بر این حالــت معصومانه صانعش داشــت ،هنر تلقی میشــد .در دوره معاصر
بــه علــت تغییر احــواالت جامعــه و خصوصاً هنرمنــدان ،گویــی مجاری اتصال و ســطوح
تمــاس ما با آن کیفیات روحانی و دســتنیافتنی بســیار محدود شــده اســت .برای همین
اســت که امــروز بیش از هر زمــان دیگر دغدغــه داریم که میراثی ارزشــمند بــرای آیندگان
به جای نگذاشتهایم.
لیکن خوشــبختانه مؤذنزادههایی هســتند که امیدوارمان کنند که «او» هنوز هم گاهی
صدایمان میکند ،صدایی که تارهای دل ما را از خاموشی درمیآورد و مرتعش میسازد.
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ادب
مه ِر بسیار به ِ
شورانگی ِز پارسی

میرجاللالدین کزازی
استاد ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی

مــن روانشــاد دکتــر «ابوطالــب میرعابدینــی» را سالهاســت که
میشناســم .ایــن آشــنایی هــم بازمیگــردد بــه همــکاری در کار
دانشگاه .هرچند روانشــاد میرعابدینی در دانشگاهی دیگر درس
میگفــت امــا چندین بــار من شــادمان بــودم از اینکــه در بزمها و
همایشهــای گوناگــون او را میدیــدم .این دیدارهــا مایه پیوندی
در میانه شــد .آن روانشــاد مردی بود مهربــان ،گرمخوی ،فروتن.
همنشــینی و گفتوگــو بــا او ،از ایــن روی مرا دلپســند و خوشــایند
میافتاد .از سویی دیگر چهرهای آرام و دلپذیر هم داشت .هرگز او
را تافته ،خشمگین ،برآشفته نمیدیدم .دانشجویان او هم به گاه
درباره وی با من سخن میگفتند ،بر این ویژگیهای دلپسند در آن
روانشاد فرخندهیاد انگشت مینهادند.
کار خویش
و
پیشــه
به
که
بود
روانشــاد دکتــر میرعابدینی اســتادی
ِ
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موضوع انشــا «عباس کیارســتمی» اســت .او هم یکی از درگذشــتگان ســال  ۹۵است و از من
خواســته شــده در رثایش مطلبــی به اندازه نیــم صفحه بنویســم .اما راجع بــه او چیزی برای
نوشــتن در انــدازه نیــم صفحه نــدارم .چه بنویســم؟ درباره پرونده پزشــکی او .اما یک ســینه
سخن دارم و ترجیح میدهم این نیم صفحه را صرف توصیف آنچه میان ما و سازمان نظام
پزشکی در سال  ۹۵گذشت ،کنم.
کیارســتمی در تیــر ماه فوت کــرد و پیش از آنکه ما شــکایتی بــه جایی ببریم ســازمان نظام
پزشــکی کمیتهای از متخصصان و حاذقان تشــکیل داد و در بوق و کرنا اعالم کرد که مشــغول
بررســی پرونده پزشکی اســت ۴۰ .روز بعد پرسیدیم نتیجه چه شد؟ گفتند به شما نمیگوییم.
گفتیــم چــرا؟ گفتند چون از ســوی خانواده متوفی شــکایتی مطرح نشــده .گفتیم بســیار خب
شــکایت میکنیــم .گفتنــد
بهتر اســت شــکایت نکنید
و مصالحــه کنیــد .گفتیــم
ســر جنگ نداریــم ،اما مگر
مســئولیت شــما بررســی
قصورات پزشــکی نیست؟
حل اختالف شورای دیگری
دارد .گفتند بیمار در پاریس
فوت کرده و مــا نمیتوانیم
بدون اطالعات کامل علت
فــوت را تشــخیص دهیــم.
گفتیم مگــر ما علت فوت را
از شما پرســیدیم؟ آنچه در
بیمارســتان جم تهران رخ داده را بررســی کنید .گفتند تا پرونده از بیمارستان پاریس به دست
ما نرســد نمیتوانیم تحقیقات مان را کامل کنیم .پرونده پاریس که رسید ،گفتند ما شنیدهایم
کیارســتمی وصیــت کــرده بود که اگر فوت کرد از پزشــکی شــکایتی نشــود .گفتیم وظیفه شــما
رسیدگی به وصایا نیست .باالخره اعالم کردند چهار خطا رخ داده به این شرح:
 .۱تأخیر درعمل دوم با وجود شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی
 .۲وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج
 .۳درج نشدن نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری
 .۴ترک بیمار و رفتن به تعطیالت با وجود عوارض بعد از عمل
اعالمکردیمچهارخطارخدادهبهآنشرح.گفتنداینگزارشمحرمانهبودهوبهدلیلانتشار
اســناد محرمانه ،ســازمان نظام پزشــکی و پزشــک معالج از شما شــکایت میکنند .گفتیم چرا
محرمانه بوده؟ گفتند چون نهایی نشــده .گفتیم چرا نهایی نشــده؟ گفتند چون به آن اعتراض
شــده .گفتیم ما که به آن اعتراضی نکردهایم و قصد اعتراض هم نداریم .گفتند پزشــک معالج
بــه آن اعتــراض کرده .گفتیم به چه چیز اعتراض کرده؟ گفتند به حکم صادر شــده از دادســرای
انتظامیسازماننظامپزشکیکهسهماهمحرومیتدرمحلارتکابتخلفبودهاست.سازمان
نظامپزشکیازمهرماهکهاینحکممحرمانهراصادرکردتاامروزکهاینیادداشترامینویسم
مشــغول بررســی اعتــراض پزشــک معالــج اســت و هیچ حکم رســمی غیــر محرمانــه و قابل
انتشــار دیگری هم در ارتباط با این پرونده صادر نکرده .یعنی تا امروز دکتر احمد میر از ســهماه
محرومیت در محل ارتکاب تخلف هم منع نشده .حاال باز تعطیالت نوروز آمده و پزشکانی که
پیش از تعطیالت بیماری را شــکافتهاند و بیمارشــان دچار «عوارض بعد از عمل» شــد ه ترک
بیمار کردهاند و به تعطیالت رفتهاند .چرا نروند؟ نگران چه باشند؟!
عکس :محمودرضا ثانی
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باورمند بود و دلبســته.
از همیــن روی در کنــار
کار تدریس ،به پژوهش
نیز میپرداخت.
دامـــنه کــــار و تـــاش
پژوهشــی او نیــز کمابیش گســترده بــود .از ویرایش و ســاماندهی
و چــاپ متنهــای کهن تا کند و کاو در اســطورههای ایرانــی را در بر
میگرفت .برای نمونه او داستانی کهن ،نمادین ،جهان شناختی
را که بلوهر و بوذاسف نام دارد به چاپ رسانیده بود و یادداشتها
و گزارشهایی بدین چاپ افزوده بود .یا پژوهشی در تاریخ افسانه
رنگ و اســطورهای ایران انجام داده بود که در دو پوشــینه به چاپ
رســیده اســت .در آیین جوانمردی و عیاری هم بــه پژوهشهایی

دســت یازیــده بــود .آنچه از
نگاهــی فــراخ و کالن درباره
ایــن گرامــی از دســت رفتــه
میتوانم گفت این است که
به فرهنگ و تاریخ ایران و به
ادب دالویز و شــورانگیز پارسی مهری بسیار داشــت .با این انگیزه
ِ
نیرومنــد میکوشــید کــه گوشــههایی کمتر شــناخته از ایــن زمینه
بســیار پهنــاور را بکاود و بررســد و بشناســد و فراپیش خواســتاران
و دوســتداران آشــنایی و آگاهــی بنهد .شایســته میدانــم از درگاه
پاس
داور داد و راســت ،برای او آمــرزش بخواهم و آرزو ببرم که به ِ
خوی و خیم خجســته و پژوهشهای ارزنــدهاش جایگاهی بلند و
پایگاهی ارجمند در بهشت برین بدو ارزانی فرماید .ایدون باد!

