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بیهمتا میکرد .انس ایشان با گنج بیپایان مثنوی معنوی
اعجــاب آور بــود .به گونهای کــه میتوان گفــت او تمام عمر
شــریفش را به تبلیــغ و تعلیم آموزههــای موالنا اختصاص
داد و مولوی پژوهی و موالناشناسی از صفات و عناوین بارز او
شد .سالهای متمادی در جلسات منظم به شرح و تدریس
مثنــوی پرداخــت که حاصل آن شــرح کامــل 6دفتر مثنوی
شــد که تحت عنوان «سیری در گلزار مثنوی» به نشر سپرده
شــده اســت .جلد اول این مجموعه توسط انتشارات آستان
قدس رضوی منتشــر شــده اســت و جلد دوم نیز در دســت
چاپ اســت .از دیگــر آثار او میتــوان به بازســرایی و تکمیل
منظومهبلندپدردرشرحواقعهکربالپرداختکهآنحکیم

عکس :آرشیو خانواده الهی قمشهای

در «نغمه حسینی» به آن پرداخته بود و دختر فرزانهاش در
«کربال وادی عشــق» جلوهای دیگر به آن بخشــید .ایشان در
شــاعری متخلص به «آتش» بود و مجموعه اشعار دیگری
نیــز از خــود به یــادگار گذاشــت .اما در کنــار این آثار و اشــعار
هیچگاه از ضرورت همنشــینی با صاحبدالن و فرهیختگان
و جوینــدگان گوهــر حقیقــت و فرهنــگ و دیانــت و ادب نیز
غافــل نمانــد .خانــه بانو الهــی همــوارهمیعادگاه شــاعران
و خوشنویســان و نگارگــران و نوازنــدگان و خواننــدگان تــراز
اول روزگار بــود و خــود ،با آنکه شــمع آن جمع مشــتاق بود،
پروانهوار گرد وجود شیفتگان خود میچرخید .سرانجام آن
بانوی عارف و حکیم پس از ســالها تحمل سنگینی فقدان
پدر ،مــادر ،برادر ،همســر و داغ پیاپی دو پســر برومندش در
تیرماه امسالبه دیدار دوستشتافت.

کارگردان خالق اما قدر نادانسته
ِ
پرویز پورحسینی
بازیگر

اداره هنرهــاي دراماتيك ،مركزي تازه تأســيس بود كه وزارت
فرهنگ و هنر وقت براي آموزش ،نمايش تأسيس كرده بود.
«ركنالدين خســروي» را نخســتين بــار در دفتر آنجــا ديدم.
سال  1339بود و براي ثبتنام در كالسهاي بازيگري حميد
سمندريانآنجارفتهبودم.آقايخسرويهمكارهايدفتري
آنجــا را اداره ميكــرد و هم يكــي از كارگردانــان اداره هنرهاي
دراماتيــك بود .مدتي بعد يك روز از طرف آقاي خســروي به
كالس آمدنــد و من را بردنــد براي بــازي در نقش كوچكي كه
در ســالن كوچــك اداره دراماتيك اجرا ميشــد .بازيگر نقش
ملــوان نيامده بــود و من قرار بــود به همــراه صندوقي حاوي
گنج در نور آبي رؤياي كاپيتان (آقاي مشايخي) از صحنه عبور
كنم .نخســتين بــار بود كه پا بــه صحنه ميگذاشــتم .چندين
ســال بعد كه در اداره تئاتر مشــغول به كار شــدم گروه ميترا را
كه كارگردانش آقاي خســروي بود انتخاب كردم .در مدتي كه
در خدمت ايشان بودم در نمايشنامه «حكومت زمان خان»
بازي كردم كه در سالن سنگلج به صحنه رفته بود.
كار با آقاي خســروي لذتبخــش بود .كارگرداني بود باســواد
و خــاق .ركنالديــن خســروي ،تئاتــر غــرب را بــه خوبــي

ميشــناخت .چنديــن ســال در انگليــس بــه آموختــن تئاتر
مشــغول بود .وقتي ســالها پيــش او را از تدريــس منع كردند
خيلي متأسف شــدم .او ميتوانست در اين سالها در ارتقاي
ســطح آمــوزش در دانشــگاههاي ايــران خيلــي مؤثر باشــد.
دريغ كه در اين سالها قدر نخبگان خود را ندانستيم و خود را
ازمحضرآنهامحرومكرديم.
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متأســفانه در ســال قبل« ،پــوران فرخــزاد» یکی از برجســتگان در
زمینه ترجمه ،شعر و پژوهش ادبی را از دست دادیم .او در شرایط
مظلومانهای چشــم از جهان بســت .دختــر جوانی از اقــوام پوران
فرخــزاد ،تنها کســی بــود که اغلــب در پشــت در «آی .ســی .یو» ی
بیمارستان ایرانمهر بیتابانه کشیک میداد تا از آخرین وضعیت
بیمار و شرایط او مطلع شود.
قیافــه معصومانــه و پرعطوفــت و مهربــان این دختــر را فراموش
نمیکنم.وقتیبااوکمیبیشترصحبتمیکنم،اوازمنمیخواهد
بداند ،آیا پوران فرخزاد زنده خواهد ماند و خواهد توانست آخرین
کتــاب در حــال چــاپ خــود را کــه بــی قرارانــه منتظر چاپــش بود،
ببیند.
اماوقتیعلتمرگاورادرمطبوعات
و در ویکــی پدیــای او دیــدم ،تعجــب
زده شــدم« :عارضــه قلبــی» .به نظر
من همــان قدر کــه زندگــی و آثار یک
هنرمنــد ،اندیشــمند و اهــل فرهنگ
مهم اســت ،بیماری یــا بیماریهایی
کــه بــا آن دســت و پنجه نــرم میکند
و گاه باعــث مرگــش میشــود ،نیــز
اهمیــت دارد و ثبــت دقیــق آنهــا
میتوانــد در آینــده بــرای بررســی
دقیــق تــری از زندگــی ایــن بــزرگان
به کار آید.
همچنــان کــه هماکنــون اکثــر زندگــی نویســان مشــهور جهــان و
تحلیلگــران آثار بزرگان به این مهم پی بردهاند که مرور ســالهای
مبارزه با بیماری و چگونگی دســت و پنجه نرم کردن آنها با مرگ،
میتواند به افشــای پــارهای از نادانســتهها درباره آنهــا کمک کند.
واقعیــت ایــن اســت کــه او دچار ســکته مغــزی وســیعی در ناحیه
ســاقه مغــز و مخچــه شــده بــود و علت بــه اغمــا رفتن و از دســت
رفتــن قدرت تنفس ،تکلــم و حرکت اندامهای او نیــز به این دلیل
بوده است.
معلوم اســت که بیمــاری که در اغمــا میرود ،آخریــن عضوی که
در هنــگام مــرگ از کار میافتــد« ،قلب» بیمار اســت ،ولــی به این
دلیــل نبایــد علــت مــرگ را «عارضــه قلبــی» دانســت .در مــورد
خــاص خانــم پروین فرخــزاد ،تشــکیل لخته بــزرگ در داخل یک
ســرخرگ بــزرگ ،خونرســانی بــه بخــش پشــت مغــزی را دچــار
اختالل کرده بود .بنابراین ،این به هیچوجه توجیه پذیر نیســت که
علت مرگ ایشــان آن چنان که در رســانهها آمده اســت« ،عارضه
قلبی» دانســته شــود و در «ویکی پدیا»ی این شخصیت نیز چنین
ثبت شود.
مــدت زمانــی را کــه فرخــزاد روی تخــت «آی .ســی .یــو»
بیمارســتان ایرانمهــر ،بــر اثــر ســکته مغــزی در جایــی حســاس
از مغــز ،در حاالتــی بیــن هشــیاری و ناهوشــیاری بــا مرگ دســت
و پنجــه نــرم کــرده ،جزئــی از زندگــی او اســت کــه برای همــه اهل
فرهنــگ ،بویــژه زندگینامــه نویســان و پژوهشــگران مغــز ،دارای
اهمیت است.
درســت اســت کــه ایــن آفــت اجتماعــی ،یعنــی بیتوجهــی و کم
اهمیــت جلــوه دادن ثبت تاریخــی دقیق وقایع ،یکی از مشــکالت
بــزرگ فرهنگــی مــا اســت ،ولــی اگــر بخواهیــم قدمی عملــی در
زمینه ثبت دقیقتــر علت مرگ و میر افراد سرشــناس و تأثیرگذار
جامعه برداریم ،الزم است ارتباط نزدیک تری بین کادر پزشکی و
مدیریت بیمارســتانها و مراکز درمانی کشور با مسئوالن رسانهها
و وســایل ارتبــاط جمعی نیز به وجــود آید .در این امر ،میبایســت
بخــش ارتبــاط عمومــی بیمارســتانها و مراکــز درمانــی در رابطه
فعال و تنگاتنگ با رســانهها و خبرگزاریهــای تأثیرگذار مملکت،
قرار گیرند.
عکس :امید طاری فرد

آنیارکزوخانهماجایپریبود
سرتاقدمشچونپریازعیببریبود
براســتی ترجمانی برای شــرح آنچه کــه از «مهدیه الهی
قمشــهای» دیده ام ،نمیشناســم .که خود ترجمانی بود از
احــوال و مقامات پــدر عالمه و عارفش حکیــم محیالدین
الهــی قمشــه ای .دختر ارشــد پــدر بــود و از کودکــی همدم و
مونس آن بحر بیکران الهی .اســرار عشــق و رمــوز دلدادگی
و فرزانگــی را از او آموختــه بــود و از خردســالی بــا آیات وحی
و گنجینــه گرانســنگ ادبیــات کهــن فارســی مأنــوس شــد.
بانــو الهی عــاوه بر آنکــه از پدری چــون حکیم الهی توشــه
میگرفت ،در دامــان زنی فرهیخته و نورانــی چون زنده یاد
طیبــه تربتی نیز پــرورش یافته بود .بانویی که در آن ســالیان
محرومیت بانوان از مدرســه و اجتماع و بــا وجود آنکه او نیز
از خانــدان اهــل علم و فقاهت بود و نســبش به شــیخ مفید
میرسید،درمدرسهفرانسویهادانشآموختهبودودیپلم
خود را از آنجا گرفته بود .حکیم الهیقبل از ایشــان همسری
داشت که بعد از به دنیا آمدن نخستین فرزند حکیم دیده از
جهان خاکی فرو بســت .این فرزند در دامان پدر و بانو تربتی
پرورش یافت و بعدها روحانی وارســته و عارف شــوریدهای
شــد که نــور جان پدر و همه خاندان الهی شــده بــود .او عالم
فرزانــه مرحــوم آیــتاهلل نظامالدیــن الهی قمشــهای بود.
هم او که پدر در قصیدهای عاشــقانه اینگونه وصف او را آغاز
میکند :نظام من ای ســرو باغ معانی ...بانو مهدیه عالوه بر
خرمن بیکران فضل پدر و مادر ،از محضر این عاشــق بیقرار
و عالــم فرزانــه نیز بهرهها برده بــود و به این بــرادر عزیزتر از
جان عشــق میورزیــد .از طرفــی منزل حکیــم محیالدین
محفــل انس و محل رفــت و آمد فحول فقــه و ادب و عرفان
و اخــاق و فلســفه بود و موانســت بانــو الهی بــا دردانههای
روزگار بــر دانــش و فضــل بیکرانــهاش میافزود .عــاوه بر
همه این فضایل ،به زیور شــاعری نیز آراســته بود و از کودکی
شعر میسرود و همچون پدر و مادر گرامیاش طبعی روان
و سخنی اســتوار داشــت .البته آنچه که این زن بیبدیل را به
مقامی بیجایگزین در روزگار ما تبدیل کرد ،تنها ذوق شعر
و ســرودن اشــعار در قالبهــای مختلف نبود ،بلکــه انس و
الفت دیرین او با متون نظم و نثر فارســی و اشــراف شــگفت
انگیزشبرقللادبیاتعرفانیایرانزمینبودکهازاوادیب
فرزانهای ســاخت که محضر نورانی و ســخنان شــیرینش را
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