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ک�ودکان بس�یاری در س�ینمای ای�ران 
درخش�ش های آنی داش�تند و بعد به همان 
سرعت که مشهور شده بودند، فراموش شدند.  
بازیگر نوجوان فیلم »خورشید« توانست یکی 
از مهم ترین جوایز س�ینمایی را از جشنواره 
ونیز به دست آورد، اما این جایزه هیچ تضمینی 
نمی دهد که روح اهلل حسینی در آینده نیز در 
سینمای ایرانی جایی داشته باشد.  حسینی 
در مصاحب�ه ای که بعد از برنده ش�دن جایزه 
»مارچلو ماسترویانی« با یکی از خبرگزاری ها 
انجام داد، بارها از  عالقه اش به ادامه س�ینما 
می گوید، اما نکته اینجاس�ت ک�ه این عالقه 
صرفًا از سوی خودش دنبال شده است و هیچ 
کدام از فیلمس�ازان س�راغش را نگرفته اند!
کودکان در س��ینمای ایران برخالف ستاره های 
بزرگسال از کمترین شانس��ی برای ادامه حضور 
در عرصه سینما برخوردارند. نمونه های زیادی از 
کودکان هنرمند می توان نام برد که در یک فیلم 
س��ینمایی یا پروژه تلویزیونی درخش��یدند ولی 
بعد از آن به دست فراموشی س��پرده و از سینما 
حذف شدند. اکنون بزرگ ترین دغدغه بازیگران 
خردسال این است که آیا در س��ال های آینده یا 
حتی پروژه های بعدی س��ینمایی که به کاراکتر 
کودک نیاز دارند، سراغ آنها خواهند آمد یا خیر؟!

برخی از به یادماندنی ترین نقش ها در سینمای 
ایران را کودکانی بازی کرده اند که اکنون فراموش 

و از سینما دور شده اند. 
 ستاره های فراموش شده!

باب��ک احمدپ��ور بازیگ��ر فیلم تحسین ش��ده 
»خانه دوست کجاست؟« به کارگردانی عباس 
کیارس��تمی در زمان ایفای نقشش در این فیلم 
یک کودک دبس��تانی بود. او در این فیلم بازی 
فوق الع��اده ای را ارائ��ه داد و حتی م��ورد توجه 
منتقدان مطرح جهان قرار گرفت. گادفری چشر، 
منتقد فیلم اهل امری��کا در توصیف باورپذیری 
نقش آفرینی احمدپور در فیلم »خانه دوس��ت 

کجاست؟« نوشت: »این پسر )بابک احمدپور( 
واقعاً بر این باور بود که اش��تباهی دفتر کودک 
دیگری را برداشته  است. این واقعیت است. اگر 
ش��ما با فیلم رابطه قلبی برقرار می کنید به این 
دلیل است که هر لحظه در کنار این کودک واقعی 
است. او به هیچ عنوان بازی نمی کند.« احمدپور 
و برادرش در »خانه دوست کجاست؟« و اتفاقاتی 
مثل زلزله گیالن باعث شد تا عباس کیارستمی 
دست به ساخت دو فیلم دیگر با محوریت موضوع 
زندگی آنها و زلزله گی��الن بزند. فیلم های »زیر 
درختان زیت��ون« و »زندگی و دیگ��ر هیچ« دو 
قسمت بعدی »خانه دوست کجاست؟« هستند 
که احمدپور در فیلم »زیر درختان زیتون« نیز 
ایفای نقش کرده اس��ت. احمدپور دیگر در هیچ 
فیلم و سریالی ایفای نقش نکرد. در سال 1397 
فیلمی مستند با عنوان »درخت زندگی« ساخته 
ش��د که در این فیلم برادران احمدپ��ور پس از 
گذشت بیش از 3۰ سال از نقش آفرینی در »خانه 
دوست کجاست؟« درباره تجربه بازیگری شان در 
آن فیلم صحبت می کنند. بابک احمدپور در زمان 
ساخت مس��تند »درخت زندگی« در یک مرکز 

خرید در شمال تهران کارگری می کرد.
 بچه ای که از آسمان دور شد

مجید مجیدی استاد کش��ف بازیگران نوجوان 
اس��ت، ولی بازیگرانی که او کش��ف کرده است 
معم��والً از صحن��ه بازیگری ح��ذف و فراموش 
شده اند؛ مسئله ای که شاید دامنگیر بازیگر فیلم 
»خورش��ید« نیز ش��ود. بازی فرخ هاشمیان در 
نقش علی در فیلم سینمایی »بچه های آسمان« 
را می توان یکی از درخشان ترین بازی های کودک 
در تاریخ سینمای ایران دانس��ت. هاشمیان در 
زمان س��اخت فیلم مجید مجیدی تنها نه سال 
دارد و بازی درخش��انش در این فیلم حتی برای 
او جوایزی بین المللی به همراه داشت و البته در 
ایران نیز موفق به کسب جایزه ویژه هیئت داوران 

جشن حافظ شد.

فیلم سینمایی »بچه های آس��مان« اولین فیلم 
ایرانی اس��ت که به جمع پنج نامزد نهایی جایزه 
اس��کار خارجی زبان )غیرانگلیس��ی( راه یافت و 
درخشش این فیلم در سطح بین الملل و موضوعی 
که دارد باعث شد تا قصه »بچه های آسمان« در 
کتاب درسی ادبیات فارسی مقطع دوم متوسطه با 
عکسی از فرخ هاشمیان در نقش علی مطرح شود. 
پس از بازی درخشان هاش��میان در این فیلم، او 
به طور کامل از دنیای بازیگری کنار گذاشته شد 
تا اینکه حدود 15 س��ال بعد در حالی که کارگر 
ساختمان بود، در گفت وگویی به گالیه از مجید 
مجیدی پرداخت و تأکید کرد که این کارگردان 
مانع شد تا او در فیلم دیگری حضور داشته باشد.

فیلم »باران« مجیدی نیز یک بازیگر کودک را به 
سینمای ایران معرفی کرد. زهرا بهرامی آن زمان 
13ساله بود که در نقش یک کودک افغانستانی 
بسیار خوش درخشید. »باران« همان دختربچه 
ریزنقشی بود که از سر ناچاری با شکل و شمایلی 

پسرانه در یک کارگاه ساختمانی کار می کرد.
او سال ها بعد در پاسخ به این سؤال که علت این 
فراموش شدنش در سینما چیست، اینگونه پاسخ 
می دهد: برگشتن به مشهد علت اصلی  آن بود و 
من از سینما دور شدم. خیلی ها آرزو دارند با مجید 
مجیدی همکاری کنند. کسانی که در بازیگری 

پیشرفت می کنند، حتماً در کنارشان مدیر برنامه 
و مشاور دارند. حتی خودشان می روند و نقشی را 
پیشنهاد می دهند. من کسی را نداشتم که کمکم 
کند و کسی نبود که به من مشاوره بدهد. بعد از 
»باران« من زندگی معمولی ام را ادامه دادم و آن 
دوران بازیگری را فراموش کردم و کنار گذاشتم. 
مسلماً دیگران به سراغ من نمی آیند و خودم باید 

فعالیتی داشته باشم.
 ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که دوست دارید 
دوباره بازی کنید و بازیگری را به صورت حرفه ای 
ادامه دهید، می گوید: االن خیلی دوس��ت دارم 
دوباره بازی کنم. دوست دارم که آقای مجیدی را 
دوباره ببینم، ولی خیلی درگیر هستند. بازیگران 
کودک خیل��ی زود فراموش می ش��وند. مهدی 
باقربیگی در س��ریال »قصه های مجید« خیلی 
بازی خوبی داش��ت. هر هفته در تلویزیون بود و 
دیده می شد ولی به سرعت کنار رفت و بازیگران 
»بچه های آس��مان« هم محو شدند. آنهایی هم 
که می مانند به نظر من خانواده هایش��ان خیلی 
س��رمایه گذاری می کنند. مثاًل »ترالن پروانه« 
که از بچگی تا االن ب��ازی می کند، من خبر دارم 
که پ��در و مادرش پش��تیبانش هس��تند. خانم 
قیدی کارگردان »ویالیی ها« زمان فیلمبرداری 
»باران« به من می گفت من روزی را می بینم که 
تو خیلی معروف بشوی ولی این اتفاق نیفتاد. من 
یک محدودیتی دارم که فقط در نقش زن افغان 

می توانم بازی کنم.
 کودکانی که از آینده می ترسند

مانیا علیجانی، بازیگر ک��ودک که در فیلم هایی 
چون »خرگیوش« و »آذر« بازی کرده اس��ت، 
می گوید: قطعاً تمام بازیگران کودک این نگرانی 
را دارند که فراموش شوند یا اینکه دیگر انتخاب 
نش��وند. مهم ترین چیز این اس��ت که بازیگران 
کودک تنها ب��ه بازیگری تکیه نکنن��د. با اینکه 
قطعاً خیلی ها مثل خود من به این حرفه عالقه 
دارند اما چون ممکن است فراموش شوند یا حاال 

کارگردانی نباشد که انتخابشان کند، نباید زیاد 
به آینده بازیگری خودشان دل خوش کنند حتی 

اگر استعداد بازیگری هم داشته باشند.
علیجانی به بازیگران کودک توصیه می کند که 
به بازیگری به عنوان شغل نگاه نکنند و می گوید: 
شغلی را در نظر داشته باش��ند که بتوانند با آن 
درآمدی کس��ب کنند چون امکان فراموشی و 

کنار گذاشته شدنشان وجود دارد.
محمد ش��اکری، بازیگ��ر کودک آث��اری چون 
»ش��ش قهرمان و نصفی«، »پاس��تاریونی« نیز 
که نگرانی ح��ذف از س��ینما را دارد، می گوید: 
واقعاً این معروف بودن ترس��ناک اس��ت یعنی 
آدم ها به تو فکر می کنن��د، حتی جاهایی نقدت 
می کنند و می گویند که ت��و نمی توانی و تو باید 
تمام اینها را در جایی از فکرت داش��ته باش��ی. 
من اوایل با ذوق و شوق بودم، هیجان و استرس 
باعث شد تا کارم را ادامه دهم اما از یک جا به بعد، 
حدوداً یک یا دو سال پیش کمی فکر کردم و با 
خودم گفتم که خیلی اتفاقات ممکن است برایم 
بیفتد که فراموش شوم. به نظر من در بازیگری 
همه چیز وجود خارجی ن��دارد بلکه باطنی هم 
هست. اما بیشتر شرایط چهره و صدا در آن تأثیر 
دارد. خیلی اتفاقات ممکن است رخ دهند تا تو 
فراموش ش��وی. مثاًل چهره ای که ممکن است 
اتفاقی برایش بیفتد و دیگ��ر نخواهند که بازی 
کنی. کارگردان هایی را من می شناسم که فقط 

به خاطر چهره انتخاب می کنند.
نگرانی های بازیگران کودک می تواند ناش��ی از 
یک تجربه بلندمدت تاریخی باشد، از بازیگران 
فیلم »ساز  دهنی« امیر نادری که نزدیک به نیم 
قرن پیش ساخته شد تا بازیگران کودکی که هم 
اکنون جلوی دوربی��ن فیلمبرداری کارگردانان 
صاحبنام سینمای ایران هستند هیچ تضمینی 
برای دوباره دیده شدن در سینما نداشته و ندارند. 
شاید این عیب بزرگ س��ینمای ایران باشد که 

ستاره کشف می کند ولی آن را حفظ نمی کند. 
اما »قصه ه��ای مجید« یکی از درخش��ان ترین 
سریال  های تاریخ تلویزیون ایران است و مجید 
را می توان یک��ی از محبوب تری��ن کاراکترهای 
تاریخ سریال س��ازی ایران دانست که البته پس 
از این مجموعه دیگر از او خب��ری نبود تا اینکه 
سر از دنیای سیاست درآورد و یک دوره نماینده 
مردم اصفهان در شورای شهر شد. البته مهدی 
باقربیگی چند سال بعد در یکی از فیلم های دیگر 
کیومرث پوراحمد با نام »ش��رم« نیز بازی کرد 
ولی از آنجا ک��ه از دوران کودکی مقداری فاصله 
گرفته بود و آن خوش��مزگی های کودکی را به 
همراه نداشت، نتوانس��ت مانند قبل نگاه ها را به 
خود جلب کند و می ش��د حدس زد که کارنامه 

بازیگری او به انتهای خود رسیده است. 
مهدی باقربیگی ب��رای اولین بار ب��ا »قصه های 
مجید« در سن 13 سالگی جلوی دوربین رفت و 
بازی خوب او توجه همه مخاطبان را به خود جلب 
کرد و خیلی زود به یکی از شخصیت های محبوب 
تلویزیون در اوایل دهه 7۰ تبدیل شد که همچنان 
در ذهن مخاطبان جایگاه ویژه ای دارد اما حضور 
در »قصه های مجید« کیومرث پوراحمد اولین و 

آخرین درخشش او در قاب تلویزیون بود.
مهدی باقربیگ��ی در س��ال 1382 )پس از 1۰ 
س��ال( دوباره به عرصه بازیگری برگش��ت و در 
سریال »مختارنامه« ایفای نقش کرد اما این بار 
هم نتوانست موفقیت »قصه های مجید« را تکرار 
کند. باقربیگی پس از »مختارنامه« در چند فیلم 
و سریال دیگر نیز حضور داش��ت که هیچ کدام  

برای او موفقیت چندانی نداشتند.

 آبان ماه س�الگرد ش�هید آنیلی مولتی میلیاردر ایتالیایی 
است که به واس�طه رویداد عظیم انقالب در ایران به اسالم 
و مکتب تشیع پیوس�ت و در این راه به ش�هادت رسید. در 
این رابطه انجمن اسالمی شهید ادواردو آنیلی که پرچمدار 
معرفی این شهید در سال های گذش�ته بوده است، امسال 
با برگزاری س�ه نشس�ت مجازی به پاسداش�ت آن شهید 
پرداخت. یکی از آنها گفت وگوی آنالین دکتر محمدحسن 
قدیری ابیانه با استاد حسن عباسی در اندیشکده یقین بود.

در ابتدای این نشست دکتر حسن عباسی رئیس اندیشکده  یقین 
ضمن پاسداشت ش��هادت ادواردو آنیلی گفت: به جوانان توصیه 
می کنم داستان زندگی این شهید را بخوانند، زیرا به زیبایی روند 
ساخته شدن یک انسان توسط خدا را می بینند. اینکه چطور خدا او 
را برای خودش ساخت. افرادی که فطرت پاکی دارند مثل ادواردو 
بدون هیچ محرکه ای تنها با خواندن چند آیه از قرآن ظاهری، قرآن 
باطنی خود را بیدار می کنند و آنیلی نوع اسالم آوردنش فطری بود.
در ادامه دکتر قدیری ابیانه که سابقه دوستی با ادواردو آنیلی را 
داشته است، گفت: شاید اگر پدر و مادر ادواردو مسیحی و یهودی 
نبودند و او حقایق این دو دین را نمی دید، به اسالم گرایش پیدا 
نمی کرد؛ چراکه اسالم دین عقالنیت و استدالل است. به همین 
خاطر وقتی در کتابخانه دانشگاه چشمش به قرآن افتاد و آن را 

خواند، فهمید نمی تواند کالم بشر باشد.
ابیانه در ادامه افزود: در دین یه��ود ازدواج با غیریهودی امکان 

ندارد مگر اینکه طرف مقابل قدرت داش��ته باشد. برای همین 
مادر ادواردو با آنیلی که صاحب قدرت و ثروت بود، ازدواج کرد. 
بعد از این ازدواج آمار مرگ ومیر آنیلی ها ب��اال رفت تا مدعیان 
ارث افسانه ای کمتر ش��وند. وقتی هم که متوجه شدند ادواردو 
مسلمان شده اس��ت، او را تحت فش��ار قرار دادند که از دینش 
برگردد، حتی در اواخر عمر در خانه خودش حبس ش��ده بود و 
خدمتکار اجازه داشت درصورت بیرون رفتن از خانه او را کتک 
بزند. وقتی نتوانستند به هیچ صورت او را منصرف کنند، حذفش 
کردند و گفتند خودکشی کرده است. خودش هم گفته بود من را 

می کشند و می گویند خودکشی کرده است.
 الگوی ادواردو بچه حزب اللهی ها بودند 

دکترعباسی نیز در ادامه گفت: این روند سلطه یهودیان بر قدرت 

و ثروت ریشه دیرینه دارد. 5۰۰ سال پیش از زمانی که خانواده 
یهودی مدیچی به ونیز آمدند، کم کم چند بانک تأسیس کردند. 
به صورتی که به پاپ وام می دادند و بعد از مدتی خزانه دار کلیسای 
واتیکان شدند و اقتصاد را به دس��ت گرفتند و تز جدایی دین از 
اقتصاد را بنا نهادند. بعد از آن یکسری هنرمند را اجیر کردند تا 
مجسمه ها و تابلوهای عریان تهیه کنند و در کلیساها قرار دهند 
تا از این طریق تز جدایی دین از فرهنگ و اخالق را کلید بزنند. 
س��پس به ماکیاول پول دادند تا کتاب »ش��هریار« را بنویسد و 
تز جدایی دین از سیاس��ت را مطرح کردند، لذا بعید نیست اگر 
می بینیم در خانواده آنیلی قدرت در دس��ت خاندان مادر افتاد، 
ادواردو را حذف کردن��د و خواهرش را کنار زدند تا ثروت عظیم 
آنیلی ها را به چنگ بیاورند. البته به غیر از پ��ول، ارزش  افزوده 

نهادهای اجتماعی اعتبار و اهمیت بیشتری دارد.
در ادامه قدیری ابیانه هم یادآور شد: خیلی ها می گویند ادواردو 
الگوی ماست، درحالی که الگوی او بچه های حزب اللهی بودند. 
قدر زندگ��ی در ایران را می دانس��ت چون زندگ��ی در محیط 
غیراسالمی را تجربه کرده بود. قدر رهبری را می دانست چون 
رهبران زی��ادی را دیده بود. ق��در نظام جمهوری اس��المی را 
می دانس��ت چون از نظام های حاکم آگاه بود. بعد از شهادتش 
گفتند خودکشی کرده و هنوز هم پرونده او بدون هیچ تحقیقی 
بسته است چون می دانند به علت جایگاهی که داشت برای افکار 

عمومی کنجکاوی ایجاد می کرد. 

 مخالفت وزارت خارجه با پخش مستند ادواردو 
ابیانه درباره موانع پخش مستند ادواردو آنیلی هم گفت: مرحوم 
کاسه ساز تهیه کننده مستند ادواردو به من می گفت در داخل 
کشور برای پخش مستند تهدید شدم. وزارت خارجه نگران رابطه 
ایران و ایتالیا بود برای همین به رهبری نامه نوشتم و از ایشان 
اجازه گرفتم.ایشان پیشنهاد دادند اول به صورت خصوصی در 
جاهای مختلف پخش شود، بعد از آن تلویزیون نمایش دهد. وی 
در ادامه به سفرهای ادواردو به شبه قاره هند اشاره کرد و گفت: 
ادواردو برای تبیین اسالم و شناخت بیشتر به افغانستان، پاکستان 
و کشورهای منطقه ازجمله ایران س��فر کرد. بعد از سفرش در 
میزگردی با ایگورمن خبرنگار تلویزیون، از اس��الم دفاع کرد و 
بعدها ایگورمن نوشت: احساس می کنم ادواردو  با دیدار آیت اهلل 

خمینی سحر شده بود. 
رئیس اندیشکده یقین هم با بیان اینکه باید شهید آنیلی را الگوی 
جوانان در این دوره  قرار داد، تأکید کرد: با الگو قرار دادن ادواردو 
می توان بین سه دین اسالم، یهود و مسیحیت کار کرد تا مردم 
دنیا خودشان ببینند چرا چنین جوانی به اسالم روی آورد. ادواردو 
نماد و پرچم  تبلیغ اسالم ناب محمدی است و باید او را به جوانان 
معرفی کنیم، آن هم در این بحبوحه ای که رسانه ها مصرف گرایی 
و تجمالت را به خورد آنها می دهند و ذائقه سازی می کنند. این 
انس��ان بزرگ که فطرتاً اس��الم را پذیرفته بود، برای معرفی به 

جوانان سلبریتی زده امروز بسیار مناسب است.

ترس کودکان سینمای ایران از فراموش شدن 
سینمای ایران در کشف استعداد بازیگری در کودکان تخصص دارد و با همان سرعت که یک کودک ستاره می سازد، او را به فراموشی می سپارد

به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت ادواردو آنیلی مطرح شد

هنوز پرونده مرگ ادواردو در ایتالیا بدون هیچ تحقیقی بسته است
قدیری ابیانه:  مرحوم کاسه ساز گفت در داخل کشور برای پخش مستند ادواردو تهدید شدم

محمدصادق عابدینی
   گزارش یک

کتاب تاری�خ ش�فاهی حاج صادق 
آهنگران با عنوان »با نوای کاروان« 
توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشر و وارد بازار نشر شد.

علیرضا موحدعل��وی، مدیر مطالعات 
تاریخ شفاهی مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مق��دس در مراس��م رونمایی از 
کتاب »با نوای کاروان«  یکی از عوامل 
اصلی ایج��اد روحیه رزم��ی، معنوی، 
قبل و حی��ن عملی��ات در رزمندگان 
اس��الم را اس��تفاده از توانمندی های 
مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( برشمرد 
و گفت: مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( 
با خواندن اشعار و نوحه های حماسی، 
فرهنگ جه��اد، مب��ارزه و مقاومت را 
در روح و ج��ان رزمن��دگان به وی��ژه 
هنگام آماده سازی آنها برای شب های 

عملیات، تعمیق می  بخشیدند.
وی ادامه داد: ویژگی های خاص حاج 
صادق از جمله اخالص، صدای حزین، 
سابقه رزم در طول س��ال های تجاوز 
دشمن، مسئولیت  پذیری در خانواده، 
به دور از منی��ت و خودبزرگ  بینی و از 
همه مهم تر عشق به ش��هادت، وی را 
در این زمینه س��رآمد کرده بود. پس 
از مدت اندکی، اهمیت کار ایش��ان بر 
فرمانده��ان دفاع مق��دس به گونه ای 
برجسته و روشن شد که فرمانده کل 
سپاه او را از حضور در خطوط عملیاتی 

به عنوان رزمنده و تکا  ور ممنوع کرد.
وی با اش��اره ب��ه برگزاری جلس��ات 
گفت  وگوی تاریخ شفاهی حاج صادق 
آهنگران در مرکز اس��ناد و تحقیقات 
دفاع مقدس عنوان کرد: روال جلسات 
گفت  وگ��وی تاری��خ ش��فاهی در این 
مرکز، متناسب با س��وابق مسئولیت 
راوی و س��ال های حض��ور او در دفاع 
مقدس می  باشد که برای ایشان حدود 
2۰ جلسه طول کشید. حجت االسالم 
والمس��لمین دکت��ر محمدمه��دی 
بهداروند ک��ه از همرزمان ایش��ان در 
منطقه خوزستان بودند، زحمت تهیه 
طرح و انجام گفت  وگوه��ا را بر عهده 

داشتند.
در ادام��ه موحد علوی ب��ه نقاط قوت 
کت��اب تاری��خ ش��فاهی حاج صادق 
آهنگران اش��اره کرد و گفت: معرفی 
ابعاد شخصیتی و نقش مهم ایشان در 
دفاع مقدس، تجلیل و تکریم از نقش 
مداحان و ذاکران در آن سال  ها و تأکید 
بر نقش خانواده ایش��ان در همراهی 
و همس��نگری با وی از نکات مهم و با 
اهمیتی است که در این کتاب به آنها 
پرداخته  شده است. همچنین بخشی 
به گونه شناس��ی و مناسبت شناس��ی 
نوحه های دفاع مقدس پرداخته است.

 همیشه تأس�ف می خوردم چرا 
خاطراتم را ننوشتم 

در ادامه این مراس��م صادق آهنگران 
به کتاب تاریخ شفاهی خود که توسط 
مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس 
منتشر شده است، اشاره کرد و گفت: 
من همیش��ه تأس��ف می  خوردم که 
چرا خاط��رات خ��ود را در زمان دفاع 
مقدس ننوش��تم.از طرفی با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهب��ر مبنی بر 
اینکه مأموریت رزمنده وقتی به اتمام 
می رسد که خاطراتش را نوشته باشد، 
با همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس و پیشنهاد برای ثبت خاطراتم، 
این فرصت فراهم شد که بتوانم روایت 

خود را از آن دوران بازگو کنم.
وی اف��زود: یک��ی از ضرورت هایی که 
در ثبت تاریخ ش��فاهی خود به  عنوان 
مداح در ذهن داش��تم و سعی ام بر آن 
بود ت��ا در این کتاب به  عن��وان محور 
اصلی باشد، ثبت و ضبط تاریخ حضور 
مداح��ان و ذاکران اهل بی��ت در دفاع 
مقدس و نقش��ی که آنها در ترغیب و 
ارتقای روحیه رزمندگان داشتند، بود. 
بعد از مشورت با دوستان صاحب  نظر 
در حوزه دفاع مقدس ب��ه دنبال یک 
کار علمی و پژوهش��ی ب��رای روایت 
تاریخ شفاهی خود بودم تا این سبک 
مداحی و تجارب آن را به نس��ل جوان 
منتقل کنم که الحمدهلل مرکز اس��ناد 

و تحقیقات دفاع مقدس این فرصت را 
برای من فراهم کرد.

این مداح ب��ه محتوای کت��اب تاریخ 
شفاهی خود با عنوان »با نوای کاروان« 
پرداخت و اظهار کرد: در کتاب، در کنار 
بخش های خاستگاه اجتماعی، دوران 
مبارزات پیروزی انقالب اسالمی و آغاز 
حضور در جبهه های دفاع مقدس در 
کنار مدافعان خرمشهر، نبرد با دشمنان 
در جبهه های چزابه و بستان، به بخش 
مهمی از سبک شناسی و گونه  شناسی 
نوحه  ها و بازتاب فرهنگ عاش��ورا در 
این اش��عار و نوحه  ها اشاره شده است 
که تهیه و تنظیم عم��ده آن را جناب 
آقای دکت��ر احمدی از کارشناس��ان 
ارشد مدیریت تاریخ شفاهی مرکز بر 

عهده داشته اند.
وی ضمن قدردانی از مرحوم حبیب  اهلل 
معلمی، شاعر نوحه های خود در دوران 
دفاع مق��دس بیان ک��رد: تقریباً همه 
ش��عرها و نوحه های خوانده   شده من، 
مرهون ذوق و قریحه مرحوم حبیب  اهلل 
معلمی است که به  مثابه معلمی بزرگوار 
صاف، زالل و صادق بود و کار خودش 
را به مصداق جهاد فرهنگی و همپای 
رزمندگان می دانس��ت. ایشان شاعر 
بی ادع��ای دفاع مق��دس بودند که در 

تمام آن سال  ها همراه من بود.
حاج صادق آهنگ��ران در پایان اظهار 
کرد: این کت��اب و آثار معنوی آن را به 
همه همرزمان شهیدم تقدیم می  کنم 
که با نثار جان و خون خویش درخت 
پربار انقالب اسالمی را آبیاری کردند 
تا امروز در پن��اه تدابیر و رهنمودهای 
ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقالب 
اس��المی، حضرت  آیت  اهلل خامنه ای 
که در جهان در مقابل همه مستکبران 
عالم ایستاده، استمرار انفجار نور انقالب 
اس��المی، زمینه های ظه��ور حضرت 

ولی عصر)عج( را فراهم  کند.
در ادامه حجت االس��الم والمسلمین 
دکتر محمدمهدی بهداروند به  عنوان 
مج��ری تاری��خ ش��فاهی حاج صادق 
آهنگران با اشاره به فعالیت مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس در حوزه تاریخ 
ش��فاهی فرماندهان، با اظه��ار اینکه 
حاج صادق نقش محوری و راهبردی 
در فرهنگ دفاع مقدس و در تش��ویق 
و ترغیب مردم برای حضور در جبهه ها 
داشت، یادآور شد: صدای حاج صادق 
آهنگران یک موج اجتماعی ایجاد کرد 
و خیلی ها در جنگ با این صدا آش��نا 
هستند. بنابراین ش��ناخت او، دالیلی 
که به نوح��ه روی آورد و کارکردهای 
نوحه مجهوالتی بودن��د که باید برای 
مخاطبان و عالقه مندان به حاج صادق 

و حتی برای آیندگان گفته می شد.
 آهنگران اجازه نداشت شهید 

بشود!
بهداروند حسرت حاج صادق آهنگران 
به موضوعی به نام شهادت و جا ماندن 
از شهدا را از برجستگی های این مداح 
اهل بیت و دوران دفاع مقدس برشمرد 
و گفت: به خاطر دارم در عملیات بدر، 
حاج صادق و یکی از مسئوالن تبلیغات 
جبه��ه و جنگ می خواس��تند همراه 
رزمندگان به عملیات برون��د. تقریباً 
هم داشتند موفق می شدند اما یکدفعه 
فرمانده ما که شهید حمید صالحی نژاد 
بود، متوجه ش��د و صدا زد ک��ه آنها از 

میان رزمندگان بیرون بیایند.
وی افزود: حاج صادق هر چقدر التماس 
کرد، اجازه رفتن داده نش��د. آن حس 
واماندگی و آن حس ج��ا ماندن برای 
من خیلی تکان دهنده بود، چون من 
موانع و مشکالت حاج صادق را نداشتم. 
ایشان ش��خصیتی بود که اصاًل اجازه 
نداش��ت در عملیات ها ش��رکت کند، 
چون اگر ش��هید می ش��د خودش به 
فیض می رسید ولی یک دفاع مقدسی 
را از خودش مح��روم می کرد و لذا آن 
حس حاج صادق تا به امروز هم خیلی 
با دل بنده بازی می کند که چقدر این 
مرد سختی کشید و االن هم هر وقت 
که می نش��ینیم می گوید دعا کن من 

شهید شوم.

سرود

در رونمایی از کتاب » با نوای کاروان« مطرح شد

آهنگران اجازه نداشت شهید بشود!

معصومه طاهری
   گزارش 2

از بازیگران فیلم »ساز  دهنی« 
امیر ن�ادری ک�ه نزدیک به 
نیم قرن پیش س�اخته شد 
ت�ا بازیگ�ران کودک�ی ک�ه 
هم اکن�ون جل�وی دوربین 
فیلمب�رداری کارگردان�ان 
صاحبن�ام س�ینمای ایران 
هس�تند هی�چ تضمین�ی 
ب�رای دوب�اره دیده ش�دن 
در سینما نداش�ته و ندارند


