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نگاه هفته

خانه سالمت تهران ويال
برگزار كرد

آموزشي نقاشي

چهارشنبه  1خرداد  1392شماره 457

كالس آموزش��ي نقاش��ي و طراحي و رنگ و روغن به همت خانه س�لامت
تهران ويال در اين خانه سالمت برگزار ميشود .اداره فرهنگي و اجتماعي
ناحي��ه  4ش��هرداري با همكاري خانه س�لامت تهران وي�لا و براي بهينه
ك��ردن اوقات فراغ��ت جوان��ان و نوجوانان كالسهاي آموزش��ي هنري را

گفتوگوي كوتاه با چند پدر هممحلهاي
در آستانه روز والدت امام علي(ع)

خاطراتي كه
فراموش نميشود
عطیه اکبری
والدت امام علي(ع) و روز پدر فرصت مناس�بي بود تا س�راغ چند پدر برويم و گفتوگويي متفاوت با
سؤال و جوابهاي كوتاه با آنها انجام دهيم .هر چند بعضي از خاطرههاي آنها آنقدر شنيدني بود كه روند
مصاحبه را كمي عوض ميكرد و نميشد از خير نوشتن آنها هر چند كمي طوالني گذشت .پدر شهيدان
«بقايي» اولين گزينه ما بود .پدري كه دو فرزندش را براي دفاع از دين و كشورمان تقديم كرده تا ما امروز
بتواني�م از روز والدت امام علي(ع) بگويم .گزينه بعدي «داريوش اس�دزاده» بود و در آخر هم «محمود
پاكنيت» به سؤاالتمان جواب داد.

داريوش اسدزاده
بازيگر

دلم براي بچههايم تنگ شده
 30سالي ميشود كه روز پدر را با دلگيري سپري ميكند .شايد به همين دليل است
كه وقتي از او درباره روز پدر ميپرسيم دقايقي مكث ميكند و ميگويد :خيلي وقت است
كه روز پدر كسي سراغم نيامده« .داريوش اسدزاده» از بازيگران پيشكسوت ،يكي از
پدران هممحلي ماست كه با وجود كهولت سن و كم كار شدنش در دنياي بازيگري
هنوز هم از ليست چهرههاي دوست داشتني خط نخورده است.
آقاي اسدزاده آخرين بار كه بچههايتان به شما سر زدند چه زماني بوده؟
يك سال قبل .
يعني آنقدر بچههايتان بيوفا هستند؟
نه!
پس چرا يك سال ميشود كه ديدنتان نيامدند؟
بچههايم  30سال است كه از ايران رفتهاند و همين پارسال بود كه بعد از چند
سال دوري به ايران آمدند و همديگر را ديديم .شايد باورتان نشود از
پارسال تا االن برايم مثل  10سال گذشته است.
پس دلتنگي همراه هميشگي شماست؟
بله!
از اين موضوع نارحت نيستيد؟
چرا ،ولي هر كسي يك طور زندگي ميكند و بايد با يك
سري از مسائل زندگي كنار آمد.
روز پدر كه ميش�ود نبودش�ان را ب�ا چه چيزي
جبران ميكنيد؟
بعضي نبودنها هيچ جبراني ندارد .لذت حضور بچهها
در كنار پدر و مادر را با هيچ چيزي نميتوان عوض كرد.
بهترين خاطرهتان از روز پدر چه بوده است؟
بهتري��ن خاطره و ل��ذت من اين اس��ت كه بچهها
هيچوقت روز پدر يادش��ان نميرود .با اينكه نيستند
هر س��ال در اين روز تماس ميگيرند و من را غافلگير
ميكنند .هر س��ال پيش خودم ميگويم كه سال بعد
ديگر يادش��ان نميماند ،اما در اين  30سال هميشه
برخالف تصور من رفتار كردند.
رابطه پدرها و پسرها در اين دوره و زمانه بهتر
است يا در زمان شما يعني  50سال پيش؟
 50سال پيش را با االن نميتوان مقايسه كرد .شما
هم بيخود تالش نكنيد .امروز همه چيز با آن روزها فرق
كرده است .چون شرايط فرق كرده پس نميتوان گفت
كه آن دوره ،روابط بهتر بوده است يا االن.
بهترين آرزو براي بچههايتان؟
سالمتي.

برگ��زار ميكند .در اين دورهها نقاش��ي ،طراحي ،رنگ روغن و س��ياه قلم
روي بوم با هدف ش��كوفايي اس��تعدادهاي جوان��ان و نوجوانان و نمايش
ذوق و سليقه هنرمندان در خانه سالمت تهران ويال به هنرجويان آموزش
داده ميشود.

حسن بقايي پدر شهيدان بقايي
از خاطرات روزهاي پدر ميگويد

بابا دعا كن دعايم مستجاب شود!
شايد ما نميتوانيم درك كنيم كه لذت بوسيدن و تبريك
گفتن به پدر در روزي كه به نام او كليد خورده است ،براي
پدرهايمان چقدر لذتبخش است .اما در شاد بودن پدرمان
در اين روز همين بس كه «حسن بقايي» با حسرت ميگويد« :در اين روز
همه بچهها و نوههايم به خانهمان ميآيند و من هم خيلي خوش��حال ميشوم،
جاي عليرضا و محمدرضا و محبتهايشان خيلي خالي است».
پدرجان ،آخرين روز پدر قبل از شهادت بچههايتان را يادتان هست؟
مگر ميشود يادم برود
چه چيزي از آن زمان در خاطرتان مانده است؟
محمدرض��ا و عليرضا پس��ران بزرگ من بودند و احترام��ي خاص برايم قائل
بودند .روز پدر كه ميش��د هر كدام با يك كادو س��راغم ميآمدند و دس��تم را
ميبوس��يدند .عليرضا آخرين روز پدر قبل از شهادتش ،سراغم آمد ،من را بغل
كرد و در گوشم گفت :بابا دعا كن دعايم مستجاب شود .من آن زمان نفهميدم
كه منظورش چيست اما چند هفته بعد كه خبر شهادتش را شنيدم ،تازه متوجه
منظورش از آن دعا شدم.
براي مستجاب شدن دعايش دعا كرديد؟
بله .پدر بودم ديگر .دوست داشتم بچههايم به هرچه ميخواهند برسند.
اگر ميدانستيد كه حاجتش شهادت است ،باز هم دعا ميكرديد؟
(مكث ميكند) نميدانم ش��ايد باز هم دعا ميكردم .آنها امانت خدا نزد من
بودند و به صاحب اصليشان برگردانده شدند.
جاي خالي عليرضا و محمدرضا برايتان چطور پر ميشود؟
جاي خاليش��ان با هيچ چيزي پر نميشود .هر چند من يك پسر ديگر و 5
دختر دارم ،اما حضور هيچكدام از آنها نميتواند جاي عليرضا و محمدرضا
را براي��م پر كند .اما خدا خودش صبر ميدهد و تحمل فراق را راحت
ميكند .داغ فرزند براي پدر و مادر هيچوقت كهنه نميشود.
مهمترين ويژگي رفتاري محمدرضا چه بود؟
متانت و وقار خاصي داش��ت و هميش��ه در هم��ه رفتارهايش
مثالزدني بود.
عليرضا چطور؟
بازيگوشيهاي دوست داشتني و مؤدبانهاي داشت.
هيچ وقت شده بود كه از بازيگوشيهاي عليرضا ناراحت شويد؟
بله .زماني كه محمدرضا تازه شهيد شده بود و عليرضا در كالس دوم دبيرستان
درس ميخواند ،پايش را در يك كفش كرده بود كه ميخواهم به جبهه بروم .من
و مادرش هم تازه داغدار محمدرضا بوديم و نميتوانستيم دوري عليرضا را
ببينيم .اما او با همان بازيگوشي مثالزدنياش شبانه از خانه فرار
كرد و به پادگان آموزشي رفت .بچههاي پادگان هم چون
فهميده بودند كه عليرضا بدون اجازه خانواده به آنجا رفته،
كت بسته به خانه آوردنش؛ هر چند اوباالخره رضايت
ما را گرفت و رفت .اما نگاه ملتمس��انه او به من وقتي
دستهايش
بس��ته ب��ود
هيچوقت يادم
نميرود.

