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مبصر چهارساله کالس
سمیه خاتونی - یاد کردن از حسین محب اهری ما را به 
زمانی می برد که آغاز و انجامی نداشت، جنس بازی نمایشی 
او با اطوارهای خاص میمیکی صورت و دستش، بسیار خیره 
کننده بود طوری که با حضور در هر صحنه ای، تماشاگر را 

مجاب می کرد تا تمام توجه اش را به او مبذول کند. 
یک بازی بسیار خاص در یک کالس ویژه که خاصه بازی 
و جنس بازی حسین محب ا هری بود، یکی از پررنگ ترین و 
شیرین ترین خاطراتی که بیننده های تلویزیون از حسین 
محب اهری در دهه شصت داشتند »درس شیرین ریاضی« 
اســت. ســریالی که محب اهری در نقش معلــم و محمد 
کدخدایی در نقش مبصر چهار ســاله در آن به ایفای نقش 
می پرداختند که از ویژه ترین اثرهای این هنرمند نامیرا بود 

و در اذهان باقی ماند. 
این برنامه چشــم نواز، ریتم بســیار خوب و طنازانه ای 
داشــت و در آدینه روزهای  ســال 136۸  از برنامه کودک 
و نوجوان پخش می شد.»درس شیرین ریاضی«  براساس 
ایده ای از خــود محب اهری شــکل گرفت کــه نگارش و 
کارگردانی آن را برای بچه مدرســه ای های آن دوران آماده 
کرده بود. ســریال در یک کالس درس می گذشت با یک 
مبصر بی قواره نســبت به بقیه بچه ها که چهارسال بود در 
یک پایه در جا می زد ، مسئله ای که برای بچه های آن دوره 
کم از یک کابوس نداشت، اما در این برنامه با دیالکتیک طنز 
کالمی که میان معلم و این مبصر اتفاق می افتاد، زهر ترس 
و تلخی درجا زدن در یک پایه بــرای دانش آموزان گرفته 
می شد و در غالب یک کمدی شیرین به آن سرخوشانه می 
خندیدند. این سریال ساختاری تئاتری و نمایشی داشت و 
بسیار برای مخاطبان جذاب بود طوری که پس از پایان برنامه 
همچنان طنزهای کالمی و بده بستان های معلم با این مبصر 
چهارساله در ادبیات محاوره روزمره هم به کار برده می شد. 

حسین محب اهری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در 2۹ مهرماه 
سال 1330 در تهران به دنیا آمد و در 26 دی ماه سال 13۹۷ در 6۷ 
سالگی با ثمره ای از یک عمر تالش هنری بار سفرش را بسته و با اهالی 

زمین وداع کرد.
او کارشناسی زبان و ادبیات فارســی را از مدرسه عالی ادبیات و 
زبان های خارجی در سال 135۸ دریافت کرده بود. یک دوره آموزش 
بازیگری در کارگاه نمایش، زیر نظر آربی اوانســیان در سال 1354 
دید. حسین از سال 1350 به عکاسی تجربی و ایفای نقش در تئاتر 
اشتغال داشت و  بازی در سینما را از سال 1365 با ایفای نقش کوچکی 
در فیلم رابطه به کارگردانی پوران درخشنده آغاز کرد. او عاشقانه در 
روی صحنه و یا جلوی دوربین حاضر می شــد و آثار بسیاری با بازی 
او ماندگار شدند. هیچ گاه خستگی بر او مســتولی نمی شد. مردی 
خستگی ناپذیر که حتی در روزهایی که با بیماری اش دست و پنجه 

نرم می کرد، خوشحال کردن مردم بزرگترین هدفش بود.
 اما آنچه که او بیش از آثار ماندگارش برجا گذاشت رسم مهربانی 
با هم نوعان، خیر اندیشی و صبوری اش در روزهای سخت رویارویی 
با بیماری اش بود. حسین که درگیر بیماری سرطان غدد لنفاوی بود 
پس از جراحی لباس یقه اسکي مي پوشــید که کسي پانسمانش را 
نبیند و بتواند نمایش کار کند. او درباره دوران بیماری اش گفته؛ »از 
زمانی که متوجه شدم دیگر برای زنده ماندن وقتی ندارم، دیگر وقتم 
را یک لحظه هم تلف نکردم لحظات برایم با ارزش شد و فهمیدم زمان 
عمر کوتاه است و دیدم به زندگي و کار عمیق تر شد. در طول 6 ماه 
شیمي درماني به مرگ فکر نمي کردم و تصورم این بود که وقتي شما 
مي خواهید به ســفر 6 روزه بروید آیا به روز برگشت فکر مي  کنید؟ 
نه، از 5 روز با قــی مانده لذت مي برید و روز آخــر تدارک روز آخر را 
مي بینید اما لذت سفر را به خودتان زهر نمي کنید.« او تئاتر را خانه 
اصلی خود می دانســت از این رو که تئاتر با مخاطب کلنجار مي رود 
به زعم او هنر تئاتر مخاطب را اول خســته می کند و بعد او را وادار به 
اندیشــه مي کند. از دیگر مجموعه های ماندگار تلویزیونی حسین 
محب اهری، برنامه طنز »کالس اولی ها« بود، که غالمحسین لطفی 
کارگردانی آن را به عهده داشت. مجموعه ای به یادماندنی که محب 
اهری نقش »پدر پادشــاه« را در آن ایفا می کرد. این پادشاه دو پسر 

بسیار لوس ، تنبل و خودخواه داشت که همیشه شکایت استادشان را 
به خاطر سخت گیری در تدریس نزد پدر می بردند، کاراکتری به نام 
»جامدادی جان« طبق دستور پادشاه، دائما به استاد گوشزد می کرد 
که در تدریس به پسران پادشاه حد خودش را رعایت کند و حق ندارد 
به آنها چیزی را دیکته و یا دستوری کند. این طنز در آن زمان طعنه 
تلخی بود، به پرورش آقازادگان که با استفاده از سلطه و پول پدران 
بی مقدارشان دنیا را به همان صورتی که می خواهند در می آورند. آن 
روزها بن مایه های تمامی کارهای طنز حتی برای کودکان ضمن حفظ 
جذابیت برای مخاطبین این سن، با زیر متن های قوی و استخوان دار 
پاالیش و پرداخته می شــد که می تواند برای کارگردانان امروزی در 
حوزه کودک و نوجوان مانند یک کالس درس باشــد کاش ببینند و 

یاد بگیرند.   
حســین محب اهری، در طول 44 ســاله فعالیــت اش، بازی در 
۸0 نمایش، 200 حضور در کارهای تلویزیونی و 30 اثر ســینمایی 
با کارگردانان نامی و همچنین ســابقه حضور در آثار فاخری مانند 
سریال سربداران و مختارنامه و .. را درپرونده خود دارد و به مدت ۸ 
سال نیز برای امرار معاش به حرفه خبرنگاری روی آورده بود که بخش 
فرهنگی و هنری خبرگزاری ایرنا را در همان سال ها پایه گذاری کرد. 
او برای بازی در فیلم سینمایی »گلچهره« کاندید نامزدی جشنواره 
فجر شد. در دهه شصت پرکارترین و پردرآمدترین بازیگر بود و از نظر 
خودش در آن دهه پردرآمدترین بازیگر رسانه بوده است. محب اهری 
با تمام وجود عشق به کار داشت طوری که حتی به خاطر کار از خواب 
و خوراکش هم می گذشت. او معتقد است؛ طبیعت ظریف و زیباست 
و دیدن آن لذت دارد نه در یک مورد بلکه میلیاردها مورد براي لذت 
هست. بوي عطر گل ها و دیدن کوه ها ابهت زندگی، از چیزهایی است 
که باید قدر لحظه لحظه آن را بدانیم. او در آذرماه 13۹۷، بر اثر وخامت 
حال ناشی از بازگشت سرطان، در بیمارستان بستری شد و در ساعت 
2 بامداد 26 دی ماه 13۹۷ بر اثر بیماری و ایست قلبی در 6۷ سالگی 
در بیمارســتان الله تهران درگذشت. مراســم تشییع پیکر حسین 
محب اهری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون صبح پنجشنبه 2۷ دی ماه 
با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه از مقابل تاالر وحدت تهران برگزار 

شد. روحش در آرامش و یادش جاودان.

آقازاده ها 
در » کالس اولی ها«


