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  احمد توكلي
انتقادازمواضعرئيسجمهورپرداخت.نمايندهمردمتهرانبابياناينكهايكاشاحمدينژاد
نصايح مقام معظم رهبري را گوش ميكرد ،گفت« :نقديني و تورم مردم را از پا درآورده
است».

درروزهايپايانيسالهمراهبارضاتوكلي،بازيگرهممحلهايبراي
احوالپرسيسراغاهاليشهركقدسرفتيم

ديدو بازديدهاي نوروزي
آقاي بازيگر

7

دو هفتهاي به زمان پايان سال و آغاز ديد و بازديد نوروزي مانده كه با يكي از هنرمندان هممحلهاي كه چند
س�الي است در شهرك قدس زندگي ميكند براي احوالپرسي از همسايهها و كاسبهاي محله به خيابانهاي
شهرك ميرويم .قرارمان ساعت 9مقابل ساختمان وزارت بهداشت است .همقدم با «رضا توكلي» كه بسياري
از ش�هروندان نقشهاي او را در س�ريالهاي «فاصلهها» و «مردان آنجلس» به خاطر دارند در خيابان ايوانك به

سمت خيابان زرافشان راه ميافتيم و با او درباره سنتهاي نوروزي و هممحلههايش حرف ميزنيم .اص ً
ال باورمان

نميشود؛ توكلي برخالف بسياري از نقشهايش ،بسيار شوخطبع است و سر وته هر موقعيتي را با يك جمله يا
عكسالعملطنزسرهمميآورد.

ناهید اخوان شمس

شما همان بازيگر چوپانيد؟
با توكلي از روبهروي ساختمان وزارت بهداشت
در حال عبور هس��تيم كه يكي از اهالي جلو
ميآي��د و احوالپرس��ي ميكن��د و ميگويد:
«ش��ما همان بازيگري هستيد كه در سريال
مردان آنجلس چوپان بود؟» لبخند صميمانه
توكلي او را مطمئن ميكن��د« :انصافاً خيلي
خوب بازي كرديد .فكر ميكنم با اين سريال
بيشتر در ذهن مردم ماندگار شديد ».توكلي
به گرمي با هممحلهاياش احوالپرسي ميكند
و ميگويد« :من قبل از سريال مردان آنجلس
بازيهاي ديگري انج��ام داده بودم ،ولي حق
با شماس��ت .من در آن س��ريال ديده شدم».

عذرخواهي هنگام گاليه ديگران
در خياب��ان زرافش��ان جنوب��ي «آرام عل��ي
ش��هبازي» نگهب��ان يك��ي از كوچهها كه 3
سالي است توكلي را در محلهاش ميشناسد،
ميگويد« :توكلي نور چشمان ماست ».همين
هنگام يكي از هم��كاران توكلي در تلويزيون
با او س�لام و احوالپرس��ي ميكند .از توكلي
ميپرسم« :گاهي ممكن است انسان حوصله
نداشته باش��د يا خسته باشد .تا حاال
ش��ده در چنين وضعيتي قرار
بگيري��د و ديگ��ران از ش��ما
گلهمن��د ش��وند؟» ميگويد:
«بله! در چنين مواقعي ،افراد
بعدها گله ميكنند كه چرا
ما را تحوي��ل نميگيري.
م��ن ه��م عذرخواه��ي و
تأكي��د ميكن��م ك��ه از
قص��د نب��وده اس��ت».

مخلص همه اهالي محله ام
ب��اران كه نم نم ش��روع به باري��دن ميكند به يك
گلفروشي ميرس��يم ،توكلي پيشنهاد ميكند به
داخل آنجا برويم .هنرمند هممحلهاي چنان با انرژي
با فروشندههاي مغازه احوالپرسي ميكند كه در كمتر
از چند دقيقه گلفروشي پر از هياهو ميشود .توكلي
ميگويد« :من هر جا كه ميروم چنان سروصدا به
پا ميكنم كه بارها نزديكانم ميگويند شلوغ نكن؛
ام��ا من نميتوانم .فكر ميكنم خوب اس��ت هر جا
كه آدم ميرود حداقل 7خانه از هر طرف از حضور
آدم مطلع شوند ».گلفروشها نيز فرصت را مغتنم
شمردند و موبايل به دست شروع به گرفتن عكس
يادگاري با توكلي ميكنند .يكي كه از همه جوانتر
است به س��ريال «فاصلهها» اشاره ميكند و اينكه
از نقش توكلي خيلي خوش��ش آمده است .توكلي
ميگويد« :آنچه كه از ما انسانها باقي ميماند همين
رابطههاي انساني است .مخلص همه اهالي هستم».

ترفندهاي عيدانه
آنقدرصميميبامردمگرمميگيردكهانگارسالهاست
كه همديگر را ميشناسند .يكي از جوانهايي كه كنار
توكلي ايستاده از ش��وخطبعيهاي توكلي سر ذوق
ميآيد و ميگويد آقاي توكلي االن وقت خانه تكاني
اس��ت ،نه قدم زدن و گشت وگذار در محله .چطوري
از خانه فرار كرديد؟ توكلي هم بدون معطلي ميگويد:
«روش من اين است كه از 2ماه قبل از عيد با همسرم
قهر ميكنم؛ البته برخ��ي از مردها بعد از انجام اين
روش كتك مفصلي نوش جان ميكنند .اينطوري از
خانه تكاني راحت ميشويد؛ نزديك تحويل سال هم
ميتوانيد با يك جعبه شيريني به خانه برويد و آشتي
كنيد .تازه عيدي هم كه ميدهيد به چش��م ميآيد.
البته اگر باز صحبت از پول شود ،دوباره همان آش و
كاسه ميشود ».او میخندد و ادامه میدهد«:راستش
را اگر بخواهيد اينهايي كه گفتم سياس��ت بد است.
سياس��ت خوب اين است كه قبل از عيد در كارهاي
خانه كمك حال همسر باش��يم و به بچهها محبت
بيش��تري كنيم ،هرچند
خ��رج آدم ب��اال
مــ��يرود».

طراوت بهار
هنوز چندان از گلفروش��ي دور نش��دهايم كه
عبور جوان كم توان��ي از خيابان توجه توكلي
را جلب ميكند .هنرمند هممحلهاي ميگويد:
«امي��دوارم همه مردم ط��راوت زندگي بهاري
را بچش��ند .آدم هرق��در از جواني به س��مت
ميانس��الي ميرود انگار بهار را بيش��تر درك
ميكن��د ».درحالي كه بار ديگر ب��اران نم نم
ميب��ارد توكل��ي ميگويد« :خيليها گوش��ه
بيمارس��تان خوابيدهاند و از لذت هواي بهاري
محرومند .اين روزها بايد بيش��تر به يادش��ان
باش��يم و به آنها س��ر بزنيم .به نظرم كمك و
ش��اد كردن دل ديگ��ران پيش خ��دا خيلي
ارزش دارد و مانن��د س��الها عبادت اس��ت».

هممحلهاي شوخطبع
به سوپرماركت و خشكشويي محله كه ميرسيم
توكلي از آنها خريد ميكند .صاحبان اين مغازهها
با روي ب��از پذيراي ما ميش��وند و به گرمي با
هممحلهاي بازيگرش��ان احوالپرسي ميكنند.
همين هنگام پستچي محل را هم ميبينيم كه
انگار او نيز مثل توكلي شوخطبع است« .منوچهر
رحيمي» نامهرسان منطقه 14پستي ميگويد:
«نامههاي منزل آقاي توكلي بيشتر براي
همسرشان و معموالً دعوت نامه
است .البته آقاي توكلي گاهي
ميگوي��د نامهها را برگش��ت
بزن و بگو من اينجا نيستم».
به نانوايي محله كه ميرسيم.
توكلي لحظهاي پش��ت دخل
م��يرود و ب��ه هممحل��هاي
كاس��بش كم��ك ميكن��د.
يك��ي از اهال��ي اص��رار دارد
كه نانهايش را از دس��ت او
دريافت كند .توكلي ميگويد
كه بلد است نان داخل تنور
بگ��ذارد و لبخن��د ميزن��د.

