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  بيژن نوباوه
چونگردشگريوميراثفرهنگيآسيبرساناستوليمتأسفانهدولتيهابدوندرنظر
گرفتنجايگاهآن،دراينسالهاتغييراتيرابهطورمتواليدرآنايجادكردهاندكهباشرايطي
اينچنيني،نميتوانانتظارداشتكهايننهادبتواندانتظاراتعموميرابرآوردهكند.

زبهاري

فراموشي

�گاه ميرس�يم .هنوز وارد نشدهايم كه سر و كله مهران رجبي ،درست

ط آورش انرژيمان را دو برابر ميكند .با هماهنگي مسئوالن آسايشگاه
از ديدن مهران رجبي حسابي غافلگير ميشوند و همين بهانهاي است

يرضا جعفري ،شهردار ناحيه يك هم از راه برسد و بعد وارد آسايشگاه

حاد و مزمن دارد و بخشهاي ديگري مثل كاردرماني و سالن ورزش هم

ماني ميشويم .جانبازان با ديدن مهران رجبي گل از گلشان ميشكفد.

ميشود و بر خالف خيلي از بازيگران طنز كه در بيرون از دايره دوربين

صداي خنده جانبازان آسايشگاه نيايش حتي براي يك لحظه هم قطع

سر صحبت را باز ميكند.

مرخصي عيد با شعرهاي آقاي شيرين بيان
همراه مس��ئوالن آسايش��گاه و حس��ن احمدي ،جانبازي كه
چه��رهاش با يكي از بازيگ��ران دفاع مقدس مو نميزند وارد بخش
مزمن آسايش��گاه ميش��ويم .خ��وش و بشهاي مه��ران رجبي با
جانب��ازان ادام��ه دارد .آنهايي كه هوش و حواس درس��تي دارند و
چه��رهاش را به خاطر ميآورند س��عي ميكنند با او وارد گفتوگو
ش��وند .حال و هواي آسايشگاه حس��ابي عوض شده است .صداي
خنده جانبازان س��الن را پر كرده اس��ت .وارد اتاق  10ميش��ويم.
رجبي سراغ جانبازي به نام «شيرين بيان جعفري» ميرود .پيرمرد
دوست داشتني آسايشگاه كه اهل شعر و شاعري هم هست.
پدر جان از اسمت پيداست كه اهل شعري؟ حاال بيانت هم مثل
اسمت شيرين هست؟
چند سال است كه شعر ميگويم.
(رجبي دفتر نوشتههايش را مرور ميكند و شعرها را بلند بلند
ميخواند .عنان مال خود به دست غيرمده)....شعر گفتن را چطور
ياد گرفتي؟
نميدانم .همينطور به ذهنم ميآيدو همان موقع هم مينويسم.
شعر مونس تنهاييهايم ش��ده .تازه هر شعر جديدي كه ميگويم
دكتر بهم چند روز مرخصي ميدهد.
پس االن نزديك عيد است .چند شعر درست و حسابي بگو كه
كل عيد را مرخصي بگيري!
دكتر قول داده ك��ه به من مرخصي بدهد .ولي فقط يك هفته
خونه ميمونم.
چرا بيشتر نميموني؟
نميتونم .اذيت ميشم .بايد زودتر برگردم اينجا.

عیدانه

9

ماشين زمان
با ديدن حال وروز بزرگ مردان جنگ كه روزي براي خود يلي
بودهاند ،غم عالم به دل من و بقيه اعضاي تحريريه مينش��يند ،اما
مه��ران رجبي س��عي ميكند به روي خودش نياورد و با ش��وخي
بذلهگويي حال و هواي جانبازان را عوض كند .جانبازي كه نامش
حسين محمودي است روي يكي از صندليهاي آسايشگاه نشسته
و ب��دون هيچ حرف��ي فقط اطرافش را ن��گاه ميكند .حتي مهران
رجبي را هم نميشناسد و در دنياي خودش است .رجبي دستش
را پشت شانهاش ميزند و با او هم صحبت ميشود.
حالت چطوره حسين آقا؟
خوبم.
چند وقته اينجا هستي؟
خيلي وقته.
چطوري جانباز شدي؟
يادم نميآيد .فقط صداي خمپاره را يادم هست .انگار هنوز هم
صدايش تو گوشم هست.
اينجا چهكاري ميكني؟
من ماش��ين زمان درست كردم .بهش ميگن ماشين ديمتري.
يك دكمه دارد كه وقتي آن را فش��ار بدهي منفجر ميشه و تو رو
به دنياي ديگه ميبره .ميخواي سوارش شوي؟

آقاي جعفري ،خدا خيرت بده
ش��ايد اگر همراهي عليرضا جعفري ،ش��هردار ناحيه يك براي
تنظيم روز مالقلت نبود ،اين ديد و بازديد از آسايش��گاه جانبازان
در آس��تانه سال نو هيچوقت انجام نميش��د .اما اين اتفاق افتاد و
ب��ا هماهنگي روابطعمومي تحريري��ه و نامهنگاري مدير اجتماعي
ش��هرداري ناحي��ه يك منطق��ه ،چن��د روز مانده به عي��د نوروز
مهمانجانبازان شديم .چند س��اعتي شادي و لبخند در آسايشگاه
موجزد .راس��تش را بخواهيد هيچوقت فك��رش را نميكرديم كه
ديدن يكي از چهرههاي س��ينما و تلويزيون كه به طنزپرداز بودن
مع��روف اس��ت اينقدر بتوان��د در روحيه جانبازان تأثي��ر بگذارد.
ش��هردار ناحيه هم كه همراه چند نفر از مسئوالن ديگر شهرداري
ناحي��ه همراه ماس��ت ،از اين اتفاق و لبخندهاي��ي كه روي لبها
نشس��ته اس��ت ،لذت ميبرد و قول ميدهد كه همراه هميش��گي
تحريري��ه منطقه در ديد و بازديد از آسايش��گاه باش��د و هر بار به
شكل متفاوت ،تا ش��ايد بتوانيم ذرهاي دينمان را به آنها ادا كنيم.
آقاي جعفري ،خدا خيرت دهد.

تبریک سال نو جمعی از جانبازان برای مخاطبان همشهری محله

