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جامعه/محلهها

  فاطم�ه  علي اصغ�ر  / تاري��خ در تار و 
پودش گره خورده. گردي فراموش ناشدني 
از توفان سي تير روي شانه هايش نشسته. 
از روزي كه گلول��ه اي به جواني اصابت كرد 
و او كه در ابتداي خياب��ان اكباتان، نزديك 
وزارت فرهنگ و رو به روي ساختمان حزب 
كارگران بود و به ش��دت زخمي در پياده رو 
افتاد و با خون خود روي ديوار نوش��ت: »يا 
مرگ يا مصدق.« اين نوشته تا مدت ها روي 
ديوار باقي ماند. با اي��ن توضيح: »اين خوِن 
امير بيجار است« امير بيجار شد نخستين 
يا مشهورترين شهيد سي تير. 21 نام ديگر 
اما در گ��ذر زم��ان فراموش ش��دند و تنها 
تخته سنگي در گورستان ابن بابويه شاهد 
شهادت آنها شد. 30 تير 1331 روز عجيبي 
بود؛ روزي كه مردم به خيابان قوام السلطنه 
ريختند و او را از س��متش عزل كردند. روز 
عجيبي بود و از آن روز، قوام الس��لطنه شد 

سي تير. 
خياباني ك��ه از يك طرف ب��ه خيابان 
ام��ام خمين��ي )س��په س��ابق( و از طرف 
ديگر به جمهوري )شاه س��ابق( مي رس��د 
و ش��كل گيري آن ب��ه روزه��اي ناص��ري 
برمي گ��ردد. »م��ن سال هاس��ت در اي��ن 
خيابان زندگي مي كنم. ش��هداي سي تير 
را نمي شناس��م اما مصدق را چرا. نمي دانم 
در آن روز در اين خيابان چه گذش��ت؟ اما 
حال و هوايش را حس مي كنم. اين خيابان 
حس عجيبي دارد. بايد در آن زندگي كنيد 
تا بفهميد.« اين را يكي از س��اكنان خيابان 
س��ي تير مي گويد. پيرزني كه عصا زنان با 
زنبيلي كوچك به دس��ت عرض خيابان را 
طي مي كند و جوان��ي اش را در كوچه پس 

كوچه هاي آنجا گذاشته است. 

دوستي مذاهب
خيابان سي تير، ريشه هاي هويتي اش 
را از س��ال هاي س��ال پيش از آن مي گيرد. 
اين خيابان در زمان ناصرالدين ش��اه جزو 
خيابان هاي عيان نشين به حساب مي آمد. 
قوام السلطنه، معروف ترين صدراعظم ايران 
خانه اش را در اين خيابان بنا كرده بود. شايد 
براي همين هم بود كه نخستين بيمارستان 
را هم در نزديكي آن بنا كردند. بيمارستان 
سينا بين خيابان س��په و سي تير است. آن 
روزها به خاطر اين بيمارس��تان به خيابان 
س��په مريضخانه هم مي گفتند. حاال از سر 
در اين خيابان اندك نشانه هايي باقي مانده 
اس��ت. آن هم قديمي تري��ن و بزرگ ترين 

بيمارس��تان تهران كه ناظم الطبا 20 سال 
بعد از دارالفنون بنا كرد. 

خيابان سي تير اما با همه بي توجهي ها 
به حيات��ش ادامه  مي ده��د. آن هم حياتي 
صلح گونه. اينجا هميش��ه محلي امن براي 
زندگي ارمني ها، كليمي ها، زرتش��تي ها و 
مسلمانان اس��ت. مردمي كه مذهب هاي 
متفاوت شان در پيوندش��ان شكافي ايجاد 
نكرده و اگر نيمي  از جنگ هاي دنيا ريش��ه 
در اين تفاوت ها دارد، ساكنان سي تير ثابت 
كردند كه چگونه مي شود در صلح زندگي 
كرد. كنيسه، كليسا، آتشكده و مسجد در 
اين خيابان بنا ش��د و هنوز هم پ��ا بر جا و 

برقرار است. 
س��لطاني، يك��ي از امالكي ه��اي اين 
خيابان بارها شاهد اين دوستي و پيوند بوده 
اس��ت: » بارها و بارها پاي معامله و حساب 

و كتاب ارمني ها و كليمي ها و مسلمانان با 
هم نشس��تم. هيچ وقت يادم نمي آيد كه به 
مشكل برخورده باشيم. حتي چيزي هم در 
اين باره نش��نيدم. همين دو ماه پيش يك 
ارمني خانه اش را به يك مسلمان فروخت. 
تخفيف خوبي هم داد. از اي��ن نمونه ها در 

خيابان سي تير بسيار است.«
او نزديك 21 س��ال اس��ت ك��ه در اين 
خيابان امالك��ي دارد. خيابان��ي كه هنوز 
هويت و تاريخ خود را حفظ كرده: »ش��ايد 
باورتان نش��ود خيلي ها مي آيند اينجا كه 
در خانه ه��اي قديمي زندگ��ي كنند. اين 
خانه ها مشتري هاي خاص خودش را دارد. 
اخيرا متاسفانه مجوزهايي هم براي ساخت 
آپارتمان  داده مي شود اما مردمي كه اينجا 
مي آيند، دوس��ت دارند ك��ه  در خانه هاي 
قديمي زندگي كنند. چند وقت پيش يك 

خانم فرانس��وي آمده بودند اينجا و دنبال 
خانه قديمي براي زندگي مي گشت.«

خيابان چكناواريان 
در خيابان س��ي تير، خانه هاي نوس��از 
حدود مت��ري چهار ميليون ارزش��گذاري 
ش��دند و قديمي ه��ا مت��ري 2/3 ميليون. 
درس��ت برعك��س همه ج��اي دني��ا كه 
بافت هاي تاريخي ارزش��مندتر هس��تند و 
قيمت هاي آن باالت��ر دارند. ب��ا اين وجود 
مردمي كه اينجا زندگي مي كنند، دوست 
دارند، خانه هاي تاريخي را بازسازي و در آن 
زندگي كنند. هر چند كه اين روزها، كم كم 
طبع ساكنان سي تير هم دارد، برمي گردد. 

»االن در خياب��ان س��ي تير بيش��تر 
پيرم��رد، پيرزن ه��اي ارمن��ي زندگ��ي 
مي كنن��د. كليمي ها خيلي كم ش��ده اند. 

جوان تر هم كه از اين خياب��ان رفته اند. با 
اينكه خيلي از آدم هاي مش��هور و بنام هم 
هنوز در اي��ن خيابان زندگ��ي مي كنند، 
يكي از آنها آقاي چكناواريان اس��ت، رهبر 

اركستر معروف.«
اين را يكي از س��اكنان خيابان سي تير 
مي گويد. او در نزديك��ي خانه چكناواريان 
زندگي مي كند و بارها از زبانش شنيده كه 
اين محله را دوس��ت دارد و از كودكي در 
اين محله زندگي كرده و مي خواهد تا آخر 

عمر نيز اينجا باشد. 
او مي گويد ك��ه نه ديدم و نه ش��نيدم 
كه اينجا ميان مردم ب��ا دين هاي مختلف 
مشكلي ايجاد شود. مشكل اينجا االن اين 
اس��ت كه دارد كم كم بافت تاريخي آن به 
هم مي ريزد، مثل همي��ن خانه ايرج ميرزا 

كه در كوچه ايرج بود و خراب شد. 

تخريب خانه ايرج ميرزا
خانه ايرج مي��رزا را خ��راب كردند كه 
پاركينگ طبقاتي بس��ازند. » درست يادم 
نمي آيد س��ال 75 يا 78 بود، پيمانكار كار 
داش��ت در اين خانه كار مي كرد كه هنگام 
ساخت و ساز چند نفر كش��ته شدند. خبر 
مثل بمب تركيد. بعد ه��م روي خانه ايرج 
ميرزا س��اختمان بي ريخت س��يماني بال 
استفاده اي ساختند. تصوير و منظره خيابان 
را خ��راب كردن��د.« آنها تنها ي��ك خانه را 
تخريب كردن��د اما هزاران خاط��ره در اين 
خانه را كش��تند. حاال اگر اي��ن اتفاق براي 
يك آجر از بدنه اين خياب��ان بيفتد هويت 
در آن مي مي��رد. قدم به ق��دم اين خيابان، 
پر از نش��انه، معماري و المان هاي فرهنگي 
است مثل كوچه س��يمي. »كوچه سيمي 
يك��ي از كوچه ه��اي كم عرض ول��ي بلند 
اين خيابان اس��ت. در ابتداي اين كوچه از 
سبك معماري نخستين خانه و مولفه هاي 
معماري آن مي توان فهميد كه اين خانه را 
يك ارمني س��اخته و ارامنه در آن زندگي 

مي كردند.«
اين را مغ��ازه دار نبش كوچه س��يمي 
مي گوي��د. او از ورودي اي��ن خانه ها حرف 
مي زند ك��ه هم��ه پيرنش��ين داش��تند. 
پيرنشين هايي كه با مدرن شدن معماري 
و تغيي��ر و تح��والت طراح��ي خانه ها در 
فضاي ش��هري ديگر ديده نمي شده، اما در 
روبه روي نخس��تين خانه كوچه سيمي در 
كنار جاي��گاه در ورودي آن مربعي بس��يار 
كوچك تر از ابعاد متداول اندازه پيرنشين ها 
ولي در همان محدوده طراحي آن قرار داده 
شده كه اين به معناي حفظ عناصر سنتي 

معماري در اين خيابان است. 
نمونه ه��اي بس��ياري از معم��اري و 
نش��انه هاي س��نتي در اين خيابان وجود 
دارد؛ خيابان��ي كه حاال بيش��ترين تعداد 
موزه تهران را دارد. توريس��ت ها از سراسر 
دنيا مي آيند ت��ا در آن قدم بزنند. خياباني 
كه در بدو ورودش از خيابان امام خميني 
مي توان به تماش��اي تاريخ ايران- باستان 
نشس��ت و در انتهاي آن به تماشاي موزه 
آبگينه؛ همان م��وزه اي ك��ه زماني خانه 
قوام الس��لطنه بود. همان كه 21 و ش��ايد 
بيش��تر و بيش��تر ش��هيد داد تا به مردم 
واگذار ش��ود. همان كه شهيدانش گمنام  
هستند و تنها اين خيابان در تهران حافظه 
تاريخي مردم را به آن روزها پيوند مي زند؛ 

به روزهاي يا مرگ يا مصدق. 

گردتاريخرويشانههايتوفانزدهخيابانسيتير

لبخند صلح اديان در يك خيابان شهر

بناهايمقدسخيابانسيتير

همه جا خانه عشق است

اينفو خيابان سي تير

  زهرا آزاد  /  احمد قوام، ملقب به قوام السلطنه از پرنفوذ ترين سياستمداران 
ايراني در دوران سلطنت قاجار و پهلوي بود كه س�ه مرتبه در دوران قاجار و دو 
مرتبه در دوران پهلوي به نخس�ت وزيري رسيد. قوام الس�لطنه، اواخر دوران 
قاجار و زماني كه نخست وزير احمد شاه بود، دستور داد در يكي از بهترين نقاط 
تهران براي او خانه اي بسازند. اين خانه با تلفيقي از معماري ايراني و اروپايي در 

باغي ۷۰۰۰ متري بنا شد. از آن پس نام خياباني را كه خانه قوام در آن قرار داشت 
قوام السلطنه گذاشتند. بعدها در 3۰ تير سال 1331 و به دنبال اعتراضات مردم 
به نخست وزيري قوام السطنه، خانه او به ميعادگاه مردم معترض تبديل شد. 3۰ 
تير كابوس قوام شد و حاال ش�ش دهه پس از قيام 3۰ تير، خياباني كه خانه او را 
ميزباني مي كند زير همين نام شناخته مي شود؛ خيابان س�ي تير. اين خيابان 

كه به خيابان صلح اديان شهرت دارد، تنها خيابان در جهان محسوب مي شود 
كه عبادتگاه چهار دين آسماني در آن به چشم مي خورد. پيروان اديان اسالم، 
مسحيت، يهود و زرتشت در خيابان سي تير در كنار يكديگر زندگي مي كنند و 
از صميم قلب به اين مصرع از شعر حافظ باور دارند كه: همه جا خانه عشق است 

چه مسجد چه كنشت. 

كنيسايحييم
اين دروازه خداوند اس��ت، عادالن وارد خواهند شد. در زماني نه 
چندان دور، محله عودالجان به يهوديان تعلق داش��ت. بنابر قوانين 
آن زمان، احداث كنيس��ا خ��ارج از محله يهوديان خ��الف مقررات 
بود. با گذش��ت زمان، يهوديان توانس��تند به م��وازات فعاليت هاي 
سخت كوش��انه و به گفته حبيب لوي، مورخ يهودي، ب��ا همياري و 
كمك هاي خيرخواهانه آيت ا... بهبهاني و ش��يخ هادي نجم آبادي، 
از مرزهاي عودالجان فراتر روند و پايگاه هايي در س��اير نقاط تهران 
بنا كنند. كنيساي حييم نخس��تين كنيسايي بود كه در سال 1292 

شمس��ي )5674 عبري( خارج از محل��ه عودالج��ان، در يكي از 
كوچه هاي فرعي خيابان س��ي تير )قوام الس��لطنه آن زمان( ساخته 
شد. ساخت اين كنيس��ا س��رآغاز تحولي بزرگ در حيات اجتماعي 
يهوديان به ش��مار مي آمد و از اين رو، اين كنيس��ا ن��زد مردم تهران 
منزلت خاصي داش��ت. يك��ي از داغ ترين برهه هاي فعاليت كنيس��ا 
در طول جن��گ جهاني دوم بود ك��ه آوارگان يهودي از كش��ورهاي 
اروپايي، به خصوص لهس��تان، در اين كنيسا اس��تقرار يافتند. از اين 
زمان به بعد، به تدريج يهوديان پيرامون اين كنيس��ا س��اكن شدند. 
»اين دروازه خداوند است، عادالن داخل خواهند شد«؛ جمله اي كه 
باالي در عبادتگاه اصلي اين كنيسا به خط عبري نوشته شده است. 

كليسايانجيليحضرتپطرس
با روي آوردن اقليت ها به خيابان س��ي تير، ارامنه نيز 
كليس��اي پطرس را در اين خيابان تاريخي ساختند و به 
اين ترتيب مس��يحيان نيز به تدريج به ساخت و ساز خانه 
در اطراف اين كليس��ا در خيابان س��ي تير پرداختند. اين 
كليس��ا قدمت قاجاري دارد، اين اث��ر در تاريخ 17 خرداد 
1379 با ش��ماره ثبت 2684 به عنوان يك��ي از آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است. 

مسجدحضرتابراهيمخليلاهلل
مسجد حضرت ابراهيم خليل اهلل كه در انتهاي كوچه  رستمي 
جاهد در سمت راس��ت خيابان س��ي تير قرار دارد، در زمان پهلوي 
دوم بنا شد. نامگذاري مس��جد به نام حضرت ابراهيم كه نماد اديان 
توحيدي محسوب مي شود، بي تناسب با تركيب ديني اين خيابان 

نيست. مسجد در حال حاضر تعطيل است.

نيايشگاهآُدريانتهران
ارباب كيخسرو شاهرخ در دهه 1290 خورشيدي به فكر ساختن آُدريان در تهران 
افتاد. در آغاز موضوع را با روانش��اد بهرامجي از نيكوكاران پارس��يان در هندوس��تان 
در ميان گذاش��ت. در هندوس��تان از اين فكر استقبال شد و س��اخت آُدريان تهران با 
وجوهات عمومي زرتشتيان بمبئي در نخستين روز مرداد ماه 1293 خورشيدي آغاز 
ش��د. اما برخي خيران كه داراي گرايش هاي كهنه پرس��تي و تعصب��ات بومي بودند، 
جلوي ورود اعانه از هندوستان را گرفتند و س��اختمان آُدريان بي سقف و ناتمام ماند. 
در نهايت با ياري زرتشتيان تهران، يزد، كرمان، ش��يراز و كاشان آُدريان تهران در آذر 

ماه سال 1296 خورشيدي »به ياري اهورامزدا« گشايش يافت. 

اگر عيد را در تهران مانديد، اگر يك روز دل تان گرفت و نمي خواستيد كه در فضاي ديد و بازديد بمانيد؛ كافي است 
صبح كه بيدار مي شويد، سوار مترو شده و ايستگاه امام خميني پياده شويد، آنگاه در خيابان سي تير نفس تان را با نفس 
تاريخ يكي كنيد. باور كنيد، نفس تان با نفس تاريخ يكي مي شود، در جايي كه تابلوي آبي رنگ رويش نوشته خيابان سي 
تير. خياباني كه ابتدا شهره بود به نام قوام السلطنه؛ نامي كه ماندگار نشد. در يك لحظه تاريخي صداي آيت اهلل كاشاني 
در گوش تاريخ پيچيد: »اگر قوام نرود، اعالم جهاد مي كنم.« بازار تعطيل شد. مردم به خيابان ها ريختند. قوام السلطنه، 
سي تير ش��د. اما مس��ببان لبخند صلح اديان در اين خيابان، مردان غيور ديگري بودند؛ مشروطه طلبان. كنيسه حيم، 
فرزند تحوالت مشروطه است. نخستين كنيسه شهري در تاريخ ايران. بايد در اين خيابان قدم زد تا به چشم اين اتفاق 

نادر بش��ري را ديد. نه تنها كنيس��ه با دري آبي رنگ در اين خيابان است، كليس��ا حضرت پطروس، موزه اسقف آرداك 
مانوكيان، آتشكده فيروز بهرام و سرانجام مس��جد حضرت ابراهيم كه همه در كنار هم حيات جمعي اين خيابان را رقم 
مي زند. خياباني كه آغازش بنايي اس��ت الهام گرفته از ايوان مداين، موزه معروف ايران باس��تان. خياباني كه خانه قوام 
السلطنه اش، ابتدا سفارت مصر و بعدها، با طراحي هانس هولن، موزه سفال و شيشه شده است. حاال شيشه هاي رنگي 
با طرح هاي قديمي اينجا به فروش مي رس��د. در جايي كه صلح لبخند مي زند. در اين خياب��ان مي توانيد صبحانه را در 
رس��توران گل رضاييه بخوريد. قدم بزنيد و در خيابان ها بچرخيد تا ظهر بتوانيد ناهاري مفص��ل در رضا لقمه بخوريد. 

گردشي يك روزه در خيابان صلح اديان. 

فقطسوارمتروشويدودرايستگاهامامخمينيپيادهشويد

رستوران محله

كافه-رستورانيباحسوحالدهه40
پاتوقفروغفرخزادوصادقهدايتپشتميزكنار

پنجره

  نازني�ن مهراندي�ش  / كاف��ه در پس زمين��ه اي از رنگ ه��اي قرم��ز و 
س��بز و آبي غرق ش��ده اس��ت. ميزهاي كوت��اه و روميزي ه��اي چهارخانه 
دارد. همه جا ب��وي عود مي ده��د. گرامافون��ش به راه اس��ت و آهنگ هاي 
فرانس��وي اش ه��ر ت��ازه واردي را مي ب��رد ب��ه ده��ه 40؛ ب��ه س��ال هايي 
كه هنوز جوج��ه كب��اب 110 ري��ال بود و ماس��ت و خي��ار 15 ري��ال. به 
س��ال هايي كه عزي��زاهلل، خواس��ت كاف��ه رس��توراني در خيابان س��ي تير 
 راه ان��دازي كن��د. عزيزاهلل س��ال ها ب��ا محم��د ارب��اب در »ش��كوفه نو« و 

»مولن روژ« شريك بود. 
كافه - رس��توراني كه در س��ي تير  زد ام��ا حكايت ديگري داش��ت، اين 
كافه- رستوران همان شكل و شمايلي را داش��ت كه او مي خواست؛ كوچك 
و خودمان��ي. كافه اي كه بعدها به پس��رش علي رس��يد. علي ب��ود كه كافه 
-رس��توران را حيات امروزي داد. عكس  نويس��ندگان را به در و ديوارش زد 
و آن را كرد همين كافه - رس��توراني كه براي رفتن به آن بايد امروز جا رزرو 

كرد و در صف ايستاد. 
»عزيزاهلل كارهاي خودش را داش��ت و در كنار آنها اين كافه - رس��توران 
را زد اما كار اصلي اين رس��توران را پدرم انجام داد. او بود كه رس��توران را به 
اين ش��كلي كه امروز مي بينيد، در آورد. منو غ��ذا و همه چيزهايي كه آن را 
از رس��توران هاي ديگر متمايز كرده كار او بود. « ش��روين اينها را مي گويد. 
او پسر علي اس��ت؛ »زماني كه پدرم فوت كرد، از خارج به ايران آمدم تا اين 
رس��توران را س��ر پا نگه دارم. من عاش��ق اينجام. با اينكه 18 سال خارج از 
كشور بودم و كار و كاسبي ام هم رو به راه بود، آمدم ايران تا اين كافه را زنده 

نگه دارم.«
ش��روين بعد از م��رگ پ��درش به اي��ران آمد و حاال چند س��الي اس��ت 
ك��ه كاف��ه - رس��توران گل رضايي��ه را مي چرخان��د. او حتي يك س��وزن 
را از زم��ان پ��درش جابه جا نك��رده، مي گوي��د: » اي��ن كافه - رس��توران 
را مش��تري ها همان طوري كه از دهه 40 بود دوس��ت دارن��د، من هم هيچ 
 چيز را عوض نك��ردم. حتي تابلو همان اس��ت كه از قديم ب��ود، قصدي هم

 براي ايجاد تغيير در آن ندارم.«
كاف��ه هن��وز حس 
ح��س  دارد.  تاري��خ 
روزهاي��ي ك��ه تهران 
پ��ر از درخ��ت ب��ود و 
س��اختمان هاي كج و 
مع��وج از ه��ر طرفش 
بودند.  ن��زده  بي��رون 
كه  روزهاي��ي  ح��س 
ص��داي آب و پرنده در 
شهر مي آمد و خيابان 
س��ي تير اي��ن هم��ه 
ب��ار ترافيك نداش��ت. 
صوت��ي،  آلودگ��ي 
تصوي��ري همه چيزها 
را در ذهن ها مخدوش 
هن��وز  ب��ود،  نك��رده 

خراباتي ها در شب شهر مي خواندند. 
ش��هر با ترانه ه��اي جديد رش��د مي ك��رد و پوس��ت مي انداخ��ت ولي 
انتخ��اب موزي��ك علي ب��راي كاف��ه بل��وز ب��ود و ج��از. هنوز ه��م همان 
آهنگ ها را ش��روين براي مش��تري ها مي گ��ذارد: » نوع آهنگ ه��ا را براي 
نخس��تين بار پ��درم انتخاب ك��رد و همان ها هم ش��د انتخاب مش��تري ها. 
 ممكن اس��ت كه راك و متال هم دوس��ت داش��ته باش��م ول��ي بهترين ها

 انتخاب پدرم است.«
غذاهاي كافه - رس��توران هم اگر در زمانه خود پيش��رو ب��ود، حاال جزو 
نوستالژي تهراني هاست: » كتلت و سوپ روس��ي براي نخستين بار در اين 
كافه و كافه نادري س��رو ش��د. هنوز هم اين دو تا از پر فروش ترين غذاهاي 
مااس��ت اما مهم ترين ويژگي  غذاهاي اينجا خانگي بودن آن است. تا زماني 
كه پدرم زنده بود، خودش غذاها را درس��ت مي كرد، حاال هم خودم آشپزي 
مي كن��م. مي خواهم غذاها طع��م و بوي غذاه��اي خانگي ايراني را داش��ته 

باشد.«
راس��ت مي گويد، ش��روين در قرمه س��بزي اش هن��وز ق��وره مي ريزد. 
قيمه اش با سيب زميني سرو مي شود. خورش��ت چاغاله خوش طعم جلوي 
مشتري ها مي گذارد. شايد براي همين است كه خيلي از راهنماهاي تور هم 
توريس��ت هاي خارجي را به اين كافه مي آورند. روزهاي پنجش��نبه و جمعه 
كه جلوي كافه – رستوران غوغاست. اين رستوران از معدود رستوران هايي 

است كه صبحانه هم سرو مي شود. مرباهاي خانگي آن معروف است. 
شروين مي گويد كه ما هميشه مشتري هاي خاص خودمان داشتيم، چه 
زمان قديم و چه حاال. زماني ميز كنار پنجره فروغ فرخزاد و صادق هدايت و 
مينوي مي نشستند. عكس هاي آن هم موجود است. حاال هم خيلي ها مثل 
مس��عود كيميايي، محيط طباطبايي و خيلي هاي ديگر مي آيند و پشت ميز 

كنار پنجره مي نشينند. اين ميز پر از هزاران خاطره است. 
مي��ز كنار پنج��ره معم��وال رزرو اس��ت. مش��تري هاي خ��اص خودش 
را دارد. ش��ايد همه كس��اني كه از دهه 40 تا امروز به اين كاف��ه مي آمدند، 
مي خواس��تند از پش��ت پنجره خيره ب��ه خيابان س��ي تير ش��وند. خياباني 
كه فرازو نش��يب هاي تاريخي را پش��ت س��ر گذاش��ته و هنوز توانس��ته در 
برابر خيلي از تغييرها و س��اخت و س��ازهاي افراطي و خاطره شكن مبارزه 
 كن��د. از اين پنج��ره چه چش��م ها كه به خان��ه رو ب��ه رو كه حاال بس��ته و 

متروك است، خيره نمانده. 
»وقتي بچه بودم در كافه كار مي كردم. 18 س��الم ب��ود كه براي تحصيل 
ترك وطن كردم ولي اي��ن خيابان با همه خاطره هاي��ش در ذهن و روح من 
ماند. وقتي برگش��تم با خ��ودم فكر مي كردم ك��ه اگر اين كاف��ه در خيابان 
ديگري بود، ديگ��ر اين كافه نمي ش��د. اين خيابان اس��ت كه ب��ه آن حس 

متفاوتي داده است.«
خيابان��ي ك��ه پ��ر از نوستالژي هاس��ت. گوش��ه به گوش��ه آن. از س��ر 
خياب��ان كه موزه ايران – باس��تان اس��ت ت��ا ته خياب��ان كه به خان��ه قوام 
الس��لطنه يعن��ي م��وزه آبگينه خت��م مي ش��ود. خيابان��ي كه ب��ه خيابان 
ادي��ان مش��هور اس��ت و در آن كليس��ا، كنيس��ه، مس��جد و عبادت��گاه 
 زرتش��تي ها بن��ا ش��ده اس��ت. گل رضايي��ه هن��وز حيات��ش را از اي��ن

 خيابان پر خاطره مي گيرد.

    علي خوشامد 


