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قهوهخانه ای که  ۱۵۰سال روی قلیان را ندید/نگاه ها را تغییر می دهم
قهوهخانه  ۱۵۰سالهای که در تمام این یک قرن و نیم قلیان به «منو»ی آن راه
نیافته است ،این روزها تالش دارد شاهنامهخوانی را احیا کند و پاتوقی شود برای
سینماگران و هنر دوستان.
به گزارش خبرنگار مهر ،اگرچه از کوچه باغهای محله طرشت و درختان قدیمیاش،
تنها خاطرهای کمرنگ مانده است و آسمانخراشها حیاط قدیمی این محله را محو
کردهاند ،اما در البه الی همین تجاوز افسار گسیخته مدرنیته ،فضاهای دنجی را
میتوان پیدا کرد که یک سینه حرف دارند و یک قرن خاطره.
در دل محله طرشت ،پاتوق  ۱۵۰سالهای سرپا ایستاده است که به در و دیوارش،
دلمشغولی ها و خندههای کهن چسبیده است؛ کوزههای قدیمی نشسته بر روی رف،
شعر خیام را توی ذهنت جاری میکند:
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریم
با هفت هزار سالگان سر بسریم
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ایــن روزهــا کالنشــهر تهــران در قــرق قهوهخانههاســت؛ آمــار چنــد هزارتایــی
قهوهخانههــا در تهــران نشــان میدهــد کــه کســب و کارشــان هــم ســکه
اســت؛ امــا آن چــه نــام قهوهخانــه ســالخورده محلــه طرشــت را زنــده نگــه
م ـیدارد ،شــنیدنی اســت.
«قهوهخانــه قلیانــی» اگرچــه قدیمیتریــن قهوهخانــه فعــال تهــران اســت امــا
نکتــه جالبتــر دربــاره ایــن پاتــوق قدیمــی ایــن اســت کــه در طــول  ۱۵۰ســال،

ایــن قهوهخانــه ،رنــگ قلیــان بــه خــودش ندیــده اســت.
صاحــب قهوهخانــه ،پیرمــرد  ۸۰ســالهای اســت کــه در روایــت خــود ،مــا را ۷۳
ســال عقــب میبــرد ،آن موقعــی کــه  ۷ســاله بــود و پــدرش آســیاب طرشــت را
داشــت :پــدرم آســیاب طرشــت را داشــت ،صاحبــان قهوهخانــه کــه ایــن جــا را
فروختنــد ،پــدرم مالــک آن شــد .االن  ۸۰ســال اســت قهوهخانــه دســت پــدرم
اســت ،قبلــش دســت کربالیــی غالمعلــی بــود .مــن آن موقــع  ۷ســاله بــودم.
حســینعلی حــدادی ادامــه میدهــد :از هفــت ســالگی تــوی ایــن قهوهخانــه
بــودم ،تابســتان و زمســتان؛ تــا االن کــه هشــتاد ســالم اســت .از همــان ابتــدا هــم
دو چیــز در قهوهخانــه ممنــوع بــود؛ ســیگار و قلیــان.
و جالــب ایــن کــه نــام قهوهخانــه« ،قلیانــی» بــوده اســت .تناقضــی کــه نبــرد
رســتم و اکــوان دیــو را بــه ذهــن م ـیآورد.
از شاهنامهخوانی تا ورود تلویزیون  ۳تومانی
قهوهخانه قلیانی در صحبتهای حاج حسینعلی کارکردی پاتوقی پیدا میکند :از ابتدا
اینجا پاتوق اهالی طرشت بود .ساختمان قهوهخانه در چوبی بزرگی داشت و صبحها
میزبان بار برانی بود که از کن و سلوقان راه میدان گمرک را پیش میگرفتند و اینجا
صبحانه میخوردند .پیش از ظهرها هم محفلی بود برای گپ و گفت پیرمردان و
مالکان طرشتی .و دور تا دور این قهوهخانه باغ بود و باغ.
نقالی مرشد غالمعلی پخش میشود در آهنگ صحبتهای پیرمرد که ماههای رمضان نقالی
میکرد و شاهنامهخوانی که سالهاست ور افتاده است.
شاید ورود تلویزیون پرده نقالی را به پستو برده باشد؛ حاج حسینعلی میگوید:
 ۳تومان دادیم و تلویزیون خریدیم؛ سال  .۱۳۱۷تلویزیون که آمد ،دیگر جای
سوزن انداختن توی قهوهخانه نبود؛ ملت میآمدند و ساعتها پای «نقالی» تلویزیون
مینشستند.
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یک سابقه هم در کالنتری ندارم
فضــای ســنتی قهوهخانــه ،پــای ســینماگران را هــم بــه اینجــا بــاز کــرده اســت؛
قبــل و بعــد از انقــاب ،اینجــا لوکیشــن چنــد فیلــم بــوده و ایــن روزهــا هــم پاتوق
برخــی ســینماگران شــده اســت.
حــاج حســینعلی میگویــد :تاحــاال یــک بــار هــم تــوی ایــن قهوهخانــه دعــوا
نشــده اســت .همیــن پاتــوق بــودن اینجــا باعــث شــده مــن هنــوز یــک ســابقه در
کالنتــری نداشــته باشــم.
می خواهم سنت و مدرنیته را گره بزنم

حضـور سـینماییها در قهوهخانـه ،اثـرش را روی یکی از پسـرهای حاج حسـینعلی
گذاشـت؛ مهـدی ،ایـن روزها کارشناسـی ارشـد کارگردانی تئاتـر میخواند.
میگویــد :بــرای ایــن قهوهخانــه کهــن ،برنامههــای زیــادی دارم؛ میخواهــم
شــاهنامهخوانی را احیــا کنــم و قهوهخانــه بشــود پاتــوق ســینماییها و
دوســتداران شــعرهای آیینــی و ملــی.
بعــد شــروع میکنــد بــه نــام بــردن فیلمهایــی کــه گذرشــان بــه قهوهخانــه
رســیده اســت؛ از مــردان خشــن در قبــل انقــاب تــا ســریال یــادآوری بــه
کارگردانــی حجــت قاســم زاده ،یــک ســرقت بینقــص مســعود منصــوری و
ســریال شــاید بــرای شــما اتفــاق بیفتنــد و...
و ایــن فیلمهــا را گــره میزنــد بــه عالق ـهاش بــه ســینما :ورود مــن بــه ســینما
از روی کنجــکاوی بــود؛ پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چطــور میشــود یــک اتفــاق
 ۵۰ســاله را در دو ســاعت گنجانــد .همیــن ســوال هــم بــود کــه ســال  ۸۸مــرا
نشــاند پشــت میــز دانشــگاه در رشــته کارگردانــی.

تصویر قهوهخانه باید در ذهن مردم اصالح شود
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ســاخت مســتندی بــرای تطهیــر قهوهخانههــا فکــری اســت کــه ایــن روزهــا
ذهــن مهــدی را رهــا نمیکنــد :متأســفانه اســم قهوهخانههــا خیلــی بــد در

رفتــه اســت؛ تصویــر غالــب مــردم از ایــن فضــا محلــی اســت بــرای کشــیدن
قلیــان و جمــع شــدن جوانــان بیــکار دور هــم؛ امــا قهوهخانههــا کارکردهــای
بســیاری دارد کــه متأســفانه فرامــوش شــدهاند ،امــا قابلیــت احیــا دارنــد.
و ادامــه میدهــد :ارشــدم را هــم در رشــته کارگردانــی نمایــش ادامــه دادهام و
همیــن باعــث شــده بخواهــم شــاهنامهخوانی را در قهوهخانــه احیــا کنــم تــا
دینــم بــه رشــتهام ادا شــود.
بــر نقــش میراثــی قهوهخانــه تأکیــد میکنــد و آن را در مقابــل کافههایــی قــرار
میدهــد کــه بومــی مــردم ایــران نیســتند :اگــر پــدرم اجــازه دهــد ،تصمیــم دارم
اینجــا را گســترش دهــم ،نگاهــم ایــن اســت کــه ایــن فضــای ســنتی را بــا توجــه
بــه شــرایط ســینما زنــده نگ ـهدارم تــا بــا اقتضائــات زندگــی مــدرن ،ایــن بافــت
هــم از بیــن نــرود.
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قوانین مرتبط با نظارت بر اماکن عمومی
عوارض و تبعات خروج قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی از شمول اماکن عمومی

قوانین مرتبط با نظارت بر اماکن عمومی در حوزه بهداشت محیط و بخش سالمت:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهعنوان متولی سالمت در کشور دارای وظایف
و تکالیفی است که در قانون مشخص گردیده است .مطابق ماده  2قانون تشکیالت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی «تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق
اجرای برنامههای بهداشتی خصوص ًا در زمینه بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت
خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی ،بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت
مراقبتهای بهداشتی اولیه ،به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی
دستگاههای ذیربط».
طبق قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی و بهداشتی و درمانی
مصوب آذرماه " 1379تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی ،وضع
ساختمانی ،وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات است ،مأمورینی که از طرف وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز تعیین میشوند
مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف یا تنظیم گزارش به مسئول
بهداشت محل معرفی نماید و مسئول بهداشت محل در صورت تائید گزارش به صاحب
مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین
شده اقدام کند ،در صورت عدم رفع موارد تخلف ،دستور تعطیل محل و مهروموم و یا الک و
مهر آن را صادر مینماید .پس از برطرف شدن نواقص و تائید مسئول بهداشت محیط محل
از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد در تمام موارد مذکور ،پرونده جهت
رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد».
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طبق ماده  17قانون نظام صنفی کشور که مصوب  1392/6/12مجلس شورای اسالمی
میباشد رعایت اصول بهداشتی از وظایف واحدهای صنفی میباشد «افراد صنفي مكلفند
قوانين و مقررات جاري كشور ،از جمله قوانين و مقررات صنفي ،انتظامي ،بهداشتي ،ايمني،
حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاري كاالها و

خدمات را كه از سوي مراجع قانونی ذیربط ابالغ ميگردد ،رعايت و اجرا كنند».
ماده  39قانون تعزیرات حکومتی «متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز
تهیه و توزیع مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی ،اماکن عمومی ،مراکز بهداشتی
درمانی ،مراکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها
ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند».
ماده  688قانون مجازات اسالمي« :هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته
شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ،دفع غيربهداشتي
فضوالت انساني و دامي و مواد زائد ،ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ،زباله در خيابان
و كشتار غيرمجاز دام ،استفاده غيرمجاز فاضالب خام و يا پساب تصفيهخانههاي فاضالب
براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول
مجازات شديدتري نباشند ،به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد».
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه
افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
مستثنی شدن قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی از شمول قانون کنترل دخانیات سالمت
عمومی به دالیل زیر با مخاطره مواجه خواهد شد:
بهداشت فردی

افراد شاغل در واحدهای صنفی در مراکز و اماکن عمومی موظف به رعایت بهداشت فردی
برای حفظ سالمت مشتریان خود هستند از جمله دریافت کارت بهداشت قبل از دست زدن
و کار با مواد غذایی ،داشتن روپوش کار مناسب و تمیز ،نظافت دستها از طریق شست و
شوی صحیح و از همه مهمتر در صورت ابتال به بیماریهای واگیر ،کنارهگیری از کار و
درمان و شروع به کار مجدد میباشد .وظیفهی بازرس بهداشت محیط وزارت بهداشت در
اولویت اول کنترل و نظارت بر روی بهداشت فردی کارکنان میباشد.

کنترل و نظارت بر روی بهداشت مواد غذایی

متصدیان واحدهای صنفی موظف هستند که مواد غذایی سالم عرضه نمایند .ماده غذایی
قابل عرضه در قهوهخانه و قهوهخانههای سنتی معمو ًال تخممرغ و یا سایر مواد غذایی
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میباشند که در صورت عرضه محصوالت دخانی توتون و تنباکو نیز شامل میشوند.
بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت وظیفه کنترل و نظارت بر روی مواد غذایی،
نمونهبرداری آزمایشگاهی و در محل از مواد غذایی ،توتون و تنباکو در حال عرضه به منظور
کنترل و پیشگیری طغیانهای ناشی از مصرف غذای آلوده میباشد.
-3کنترل بهداشتی بر روی ابزار و تجهیزات

بسیاری از بیماریهای مهلک و مزمن از طریق ابزار و ظروف غیراستاندارد و غیربهداشتی
میتواند به مصرفکنندگان منتقل شود از جمله کاربرد ظروف یک بار مصرف غیرمجاز و
غیربهداشتی که میتواند تبعات بهداشتی و زیست محیطی داشته باشد.
بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت وظیفه کنترل و نظارت بر روی ظروف ،تجهیزات و
ابزار مصرفی این واحدهای صنفی را دارند.
-4کنترل و نظارت بهداشتی بر روی سازه و ساختمان

آب مصرفی ،نحوهی دفع فاضالب ،نحوهی دفع پسماند ،مبارزه با حشرات و جوندگان ،تهویه
و نور از جمله محورهای مهم کنترل و نظارت توسط کارشناسان بهداشت محیط وزارت
بهداشت میباشد.
به منظور تأمین بهداشت عمومی و محیط الزم است که کارشناسان ناظر بدون هماهنگی
قبلی و در ساعات مختلف فعالیت یک واحد صنفی امر کنترل و نظارت انجام شود.
مستثنی شدن قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی از شمول اماکن عمومی میتواند ممانعت از
بازرسی را به همراه داشته و فعل کنترل ،نظارت و بازرسی را با اختالل مواجه نماید و اختالل در
امر بازرسی منجر به رشد تخلفات بهداشتی ،افزایش طغیانهای بیماریهای ناشی از مصرف
غذای آلوده ،گسترش بیماریهای مرتبط با عدم رعایت بهداشت فردی میشود.
وجود این مشکالت در دراز مدت میتواند منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و مشتریان
این واحدهای صنفی گردد و وزارت بهداشت را از پاسخگویی به موقع به خواست به حق
مردم که چیزی جز سالمت آنان است باز خواهد داشت.
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