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قهوه خانه ای که ۱۵۰ سال روی قلیان را ندید/نگاه ها را تغییر می دهم

قهوه خانه ۱۵۰ ساله ای که در تمام این یک قرن و نیم قلیان به »منو«ی آن راه 
نیافته است، این روزها تالش دارد شاهنامه خوانی را احیا کند و پاتوقی شود برای 

سینماگران و هنر دوستان.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه از کوچه باغ های محله طرشت و درختان قدیمی اش، 
تنها خاطره ای کم رنگ مانده است و آسمان خراش ها حیاط قدیمی این محله را محو 
کرده اند، اما در البه الی همین تجاوز افسار گسیخته مدرنیته، فضاهای دنجی را 

می توان پیدا کرد که یک سینه حرف دارند و یک قرن خاطره.
در دل محله طرشت، پاتوق ۱۵۰ ساله ای سرپا ایستاده است که به در و دیوارش، 
دلمشغولی ها و خنده های کهن چسبیده است؛ کوزه های قدیمی نشسته بر روی رف، 

شعر خیام را توی ذهنت جاری می کند: 

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

ــی  ــد هزارتای ــار چن ــرق قهوه خانه هاســت؛ آم ــران در ق ــا کالنشــهر ته ــن روزه ای
ــکه  ــم س ــان ه ــب و کارش ــه کس ــد ک ــان می ده ــران نش ــا در ته قهوه خانه ه
ــه  ــده نگ ــت را زن ــه طرش ــالخورده محل ــه س ــام قهوه خان ــه ن ــا آن چ ــت؛ ام اس

ــنیدنی اســت. ــی دارد، ش م
ــا  ــران اســت ام ــال ته ــه فع ــن قهوه خان ــه قدیمی تری ــی« اگرچ ــه قلیان »قهوه خان
نکتــه جالب تــر دربــاره ایــن پاتــوق قدیمــی ایــن اســت کــه در طــول ۱۵۰ ســال،  2



ایــن قهوه خانــه، رنــگ قلیــان بــه خــودش ندیــده اســت.
 صاحــب قهوه خانــه، پیرمــرد ۸۰ ســاله ای اســت کــه در روایــت خــود، مــا را ۷۳ 
ســال عقــب می بــرد، آن موقعــی کــه ۷ ســاله بــود و پــدرش آســیاب طرشــت را 
ــه کــه ایــن جــا را  ــان قهوه خان ــدرم آســیاب طرشــت را داشــت، صاحب داشــت: پ
ــدرم  ــه دســت پ ــک آن شــد. االن ۸۰ ســال اســت قهوه خان ــدرم مال ــد، پ فروختن

اســت، قبلــش دســت کربالیــی غالمعلــی بــود. مــن آن موقــع ۷ ســاله بــودم.
ــه  ــن قهوه خان ــوی ای ــالگی ت ــت س ــد: از هف ــه می ده ــدادی ادام ــینعلی ح حس
بــودم، تابســتان و زمســتان؛ تــا االن کــه هشــتاد ســالم اســت. از همــان ابتــدا هــم 

ــان. ــود؛ ســیگار و قلی ــوع ب ــه ممن ــز در قهوه خان دو چی
ــرد  ــوده اســت. تناقضــی کــه نب ــی« ب ــه، »قلیان ــام قهوه خان ــن کــه ن ــب ای و جال

رســتم و اکــوان دیــو را بــه ذهــن مــی آورد.

از شاهنامه خوانی تا ورود تلویزیون ۳ تومانی

قهوه خانه قلیانی در صحبت های حاج حسینعلی کارکردی پاتوقی پیدا می کند: از ابتدا 
اینجا پاتوق اهالی طرشت بود. ساختمان قهوه خانه در چوبی بزرگی داشت و صبح ها 
میزبان بار برانی بود که از کن و سلوقان راه میدان گمرک را پیش می گرفتند و اینجا 
صبحانه می خوردند. پیش از ظهرها هم محفلی بود برای گپ و گفت پیرمردان و 

مالکان طرشتی. و دور تا دور این قهوه خانه باغ بود و باغ.
نقالی مرشد غالمعلی پخش می شود در آهنگ صحبت های پیرمرد که ماه های رمضان نقالی 

می کرد و شاهنامه خوانی که سال هاست ور افتاده است.
می گوید:  حسینعلی  حاج  باشد؛  برده  پستو  به  را  نقالی  پرده  تلویزیون  ورود  شاید 
جای  دیگر  آمد،  که  تلویزیون   .۱۳۱۷ سال  خریدیم؛  تلویزیون  و  دادیم  تومان   ۳
سوزن انداختن توی قهوه خانه نبود؛ ملت می آمدند و ساعت ها پای »نقالی« تلویزیون 

۳می نشستند.



یک سابقه هم در کالنتری ندارم

فضــای ســنتی قهوه خانــه، پــای ســینماگران را هــم بــه اینجــا بــاز کــرده اســت؛ 
قبــل و بعــد از انقــالب، اینجــا لوکیشــن چنــد فیلــم بــوده و ایــن روزهــا هــم پاتوق 

برخــی ســینماگران شــده اســت.
ــوا  ــه دع ــن قهوه خان ــوی ای ــم ت ــار ه ــک ب ــاال ی ــد: تاح ــاج حســینعلی می گوی ح
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 سـینمایی ها در قهوه خانـه، اثـرش را روی یکی از پسـرهای حاج حسـینعلی 
گذاشـت؛ مهـدی، ایـن روزها کارشناسـی ارشـد کارگردانی تئاتـر می خواند.

ــم  ــادی دارم؛ می خواه ــای زی ــن، برنامه ه ــه که ــن قهوه خان ــرای ای ــد: ب می گوی
و  ســینمایی ها  پاتــوق  بشــود  قهوه خانــه  و  کنــم  احیــا  را  شــاهنامه خوانی 

ــی. ــی و مل ــعرهای آیین ــتداران ش دوس
ــه  ــه قهوه خان ــان ب ــه گذرش ــی ک ــردن فیلم های ــام ب ــه ن ــد ب ــروع می کن ــد ش بع
ــه  ــادآوری ب ــریال ی ــا س ــالب ت ــل انق ــن در قب ــردان خش ــت؛ از م ــیده اس رس
ــوری و  ــعود منص ــص مس ــرقت بی نق ــک س ــم زاده، ی ــت قاس ــی حج کارگردان

ــد و... ــاق بیفتن ــما اتف ــرای ش ــاید ب ــریال ش س
و ایــن فیلم هــا را گــره می زنــد بــه عالقــه اش بــه ســینما: ورود مــن بــه ســینما 
از روی کنجــکاوی بــود؛ پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چطــور می شــود یــک اتفــاق 
ــود کــه ســال ۸۸ مــرا  ــد. همیــن ســوال هــم ب ۵۰ ســاله را در دو ســاعت گنجان

نشــاند پشــت میــز دانشــگاه در رشــته کارگردانــی.
تصویر قهوه خانه باید در ذهن مردم اصالح شود

ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــری اس ــا فک ــر قهوه خانه ه ــرای تطهی ــتندی ب ــاخت مس س
ــد در  ــی ب ــا خیل ــم قهوه خانه ه ــفانه اس ــد: متأس ــا نمی کن ــدی را ره ــن مه ذه 4



ــرای کشــیدن  ــی اســت ب ــن فضــا محل ــردم از ای ــب م ــر غال ــه اســت؛ تصوی رفت
ــای  ــا کارکرده ــا قهوه خانه ه ــم؛ ام ــکار دور ه ــان بی ــدن جوان ــع ش ــان و جم قلی

ــد. ــا دارن ــت احی ــا قابلی ــده اند، ام ــوش ش ــفانه فرام ــه متأس ــیاری دارد ک بس
ــه داده ام و  ــش ادام ــی نمای ــته کارگردان ــم در رش ــدم را ه ــد: ارش ــه می ده و ادام
ــا  ــم ت ــا کن ــه احی ــاهنامه خوانی را در قهوه خان ــم ش ــده بخواه ــث ش ــن باع همی

ــه رشــته ام ادا شــود. دینــم ب
بــر نقــش میراثــی قهوه خانــه تأکیــد می کنــد و آن را در مقابــل کافه هایــی قــرار 
می دهــد 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 نگــه دارم تــا بــا اقتضائــات زندگــی مــدرن، ایــن بافــت 

۵هــم از بیــن نــرود.



قوانین مرتبط با نظارت بر اماکن عمومی

عوارض و تبعات خروج قهوه خانه ها و قهوه خانه های 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 به عنوان متولی سالمت در کشور دارای وظایف 
و تکالیفی است که در قانون مشخص گردیده است. مطابق ماده 2 قانون تشکیالت وزارت 
از طریق  آن  ارتقاء سطح  و  بهداشت عمومی  »تأمین  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان 
اجرای برنامه های بهداشتی خصوصًا در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت 
اولویت  بر  تأکید  با  شاغلین  و  کار  بهداشت  عمومی،  بهداشت  آموزش  مدارس  و  خانواده 
و هماهنگی  با  همکاری  و کودکان  مادران  بهداشت  ویژه  به  اولیه،  بهداشتی  مراقبت های 

دستگاه های ذیربط.«
درمانی  و  بهداشتی  و  آشامیدنی  خوردنی،  مواد  قانون   13 ماده  اصالح  قانون  طبق 
مصوب آذرماه ۱۳۷9 "تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع 
ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات است، مأمورینی که از طرف وزارت 
اماکن و مراکز تعیین می شوند  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی 
یا تنظیم گزارش به مسئول  با ذکر موارد تخلف  را  از مقررات بهداشتی  مکلفند متخلفین 
تائید گزارش به صاحب  بهداشت محل معرفی نماید و مسئول بهداشت محل در صورت 
مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید 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 می نماید. 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 می گردد«.

طبق ماده 17 قانون نظام صنفی کشور که مصوب ۱۳92/6/۱2 مجلس شورای اسالمی 
می باشد رعایت اصول بهداشتی از وظایف واحدهای صنفی می باشد »افراد صنفي مکلفند 
قوانین و مقررات جاري کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ایمني، 
و  کاالها  نرخ گذاري  به  مربوط  دستورالعمل های  و  کار  محیط  زیباسازي  و  فني  حفاظت  6



خدمات را که از سوي مراجع قانونی ذی ربط ابالغ مي گردد، رعایت و اجرا کنند.«
ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی »متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه ها و مراکز 
تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی 
درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه ها 

ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند.«
ماده 688 قانون مجازات اسالمي: »هر اقدامي که تهدید علیه بهداشت عمومي شناخته 
غیربهداشتي  دفع  آلوده،  آشامیدني  آب  توزیع  یا  آشامیدني  آب  کردن  آلوده  قبیل  از  شود 
فضوالت انساني و دامي و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه، زباله در خیابان 
و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضالب خام و یا پساب تصفیه خانه هاي فاضالب 
مشمول  قوانین خاص  چنانچه طبق  مرتکبین  و  مي باشد  ممنوع  کشاورزي  مصارف  براي 

مجازات شدیدتري نباشند، به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.«
برای  همه  گوناگون  مشاغل  به  جامعه  نیاز  رعایت  با  است  موظف  دولت 

 افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 
مستثنی شدن قهوه خانه ها و قهوه خانه های 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 دست ها از طریق شست و 
شوی صحیح و از همه مهم تر در صورت ابتال به بیماری های واگیر، کناره گیری از کار و 
درمان و شروع به کار مجدد می باشد. وظیفه ی بازرس بهداشت محیط وزارت بهداشت در 

اولویت اول کنترل و نظارت بر روی بهداشت فردی کارکنان می باشد.

کنترل و نظارت بر روی بهداشت مواد غذایی
متصدیان واحدهای صنفی موظف هستند که مواد غذایی سالم عرضه نمایند. ماده غذایی 
غذایی  مواد  سایر  یا  و  تخم مرغ  معمواًل  سنتی  قهوه خانه های  و  قهوه خانه  در  عرضه  ۷قابل 



می باشند که در صورت عرضه محصوالت دخانی توتون و تنباکو نیز شامل می شوند.
غذایی،  مواد  روی  بر  نظارت  و  کنترل  وظیفه  بهداشت  وزارت  کارشناسان  و  بازرسان 
نمونه برداری آزمایشگاهی و در محل از مواد غذایی، توتون و تنباکو در حال عرضه به منظور 

کنترل و پیشگیری طغیان های ناشی از مصرف غذای آلوده می باشد.

3-کنترل بهداشتی بر روی ابزار و تجهیزات
بسیاری از بیماری های مهلک و مزمن از طریق ابزار و ظروف غیراستاندارد و غیربهداشتی 
می تواند به مصرف کنندگان منتقل شود از جمله کاربرد ظروف یک بار مصرف غیرمجاز و 

غیربهداشتی که می تواند 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.

4-کنترل و نظارت بهداشتی بر روی سازه و ساختمان
آب مصرفی، نحوه ی دفع فاضالب، نحوه ی دفع پسماند، مبارزه با حشرات و جوندگان، تهویه 
و نور از جمله محورهای مهم کنترل و نظارت توسط کارشناسان بهداشت محیط وزارت 

بهداشت می باشد.
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 قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی از شمول اماکن عمومی می تواند 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 طغیان های بیماری های ناشی از مصرف 

غذای آلوده، گسترش بیماری های مرتبط با عدم رعایت بهداشت فردی می شود.
وجود این مشکالت در دراز مدت می تواند منجر به نارضایتی مصرف کنندگان 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.

منبع: گزارش خبرنگار مهر


