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محلهای
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بچ

ليدا اياز

وس�ط پارك  ،بين جمعيت ،دو گروه چهار نفره تش�كيل دادهاند و توپ واليبالي را بدون تور به همديگر پاس ميدهند .ذوق زدگي براي
اينكه يك واليباليس�ت حرفه اي ش�وند مثل بازيكنان تيم ملي توي چشم هايشان موج ميزند .ميخواهند همان باشند كه  70ميليون
نفر به آنها افتخار میکنند .اما توپ با چند بار دست به دست شدن به طرفي ميرود و ميرسد به انتهاي پارك و هر دفعه يكي از آنها توي
چمن ها ميدود كه توپ را برگرداند به بازي .زميني كه آنها تصاحب كرده اند در واقع يكي از راه هاي اصلي رفت آمد مردم در پارك است
اما همه با رضايتي بي چون و چرا راهشان را كج ميكنند تا اين چند جوان مشغول همين توپ و آن آرزو باشند و وقت شان همین جا در همین تفریح ساده
بگذرد و روزشان در هفت چنار خوب و خوش باشد.

همراه با جوانان در محله هفت چنار

خاطرات زندگی در
محله باغهای قدیمی
چند زن ب��ا نگاهي مادرانه چش��م دوختهاند
به پاس��كاري آنها و لبخن��د ميزنند .يكي از آنها
ميگويد «:جاي ما را گرفته اند ،اما چه ميش��ود
ك��رد ،جايي ب��راي بازي ك��ردن ندارن��د ،اينجا
مشغول باشند ،بهتر است».
هفت چن��ار از همان ابتدا ب��ا پاركهايش به
چشم ميآيد .پاركهايي كه همه موجوديتشان
را از باغهاي قديميگرفته اند .پارك هفت چنار
هم بي��ن درختهاي چن��ار و كاج و نارون جاي
خودش را باز كرده اس��ت .يكي ميگويد س��الها
قبل كه شهرداري ش��روع كرد به ساختن پروژه
نواب ،همه زمينها را خريد و حاال اين چند پارك
شده سهم ما از آن همه باغ.
در سال  1335محله هفت چنار شامل سه باغ
مجزا بود كه هر كدام متعلق به يك نفر بود .محله
گلس��تاني فعلي متعلق به فردي ب��ه نام حاجي
گلس��تاني بود كه هم اكنون هم به اين نام ناميده
ميشود .محله اعتماد به فردي به نام حاج حسن
اعتماد تعلق داش��ت كه باغ ب��ود و همين محله
باغ حكيم كه همچنان به اين نام مش��هور است
متعل��ق به فردي به نام حاج عباس حكيم بود كه

بعدها تفكيك و تبديل به منازل مسكوني شد.
اما هف��ت چنار اصلي درس��ت روبروي پارك
كه ب��ا يك خياب��ان كم عرض از هم جدا ش��ده،
ق��رار دارن��د .بوميه��ا ميگويند هف��ت چنار
 500س��ال قدم��ت دارد .اما ك��دام هفت چنار.
س��ه درختي كه با چند ش��اخ و برگ اندك كنار
فرهنگس��را و ش��هر كتاب محله باقي مانده اند و
هن��وز دارند مقاوم��ت ميكنند .اين س��ه چنار
بي اينك��ه بخواهند نام چهار چن��ار ديگر را هم
ب��ه دوش ميكش��ند كه س��الها قبل ب��ه تدريج
خشك شدند.
آن فالفلهاي معروف
فقط كافي اس��ت بپرس��ي هفت چنار به چي
معروف اس��ت .كوچك و بزرگ يك لحظه مكث
ميكنن��د و ميگويند به فالفل اش .رمق خاصي
در دادن اين اطالعات ندارند ،اما از اينكه بگويند
هف��ت چنار ه��م موجودي��ت خ��ودش را دارد،
خوش��حال اند .فالفل نوعي غذاي جنوبي است
و ش��ايد از لبن��ان به ايران آمده باش��د .با نخود و
پياز و فلفل درس��ت ميشود و درست كردن اش
مهارت ميخواهد كه اگر درس��ت با هم مخلوط

شود چنان خوش��مزه ميشود كه معروفيتاش
تهران را خبر ميكند .مث��ل فالفلهاي معروف
هفت چنار كه ممد فالفلي يكي از آنهاست.
ممد يك جوان آذري زبان اس��ت .نه جنوبي
است نه آش��پز ماهر ،اما صاحب مغازهاش وقتي
لبنان بود خ��وب ياد گرفته چط��ور مواد فالفل
را آم��اده كند ك��ه عطر و بوي همبرگ��ر بگيرد و
بپيچد توي محل .وق��ت عصرانه هم اين بو همه

را مس��ت كند و بكش��اند در ص��ف خريد فالفل.
او دس��تور را ميده��د و مم��د اج��را ميكند8 .
س��ال اس��ت كه ممد فالفلي اين كار را ميكند.
به سراغ او میروم.
از او میپرس��م چ��را ای��ن ق��در فالفلهای
هفتچنار معروف اس��ت .از آن س��ر ش��هر همه
آدرس اینجا را میدادند؟
محم��د میگوید«:خب ،خيلي فرق ميكند.

