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ــــدم زدن در بلوار قدس محله دولت آباد  ق
ــــدم زدن در  ــــهرری چيزی کم از تجربه ق ش
ــداد ندارد؛ فالفل و  ــ يکی از خيابان های بغ
سمبوسه های عربی و شيرينی های عراقی 
ــــی در تهران  ــه اش را جاي ــ ــــی که لنگ و لبنان
ــه پوش و  ــ پيدا نمی کنيد. پيرمردان دشداش
گعده هايی برای خوردن چای تلخ و شيرين 
ــيوه بازاری های  ــ ــه به ش ــ ــــی. مردانی ک عراق
ــــرب، در دکان ها را غروب باز می کنند و تا  ع
اواخر شب، گرم و با حرارت در حال جنب و 
جوش اند. روی در و ديوار مغازه ها، آگهی ها 
و نيازمندی هايی به زبان عربی نوشته شده؛ 
ــــی  ــــلطی به زبان فارس برای آنهايی که تس
ندارند يا مثل ساير هم محلی ای ها، الاقل با 

لهجه هم نمی توانند حرف بزنند.
ــــف کرده  ــــمان پ ــالی با چش ــ مرد ميانس
ــتکان های چايی روی  ــ ــــدن اس ــال چي ــ در ح
ــا را روی  ــ ــواس آنه ــ ــــت. با وس نعلبکی هاس
يک ميز فلزی در يک خط می چيند. گوشه 
ديگر مغازه اش قوری های چای کنار منقل 
ــتند.  ــ ــــدن هس ــــن در حال گرم ش نيمه روش
ــه  ــ ــــت. روی شيش صندلی ها هنوز خالی اس
ــای عراقی  ــ ــــده چای عراقی: »چ ــته ش ــ نوش
ــــت که غليظ  فرقش با چای ايرانی اين اس
ــد و طعم  ــ ــــت نمی کن ــــش آدم را اذي بودن
بخصوصی هم دارد.« ناصر محمدی زاده 
هشت سال بعد از انقالب اسالمی به ايران 
ــــم، اينجا اين  ــده: »آن زمان که ما آمدي ــ آم
ــر رودخانه ای بود  ــ ــــکلی نبود. آن طرف ت ش
ــــم و گاهی  ــنا می کردي ــ و می رفتيم آنجا ش
ــا االن خبری از  ــ ــــی می گرفتيم. ام هم ماه

رودخانه نيست.«
ــتر به  ــ ــــزرگ ناصر از شوش ــــی پدرب زمان
ــاورت با حرم  ــ ــه نيت مج ــ ــراق می رود ب ــ ع
ــا ازدواج  ــ ــــرت علی)ع(. او آنج مطهر حض
ــــزرگ  ــــف ب ــــش در نج ــد و بچه هاي ــ می کن

ــــی. اينجا همه عربی  و آژانس دار هواپيماي
ــبتی  ــ ــانی که نس ــ ــــرف می زنند حتی کس ح
ــوان افغان  ــ ــورهای عربی ندارند. ج ــ با کش
ميوه فروش هم از مغازه دارها و مشتری ها 
عربی ياد گرفته: »اگر عربی بلد نباشيد که 

نمی توانيد اينجا کاسبی کنيد.«
شيرينی های عربی با ظاهری فريبنده از 
پشت شيشه به مشتريان چشمک می زنند. 
ــيرينی  ــ ــــت دخل مغازه ش ــر جوان، پش ــ پس
ــــی ايستاده و سينی های پر از شيرينی  فروش
ــوهانش روی يخچال دلبری می کنند.  ــ و س
ــيرينی هايی که با روغن حيوانی درست  ــ ش
ــتند.  ــ ــته و بادام و گردو هس ــ ــده  و پر از پس ــ ش
ــيرينی های اينجا  ــ يکی از خوشمزه ترين ش
»تاج الملک« است. چيزی شبيه پيراشکی 
ــر جوان، شيرينی ها  ــ ــته و بادام. پس ــ پر از پس
ــــی می کند: »ملوکيه، لوزينه کنافه،  را معرف

کعک، النه گنجشک«
 البته اين شيرينی های خوشمزه، ارزان 
ــدام کيلويی 45  ــ ــتند و تقريباً هر ک ــ هم نيس
ــــت ندارد  هزار تومان قيمت دارند. او دوس
نامش را بگويد. با اين همه خوش برخورد 
است و دائم شيرينی تعارف می کند: »من 
ــتم. گاهی کمک  ــ ــــی وارد نيس ــودم خيل ــ خ
می کنم اما در کارگاه ما بيشتر کارگران ماهر 
ــــت  ــوريه ای کار می کنند.« او خيلی دوس ــ س
ندارد حرف بزند و جواب سؤاالت را با چند 
ــــردن حرف هايش می دهد:  ــزه  مزه ک ــ بار م
ــودم را ايرانی  ــ ــده ام و خ ــ ــا به دنيا آم ــ »اينج
ــار برای  ــ ــــم بجز يک ب ــــم. تا حاال ه می دان
زيارت امام حسين)ع( به عراق نرفته ام.« 
ــــدرش هم به  ــــدد و می گويد حتی پ می خن

عراق نمی رود.
کم کم چراغ  مغازه ها روشن می شود و 
خيابان شلوغ می شود. اينجا با اينکه يکی از 
جنوبی ترين جاهای تهران است، اما به نظر 
نمی رسد چيزی از باال شهر کم داشته باشد؛ 
ــين های گرانقيمت زيادی در خيابان  ــ ماش

مادرش هنوز به عراق رفت و آمد می کنند. 
ــانی که از عراق به  ــ ــتر کس ــ او می گويد:»بيش
ــوام خود ديدار کنند و  ــ ايران می آيند تا با اق
ــــوض کنند هم به اين محل  آب و هوايی ع
ــا را خودی تر می دانند  ــ می آيند. چون اينج
ــــن اينجا  ــرای همي ــ ــتند. ب ــ ــر هس ــ و راحت ت
فرهنگش خيلی به عراق و کشورهای عربی 
نزديک است.« حيدر می خندد و می گويد: 
»آنقدر اينجا عرب زياد است که بعضی از 
مغازه دارها که لر و ترک هستند هم عربی 

ياد گرفته اند.«
ــام عاميانه  ــ ــــالف ن ــا برخ ــ ــردم اينج ــ م
ــــی می دانند و  ــا، خود را ايران ــ محله عرب ه
ــد و به  ــ ــنامه ايرانی دارن ــ ــان شناس ــ اغلب ش
ايرانی بودن خود افتخار می کنند. حاال بعد 
ــــهرری جا افتاده اند و  ــال ها آنها در ش ــ از س
وضع اقتصادی مناسبی هم دارند. در کنار 
هم احساس آرامش می کنند و رغبتی برای 
ــای گرانقيمت  ــ ــــدن در محله ه پراکنده ش
ــهر ندارند. آنها اينجا را دوست  ــ ــــمال ش ش
دارند چون همه مظاهر زندگی عربی را در 
ــــت؛ ايرانيانی که عربی  خود جمع کرده اس
ــــی می خورند،  ــد، غذای عرب ــ حرف می زنن
ــا بعضی از  ــ ــند و... حاال ام ــ ــــی می پوش عرب
کسبه محل از شهرداری شکايت دارند. آنها 
ــــهرداری  ــــت که ش می گويند چند وقتی اس
برای تغيير سردر مغازه ها به زبان فارسی، 
ــــختگيری می کند بی آنکه توجهی به راز  س

زيبايی محل داشته باشد.
ــا در امريکا و  ــ ــا و عرب ه ــ محله چينی ه
ــــگری در  ــــی از مقاصد مهم گردش اروپا يک
اين کشورها به حساب می آيد. عالوه بر اين 
دولت ها با تقويت خرده فرهنگ های اين 
محله ها برای کسب وجاهت فرهنگی ملی 
خود تالش می کنند. آيا به نظر شما درست 
ــــت که يک نهاد مديريت شهری، برای  اس
سامان دادن به بلوار قدس شهرری تابلوها 

و سردر مغازه ها را به فارسی برگرداند؟

ديده می شود و دخترهايی که با چادرهای 
ــين  ــ ماش ــــت  پش ــان  ــ دوستانش ــا  ــ ب ــــی  عرب
ــادمانه موزيک عربی گوش  ــ نشسته اند، ش
ــار مغازه های غذا  ــ می کنند. بعضی هم کن
فروشی می ايستند و منتظر آماده شدن غذا 
می مانند. درست شبيه همان تصاويری که 
ــهر تهران سراغ داريم.  ــ از مرکز يا شمال ش
اينجا پر از مغازه هايی است که کباب ترکی و 

کباب عراقی و فالفل سرو می کنند.
ــه يکی از مغازه های شلوغ  ــ روی شيش
ــــی«.  ــاب عراق ــ ــده »کب ــ ــته ش ــ ــــی نوش کباب
مشتری ها در رفت و آمد هستند و حسابی 
شلوغ است. از صاحب مغازه می پرسم 
فرق کباب عربی با کباب ايرانی چيست؟ 
ــــی چرب تر از کباب  می گويد: »کباب عرب
ــــت و در آن کمتر از پياز استفاده  ايرانی اس

ــــت، دوتا  ــاًل در 10 کيلو گوش ــ می کنيم. مث
ــال است که  ــ پياز خرد می کنيم.« او 30 س
ــده و در ايران زندگی می کند.  ــ از عراق آم
با لهجه عربی می گويد: »ما اصالتاً ايرانی 
ــتيم. پدر و مادر ما دوران رضا شاه به  ــ هس
ــوند و بعد  ــ ــراق رفتند تا آنجا مجاور ش ــ ع
ــــدن صدام، به خاطر ايرانی  از روی کار آم
بودن بيرون رانده شدند و دوباره به ايران 

برگشتند.«
ــه در اين  ــ ــرادی ک ــ ــترين تعداد اف ــ بيش
ــراق آمده اند  ــ ــــی می کنند از ع محل زندگ
ــال و کاظمين و  ــ ــــوص از نجف و کرب بخص
همگی شيعه هستند. آنها اغلب فرزندان 
ــتند که در دهه های گذشته به  ــ کسانی هس
ــد مجاورت يا کار به عراق رفته و پس  ــ قص
از روی کار آمدن صدام به عنوان »معاود« 

يا »بازگشته« به ايران برگشته اند. منظور از 
ــرم امامان در  ــ ــايگی با ح ــ مجاور نيز همس
عراق است که بسياری به عشق ائمه)ع( 
به اين کار مبادرت می ورزند. جالب است 
که بدانيد برخی ايرانيانی که از تمکن مالی 
خوبی برخوردارند، الاقل چند ماه در سال 
ــــدن پيش از به  ــتند. مجاور ش ــ مجاور هس
حکومت رسيدن صدام، جنگ تحميلی 
ــور بسيار  ــ و به هم خوردن امنيت اين کش
ــر معاودان  ــ ــــت. عالوه ب ــوم بوده اس ــ مرس
ــوری های  ــ ــر س ــ ــال های اخي ــ ــــی در س عراق
ــده و اغلب به  ــ ــران آم ــ ــز به اي ــ ــياری ني ــ بس
ــــغول به کار  ــــهرری مش عنوان کارگر در ش
ــتر آنها نمی توانند فارسی  ــ ــده اند. بيش ــ ش
حرف بزنند اما با زبان لبخند از زندگی در 

ايران ابراز رضايت می کنند.

ــــغل هايی که در اين محل به  يکی از ش
نظر کار پر رونقی می آيد آژانس هواپيمايی 
ــــت. وارد يکی از اين آژانس ها می شوم.  اس
ــان داخلی اش  ــ ــه چيدم ــ ــــيک ک دفتری ش
ــــت با پنجره های کوچکی  شبيه هواپيماس
ــــمانی  مانند هواپيما که می توانيد از آن آس
ابری را تماشا کنيد. پسری جوان با پوستی 
ــته و با صدای بلند  ــ ــــت تلفن نشس تيره پش
عربی حرف می زند. حيدر مرندی صاحب 
ــال دارد. تا  ــ ــــی 24 س ــــن آژانس هواپيماي اي
ــبی  ــ ــده اما کار و کاس ــ ــتر نخوان ــ ــــم بيش ديپل
ــــت: »35 سال پيش  خوبی راه انداخته اس
ــراق به اينجا آمدند و من  ــ پدر و مادرم از ع
ــفر  ــ ــران به دنيا آمدم.« حيدر بجز س ــ در ته
زيارتی به عراق نرفته و خيلی با دوستان و 
آشنايان آنجا رفت وآمدی ندارد. اما پدر و 

ــوند اما بعد از روی کار آمدن صدام  ــ می ش
ــار به شيعيان بويژه ايرانی های مقيم  ــ و فش
ــرار می کنند و دوباره به  ــ عراق، خانوادگی ف
ــران باز می گردند. همين طور که تعريف  ــ اي
ــــال، چای هم  ــتکان دور ط ــ ــد توی اس ــ می کن
ــــق مرباخوری شکر و  می ريزد. اول يک قاش
بعد هم چای سياه. طعم خوشايندی دارد.

ــويم،  ــ هر چه به غروب نزديک تر می ش
ــود. اين هم از رسوم  ــ خيابان شلوغ تر می ش
ــــدن هوا  ــــت که منتظر خنک ش عرب هاس
ــوند.  ــ ــد. مغازه ها يکی يکی باز می ش ــ بمانن
ــه روی  ــ ــا، رو ب ــ ــا چندت ــ ــا چندت ــ مغازه داره
مغازه ها ايستاده اند و حرف می زنند. چند 
ــد. تنها  ــ ــــوخی و خنده ان ــال ش ــ ــوان در ح ــ ج
ــتان  ــ ــــت از افغانس يکی که ميوه فروش اس
ــتند؛ شيرينی فروش  ــ آمده و بقيه عرب هس
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فتو گراف

گشت وگذار به صرف 
 سمبوسه عربی
 و شیرینی عراقی

کم کم چراغ  مغازه ها 
روشن می شود و 

خيابان شلوغ می شود. 
اينجا با اينکه يکی از 
جنوبی ترين مناطق 

تهران است، اما به نظر 
نمی رسد چيزی از باال 
شهر کم داشته باشد؛ 

ماشين های گرانقيمت 
زيادی در خيابان ديده 

می شود و دخترهايی 
که با چادرهای عربی 

با دوستانشان پشت 
ماشين نشسته اند و 

شادمانه موزيک عربی 
گوش می کنند


