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لیال مهداد| جرثقیل نارنجی بزرگ ،چشــم به خیابان
دوخته و پایین خیابان هم به اسکلت غولپیکرآبیونارنجی
که نگهبانی میدهد ،منتهی میشــود .اینجا اللهزار است
و از گذشــت ه دورش ،جز ساختمانهایمهروموم شده غرق
در رویای گذشــته ،نماهای آجری رو به ویرانی ،بالکنهای
غبارگرفته منتهی به پنجرههایزهواردررفته و ستونهای
گچبریشده فروریخته ،هیچ به یاد ندارد؛ حاال بهجای صدای
کفش زنان و مردانشیکپوش ،صدای ممتد بوق موتورها
فضا را پر کرده و بیشــتر محل تردد وانتبارهاســت .پاساژ
الکتریکی اتحادیهو پاساژ ادیسون جای «پیرایش»« ،جنرال
مد» و  ...را گرفتهاند« ،گراندهتل» هــم که روزگاری پاتوق
رجال وروشنفکران بود ،حاال به انبار لوازم برقی تبدیل شده
و خانه هرمز پیرنیا ،پیشکسوت موسیقی ،پاتوق معتادان و
کارتنخوابهاست.
بعد از سالها حســرت اهالی فرهنگ و هنر برای خیابان
جنوبی شــهر تهران که روزگاری پاتوق شادی بود وآخرین
فیلمهای روز ایران و جهان و سیاســت در آن جایی نداشت
و پس از تکرار همیشه این ســوال که چراچنین جایی باید
میشد بورس خشن لوازم الکترونیکیفروشی ،حاال خبرهای
خوشی ،آن هم قطرهچکانیدرباره این خیابان پرطرفدار از راه
میرسد؛ هرچند پیش از این و در سالهای قبل ،مسئوالن
شهری جست هوگریخته گفته بودند باید کاری کرد که اللهزار
به هویت فرهنگی قبلش برگردد ،حاال اینطور که پیداست،
شهردار جدید تهران ،پیروز حناچی ،پایش را در یک کفش
کرده و از مسئوالن شهری خواسته هویت فرهنگیخیابان
اللــهزار را در قلب تاریخی تهران احیا کنند .همین چند روز
پیش بود که برزین ضرغامی ،رئیسسازمان زیباسازی شهر
تهران از احیای دوباره خیابان اللهزار بهعنوان مرکز فرهنگ
و هنر مدرن پایتخت خبرداد و گفت که مقرر شده هرکدام
از سازمانهای متولی به اندازه توان خود اقداماتی را به صورت
هماهنگ برایاحیا ،مرمت و بازسازی این راسته فرهنگی زیر
نظرشهردارتهرانانجامدهند.
برزین ضرغامی ،رئیس ســازمان زیباســازی شهر تهران
در گفتوگو با «شــهروند» باز هــم از دادن اطالعات دقیق
درباره این طرح خــودداری میکند و در مــورد بازآفرینی
و پیادهروســازی اللــهزار میگوید« :سالهاســت که این
طرح در مورد اللهزار مطرح اســت البتــه باید منتظر ماند
و دید جمعبنــدی نهایی به چه نتایجی منتهی میشــود.
قاعدتا به پیادهراه دســت خواهیم یافت .درواقع این بخش
اجتنابناپذیر ،طرح بازآفرینی اللهزار اســت ».ضرغامیبر
این باور است که وقتی صحبت از ساماندهی اللهزار میشود،
پای نهادهایی مانند منطقه  12شــهرداری بهدلیل اینکه
این خیابان در قلمرویش است ،به میان میآید ،همینطور
معاونت شهرسازی و معماری شهرداریتهران که در سطح
کالنتری به این مسأله نظارت میکند و سازمان زیباسازی که
مسئولیتیدرسیماوزیباسازیشهربهعهدهدارد«:طرحهای
مختلفی وجود دارد ،به همین دلیل تصمیم بر این اســت به
یک اجماعدر مورد طرحها دست یابیم ،تا براساس آن طرح
بازآفرینی اجرایی شــود .درواقع فعالیتهــا در این زمینه
براســاس اولویتبندیها خواهد بود ،تا به واســطه آنها در
راستایهدفغاییگامبرداشتهشود».
رئیسسازمانزیباسازیشهرتهرانوقتیصحبتازاحیای
ســینماهای اللهزار به میان میآید ،متولی را وزارتارشاد و
بخش خصوصی که اداره سینماها را بهعهده دارند ،میداند:
«متولی سینما ،وزارت ارشــاد است و اینکهاداره این بخش
ی است .اگرچه بیشک وزارت ارشاد
بیشتر با بخش خصوص 
و فعالیت بخش خصوصی در اینبخــش در برنامه کالن در
نظر گرفته شده است .در مورد اینکه چه اتفاقاتی قرار است
در اللهزار بیفتد ،کمی زوداســت صحبت کنیم ،اما قاعدتا
من مسئول قولدادن نیستم قاعدتا یکی از برنامهها در مورد
اللهزار ساماندهیآن است کهسال آینده انجام میشود».
اللهزار؛نوستالژییکشهر
اللهزار ،نوستالژی تهران قدیم است؛ نوستالژیای که از آن
چند سینما بدون ســردر و عمارتهایی از دوره قاجارمانند
«خانه و باغ اتحادیه» یا «خانه امینالســلطان» چیزی باقی
نماندهوحاالآنچهبیشازهمهبهچشممیخورد،مغازههای
ی است که کنار هم قطار شده و صدای موتورهایی که
الکتریک 
خیابان را قرق کردهاند.اللهزار از آن خیابانهایی است که در
دورههای مختلف شهرداری از آن بسیار گفته و تصمیماتی
برایآنگرفتهشدهاست؛تصمیمبرایاحیایهویتتاریخی
این خیابان .البته اینبار هم دوباره به رسم گذشته از احیای
هویت فرهنگی و هنری این خیابان سخن گفته و جزییاتی از
اجرای این طرح اعالم نمیشود.
ن خلیلآبادی ،عضو شورای شــهر درباره این
سیدحســ 
تصمیم شهرداری به «شــهروند» میگوید که شورای شهر
تهران هم دراینباره نظر مثبتــی دارد« :یکی از برنامههای
کمیسیون فرهنگی–اجتماعی شورای پنجماحیای بافتها
ی است؛ راسته کتابفروشیها،
و راستههای فرهنگی و قدیم 
صنایعدستی و  ...درواقع بخشهاییاند که جزو هویت شهر
بهشمارمیروندوشهرونداننسبتبهآنهاتعلقخاطردارند».
در دوره گذشته شهرداری تهران تصمیم داشت با احیای
هویت تاریخی این خیابان ،آن را به یک راستهپیادهراه با هدف
انتقال اصناف شــاغل در این محدوده به جایی دیگر و رونق

اگر احساس خواب به شما
دست داد در مکان امنی مانند
پارکینگهای جادهای ،خودرو
را متوقف کنید و از توقف در
شانه بزرگراه خودداری کنید.

خودروهای
توقیفی
ترخیص
میشوند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا میگوید خودروهایی که به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف شدهاند ،با پرداخت جریمه از پارکینگ
ترخیص خواهند شد .کمالهادیانفر در حاشیه رزمایش طرح نوروزی پلیس با حضور در جمع خبرنگاران گفت« :براساس ابالغیهای که از سوی
پلیسصورتگرفته،خودروهاییکهدارایبیشازیکمیلیونتومانجریمهاز ۲۸اسفندتا ۱۷فروردینماه هستندبهخاطرباالبودنجریمهتوقیف
نخواهندشد ».اودربارهخودروهاییکهدرحالحاضردرپارکینگتوقیفندوامکانترخیصشاننیست،گفت«:خودروهاییکهبهدلیلارتکابتخلف
راهنماییورانندگیتوقیفشدند،درصورتیکهمالکانشانتا ۲۵اسفندماهنسبتبهپرداختجریمهاقدامکنند،اینخودروهانیزترخیصمیشوند،
البتهبهشرطآنکهفاقددستورقضائیباشند».

 گزارش «شهروند» از راسته قدیم فرهنگ و هنر و راسته جدید
مغازههای الکترونیکی که شهرداری تهران قرار است آن رااحیای فرهنگی کند

اللهزاردوباره«اللهزار»میشود؟
مشاغل فرهنگی و هنری اینمحدوده را به یکی از پاتوقهای
تهرانیها در قلب تاریخی تهران تبدیــل کند ،اما مقاومت
ساکنان و کسبه باعثشد اجرای این طرح با مشکالت زیادی
روبهرو شود و مدیریت شهری از خیر انجام این کار گذشت.
خلیلآبادی ،عضو شورای شهر تهران اللهزار را خاستگاه
هنر هفتم میداند« :اللهزار یکی از این خیابانهاییاســت
که خاستگاه هنر هفتم بوده و در راستای بعضی تصمیمات،
تغییر کاربری داشته و به راســته الکتریکیهابدل شده ،به
همینمنظور بسیاری از سالنهای سینما بالاستفاده باقی
مانده .این خیابان فرصت فرهنگیاست که متاسفانه مغفول
مانده.مادراینخیابانکوچهاتحادیهوخانهداییجانناپلئون
را داریم .اللهزار وجههنوستالژیک یک شهر است .بازآفرینی
خیابانیهمچوناللهزارکمکمیکندشهروندانتعلقخاطر
به شهر پیداکنند .نتیجه آن این است که در فرآیند مدیریت
شهریمشارکتشانافزایشمییابد .»
در دوره جدید فعالیت شــهرداری تهــران ،احیای دوباره
اللهزار در دو بخش شمالی و جنوبی در دستور کارشهرداری
تهران قرار گرفته ،با این تفاوت کــه در اجرای این طرح قرار
نیســت زندگی جاری این محــور و کســبوکار پررونق
لوسترفروشیها جمع شــود؛ بلکه هم کسبه میمانند و هم
امکاناتشهریدراینمحدوده.خلیلآبادیبازآفرینیاللهزار
را مســتلزم کار تحقیقاتی و مطالعاتی میداند« :بازآفرینی
اللهزار نیازمند کار مطالعاتیاســت و نمیتوان با پیشنهاد
فیالبداهه تصمیم گرفت .این خیابان از نظر فرهنگی منابع
بالقــوهای دارد که میتواند با بازآفرینــی هویت فرهنگی و
هنریاش به گذشــته خود دســت بیابد .در این راستا باید
طرحی در نظرداشت مانند پهنه رودکی و نجاتالهی که برای
مسائلفرهنگیوصنایعدستیدرنظرگرفتهشدهاست،البته

این به معنای حذف مشاغل آنجا نیست و بعضی از مشاغل
میتوانندبهکارخودادامهبدهند .»
پیش از این شــهردار منطقه  ۱۲اعالم کــرد بود با کمک
کسبه و صنوف فعال ،بهسازی خیابان اللهزار را از نوروزسال
آینده آغاز خواهند کرد .علیمحمد سعادتی در گفتوگو با
ایســنا دراینباره گفته بود« :پروژه بهسازیخیابان اللهزار با
پروژههایی که تاکنون انجام دادهایم ،متفاوت و مجزاســت
که نیازمند یک برنامهمیانمدت و بلندمدتاســت و باید
با شیب منطقی و جدی مسائل موجود در خیابان اللهزار را
پیگیری کرد ».البته خلیلآبادی بر اینباور اســت که این
مسأله حتما انجام خواهد شد« :ما معموال طرحهایی از این
دست را در برنامهریزیهای کالندر نظر میگیریم .در برنامه
سوم شــهرداری این پهناها و راســتههای فرهنگی در نظر
گرفته شدهاند ،تا از اجراییشدن آنها اطمینان داشته باشیم.
تصمیماتی از این دســت احساسی و زودگذر نیستند ،بلکه
تصمیم جمعیاعضای شورای شــهر و خواست شهروندان
است .بیشــک در این دوره ،این طرح کلید خواهد خورد و
بدونتردیددر دورههای بعد هم پیگیری خواهد شــد ،برای
اینکه طرح بازآفرینی با مکانیزم خاصی در نظر گرفته شده
استتااجراییشدنرا تجربهکند».
ها
کارخانهارجشایدبشودبازارالکتریکی 
«همهجای تهران درســت شــده ،مانده اللهزار؟ خیلیها
مخالفند این کار شــدنی نیســت» این را «امیــر» یکی از
مغازهدارهــای الکتریکــی میگوید و اخمهایــش را در هم
میکشد«:ازاینحرفهازیادگفتهشده،اینبارهممانندقبل.
این راستا را الکتریکیها گرفتهاند ،مگر میشود کاسبی این
همه مغازه را خراب کرد؟» اما «رهام»که 10ســالی میشود
مغازهالکتریکیدارد،بااینکارموافقاست« :منراضیامچون

داستان کوچههای اللهزار

اللهزار چهار دوره داشته؛ دورهای که به باغهایش میشناختند ،زمانی که شیکترین محل تهران بود و پاتوقخانمها
و آقایان شیکپوش و دورهای که قشــر متوســط برای دیدن فیلم و تئاتر به آنجا میرفتند و حال هم کهجوالنگاه
الکتریکیهاست .یکی از قدیمیها که مویی سپید کرده و قدش خمیده شده بچه اللهزار است« :اللهزارپر بود از باغ؛ باغ
مهران و بقیه که پشتبهپشت هم داده بودند و به مرور زمان این مغازهها یکی یکی پیداشدند و اینجا شد اللهزار .کوچه
مهران که حاال میبینید تنها خاطره بجا مانده از باغ مهران است؛ باغی که تاخیابان سعدی ادامه داشت .مهران که فوت
کرد ورثه باغ را تقسیم کردند و فروختند« ».آقامحمد» صندلیکوچکش را باز میکند ،روی آن مینشیند ،پیپاش را
روشن میکند و پکی به آن میزند« :قصه کوچه برلنهم به سفارت آلمان برمیگردد .آن موقع کوچه برلین بود و باغی
هم وسط آن بود که حاال شده بانک تجارت.یادم نیست مال چه کسی بود بهنظرم برای یکی از وزرا بود .لباسفروشی
«پیرایش» و «جنرالمد» هم درکوچه برلین بودند؛ دو لباسفروشــی که لباسهای مدروز میآوردند« ».آقامحمد»
هیچوقت ازدواج نکرده و باخنده میگوید دســت از سر این پیرپســر بردار« :با این سواالتت منو بردی به گذشتهها»
«آقامحمد» به کوچهرفاهی اشاره میکند و میگوید« :کوچه رفاهی هم به لباس عروسی مهرش مشهور بود .خیاط
دربار بود ».قصه کوچه اتحادیه را هم که شنیدی؟این را میپرسد و پکی دیگر به پیپش میزند« :خانه داییجان ناپلئون
برای آنها بود و همان کوچ ه هم به اسمآنها نامگذاری شد .میگویند آدم بزرگی بوده و این خانه استراحتگاهشان بوده.
پ شدم و حاال همدم
فکر میکنم میخواهند موزهاشکنند ».عطر توتون پیپاش فضا را پر کرده؛ عاشق بوی توتون پی 
تنهاییهایمهمینپیپاست« :ازکوچهمجمرهمچیزیباقینمانده.نهازمریضخانهاش،درآندورانهنرمندانسینما
وتئاترمیآمدندبینمردمباآنهاگپمیزدندوبعدمیرفتندرویصحنه.منهنرمندانقدیمیزیادیراهمینجادیدم
و با آنها گپ زدهام».

سالهاست که این طرح در مورد اللهزار
مطرح است البته باید منتظر ماند و دید
جمعبندینهاییبهچهنتایجیمنتهی
میشود .قاعدتا به پیادهراه دست خواهیم
یافت.درواقعاینبخشاجتنابناپذیر،
طرح بازآفرینی اللهزار است

اگر برای زیبایی خیابانکاری شود ،حتما کسب ه هم استقبال
میکنند.بیشترجابهجاییهامربوطبهانبارهاست،میخواهند
انبارهاراازاینجاببرندتاوانتوموتوریکمتریدراینخیابان
تردد کنند ،البته بیشــتر انبارهای باقیمانده دمدستیاند».
«اللهزار خیابان خاکیای بود که بهارها سرتاپایش را شقایقها
میپوشاندند و خیابان از شقایقها سرخ میشد وبرای همین
نامش شد؛ اللهزار ».از کاسبی «آقاجالل» در اللهزار 48سالی
میگذرد و هنوز قصههایی که پدرشاز اللهزار برایش تعریف
کرده را بهخاطر دارد .مغازه ساعتفروشیشــان ســر کوچه
مهران لم داده« .در دورانقاجار ،ناصرالدینشاه وقتی از پاریس
برمیگردد دلش میخواهد شانزالیزهای هم در تهران داشته
باشــد برایهمین بیرون از تهران ،اللهزار را میسازد .پدرم
میگفت اللهزار پاتوق قدمزدن خانمها و آقایان شیکپوش
بودهکه بعدها سر پل تجریش میشود پاتوق آنها». ساعتها
به ترتیب پشت شیشه چیده شــدهاند؛ مغازهای بزرگ که با
دستودلبازی ساخته شده و دورتادورویترینی برای نمایش
ســاعتها دارد« .قدیمها هر چیزی اسمورسمی داشت و به
علی نصیریان:

وقت قدم زدن در اللهزار دلم میگیرد

علی نصیریان پیشکســوت تئاتر و سینمای ایران
یکی از هنرمندانی است که از اللهزار قدیم ،خاطرهها
دارد .اوبه «شهروند» میگوید« :دلم میگیرد وقتی
در اللهزار قدم میزنم برای اینکه متاسف میشوم از
اینکهاللهزار آن اللهزار نیست ».این پیشکسوت در
محضر اســتادانی همچون رفیعخجالتی ،اسماعیل
مهتاش ،آلآق و ســیار ،الفبای صحنه را مشق کرده
است« :وقتیبهگذشتهاللهزارفکرمیکنمیاددورانی
میافتم که در تئاتر نصر رفتوآمد داشتم .اللهزاری
را که از آن دوران بهخاطر دارم تئاتر شــهرزاد و گیتی
را بهخود میدید و ســینمای ایران و  ...باعث شلوغی
آن میشد .آن دوران اللهزار به «پیرایش» جنرالمد
معروفبود ».اســتاد نصیریان بر این باور اســت که
اللهزار برای خودش شــخصیت داشــته و بهترین
ت وپارچهفروشــیها را در خود جای
خیاطها ،کراوا 
داده بود؛«دیگر از آن اللهزار خبری نیست .خیابان پر
شدهازالکتریکیها».

آن مشهور میشــد مثال قنادی«فرد» را همه با صاحبش و
ی تابدادهاش میشناختند .اما حاال اینطور نیست.
سبیلها 
موتورها را ببینیدحتی راه عابران پیاده را هم گرفتهاند .یکی از
دالیلیکهنامهشورایشهرراامضاکردمبرایبازآفرینیاللهزار
جمع شــدن همین موتوریها بود .تراکم موتورها در حدی
است که عبورومرور عابران پیاده را مختل کردهاست .پیادهراه
شدن اللهزار به صالح شهر و شهروندان است ».اما «آقا جالل»
برحسبشنیدههاودیدههایشمیگویدالکتریکیهامخالف
پیادهراه شدن اللهزار هستند« :الکتریکیها با پیادهراه شدن
مخالفاند چون بارشــانبا وانت میآید و با پیادهرو شدنش،
کارشان مختل میشود ،اما بقیه کسبه از این مسأله استقبال
میکنند .یکیاز صحبتهایی که در مورد کسبه الکتریکی
وجود دارد این اســت که الکتریکیها بروند به محل کارخانه
ارج کهتعطیل شده و آنجا بازار الکتریکیها شود ولی هنوز
مشخص نیست چه سرانجامی داشته باشد .چون باید رضایت
مغازهدارها را بگیرند و آنجا هم بازاری درســت شود ،البته
کلیدپریزولوستریهامیمانند.
ایناللهزار؛اللهزارقدیمنمیشود
«این اتفــاق نمیافتد چون شــهرداری ســاالنه از هر
مغــازه کــی عــوارض میگیرد«».آقارضا» جزو کســبه
الکتریکیهاســت و عضو اتحادیه .مردی خوشمشرب که
روی صورتش تنها میشود خطوط خنده را دید«.دیرآمدید
از اللهزار چیزی نمانده .پیادهرو شدن اللهزار هم نمیتوان
اصالت قبل و جایگاهی که داشــت را بــه آنبرگرداند .هر
شهرداری که میآید از بازآفرینی اللهزار میگوید و همچنان
این تصمیم ابتر مانده اســت ».مغازه«آقارضا» زیر سینما
الله جاخوش کرده؛ ســینمایی که تنها یک نوشته طالیی
«اللــه» از آن باقی ماندهاســت؛«چندوقت پیش آمدند و
نقش ه کشیدند و از کسبه امضا گرفتند برای پیادهراهسازی،
اما شدنی نیســت».«آقا رضا» همانطور که پشت دخل
نشســته روی صندلی کمی جابهجا میشــود و میگوید:
«این اللهزار ،اللهزارقدیم نمیشــود مگر میشــود دوباره
اساتید گذشته تئاتر را روی صحنه دید .همین سینما ایران
که روزگاریبرای خودش بروبیایی داشت حاال سوتوکور
آنجا افتاده ».از او در مورد سینماها که میپرسم سری تکان
میدهد و میگوید« :بایــد آن دوران را میدیدید تا متوجه
آهی که ما قدیمیها میکشیم را درک میکردید .دلآدم
میسوزد وقتی میبیند پایین سینما ایران شده فستفودی
و آبمیوهفروشی یا بعضیهایشان همین سردررا هم دیگر
به خود نمیبینند« ».آقا رضا» هم مثل بســیاری از کسبه
از صاحبان سینما و سرنوشتشان بیخبراست« :بعضیها
میگویند مال یک خانومی بوده که االن آمریکاســت .این
مغازهدارهایی هم که میبینید باواسطه از او اجاره میکنند
و خبری از خود مالک ندارند».
مغازه رئیــس هیأتامنــای اللهزار ســر کوچه برلن
جا خوش کرده؛ مغازهای پر از لوازم آرایشــی بهداشتی
وچمدانهایی که جلــوی مغازه صف کشــیدهاند تا از
مشــتریها دل ببرند«.خیابان کســبه صنعتی است و
نمیتواندمانند ســیتیر شــود« ».علی آقا» سنگفرش
شــدن اللهزار را خیلی مهم نمیداند« :اگر بخواهد مثل
گذشته شود،عالی اســت اما الکتریکیها اینجا ساکن
شــدهاند و اجازه نمیدهند .ما بارها جلسه گذاشتیم تا
کمی به خیابانسروسامان بدهیم و سر خیابان را ببندیم
تــا وانتها وارد اللهزار نشــوند ،اما اتحادیهشــان قبول
نکرده اســت ».رئیس هیأتامنای اللهزار تغییر اللهزار
را نیازمند وجود نیروی قویتری میداند« :اگر بخواهند
این خیابان را دگرگون کنندو شــکل دیگری به خیابان
بدهند باید قدرت باالتری وجود داشته باشد .شهرداری
برایش خیلی سخت اســتچنین کاری را انجام بدهد».
«علیآقا» وقتی صحبت از گذشــته میشــود لحظهای
سکوت میکند و آهیمیکشد -حتما وقتی از قدیمیها
ســوال کردید آنها هم آه کشیدهاند -باید صف و بروبیای
آن دوران را دیدهباشید تا مفهوم این آه را بفهمید؛ «بعد
از گذشت ســالها هنوز خیلیها کوچه مهران را به نام
آقســیدجوادیککالم میشناسند .هنرپیشــه تئاتر و
ســینما بود صبحها مغازهدار بود و شبها میرفت روی
صحنه .لباس زنانه و مردانه میپوشــید و قیمتهایش
از همهجای تهران ارزانتــر و چانهزدن ممنوعبود .برای
همین به او میگفتند آقســیدجوادیککالم .خیلیها
برای دیدن ســیدجواد میآمدند اللهزار».«علیآقا» از
بازآفرینی اللهزار اســتقبال میکند و پیشــنهاداتی هم
دارد« :میشــود اللهزار را مثل گذشته آباد کرد .کوچه
مهران و اللهزار و برلن جزو اصالتهای تهران هســتند.
اینجــا دارد از بینمــیرود ،مانند خیلــی از جاهای
دیگر که دارنــد از بین میرونــد .ما میتوانیــم کافه و
رستورانهای سنتی داشتهباشــیم .میتوانیم آوازهای
سنتی برگزار کنیم .حتی میشود ترن یا کالسکه داشت.
صفایی به این خیابانمیدهند ،هم برای دولت پولســاز
است هم برای کسبه ».رئیس هیأتامنای اللهزار به تابلو
مغازهها اشاره میکند:« در گذشــته بیشتر مغازهدارها
جزو اقلیتهای مذهبیبودند و اســامی شــیکی برای
مغازهها انتخاب میکردند .حتی میشود سردر مغازهها
را با همان سبکوسیاقگذشته طراحی کرد ».

