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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می گوید خودروهایی که به دلیل ارتکاب تخلفات رانندگی توقیف شده اند، با پرداخت جریمه از پارکینگ 
ترخیص خواهند شد. کمال  هادیانفر در حاشیه رزمایش طرح نوروزی پلیس با حضور در جمع خبرنگاران گفت: »براساس ابالغیه ای که از سوی 
پلیس صورت گرفته، خودروهایی که دارای بیش از یک میلیون تومان جریمه از ۲۸ اسفند تا ۱۷ فروردین ماه  هستند به خاطر باالبودن جریمه توقیف 
نخواهند شد.«  او درباره  خودروهایی که درحال حاضر در پارکینگ توقیفند و امکان ترخیصشان نیست، گفت: »خودروهایی که به دلیل ارتکاب تخلف 
راهنمایی و رانندگی توقیف شدند، درصورتی که مالکانشان تا ۲۵ اسفندماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند، این خودروها نیز ترخیص می شوند، 

البته به شرط آن که فاقد دستور قضائی باشند.«  
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

لیال مهداد| جرثقیل نارنجی بزرگ، چشــم به خیابان 
دوخته و پایین خیابان هم به اسکلت غول پیکر  آبی ونارنجی 
که نگهبانی می دهد، منتهی می شــود. این جا الله زار است 
و از گذشــته  دور ش، جز ساختمان های  مهروموم شده  غرق 
در رویای گذشــته، نماهای آجری رو به ویرانی، بالکن های 
غبارگرفته منتهی به پنجره های  زهواردررفته و ستون های 
گچ بری شده فروریخته، هیچ به یاد ندارد؛ حاال به جای صدای 
کفش زنان و مردان  شیک پوش، صدای ممتد بوق موتورها 
فضا را پر کرده و بیشــتر محل تردد وانت بارهاســت. پاساژ 
الکتریکی اتحادیه  و پاساژ ادیسون جای »پیرایش«، »جنرال 
مد« و ... را گرفته اند، »گراندهتل« هــم که روزگاری پاتوق 
رجال و  روشنفکران بود، حاال به انبار لوازم برقی تبدیل شده 
و خانه هرمز پیرنیا، پیشکسوت موسیقی، پاتوق معتادان و 

 کارتن خواب هاست. 
بعد از سال ها حســرت اهالی فرهنگ و هنر برای خیابان 
جنوبی شــهر تهران که روزگاری پاتوق شادی بود و  آخرین 
فیلم های روز ایران و جهان و سیاســت در آن جایی نداشت 
و پس از تکرار همیشه این ســوال که چرا  چنین جایی باید 
می شد بورس خشن لوازم الکترونیکی فروشی، حاال خبرهای 
خوشی، آن هم قطره چکانی  درباره این خیابان پرطرفدار از راه 
می رسد؛ هرچند پیش از این و در سال های قبل، مسئوالن 
شهری جسته و گریخته گفته بودند باید کاری کرد که الله زار 
به هویت فرهنگی قبلش برگردد، حاال این طور که پیداست، 
 شهردار جدید تهران، پیروز حناچی، پایش را در یک کفش 
کرده و از مسئوالن شهری خواسته هویت فرهنگی  خیابان 
اللــه زار را در قلب تاریخی تهران احیا کنند. همین چند روز 
پیش بود که برزین ضرغامی، رئیس  سازمان زیباسازی شهر 
تهران از احیای دوباره خیابان الله  زار به عنوان مرکز فرهنگ 
و هنر مدرن پایتخت خبر  داد و گفت که مقرر شده هرکدام 
از سازمان   های متولی به اندازه توان خود اقداماتی را به صورت 
هماهنگ برای  احیا، مرمت و بازسازی این راسته فرهنگی زیر 

نظر شهردار تهران انجام دهند. 
برزین ضرغامی، رئیس ســازمان زیباســازی شهر تهران 
در  گفت وگو با »شــهروند« باز هــم از دادن اطالعات دقیق 
 درباره این طرح خــودداری می کند و در مــورد بازآفرینی 
و پیاده روســازی اللــه زار می گوید: »سال هاســت که این 
 طرح در مورد الله زار مطرح اســت البتــه باید منتظر ماند 
و دید جمع بنــدی نهایی به چه نتایجی منتهی می شــود. 
 قاعدتا به پیاده راه دســت خواهیم یافت. درواقع این بخش 
اجتناب ناپذیر، طرح بازآفرینی الله زار اســت.« ضرغامی  بر 
این باور است که وقتی صحبت از ساماندهی الله زار می شود، 
پای نهادهایی مانند منطقه 12 شــهرداری به  دلیل این که 
این خیابان در قلمرو یش است، به میان می آید، همین طور 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری  تهران که در سطح 
کالنتری به این مسأله نظارت می کند و سازمان زیباسازی که 
مسئولیتی در سیما و  زیباسازی شهر به  عهده دارد: »طرح های 
مختلفی وجود دارد، به همین دلیل تصمیم بر این اســت به 
یک اجماع  در مورد طرح ها دست یابیم، تا براساس آن طرح 
بازآفرینی اجرایی شــود. درواقع فعالیت هــا در این زمینه 
 براســاس اولویت بندی ها خواهد بود، تا به واســطه آنها در 

راستای هدف غایی گام برداشته شود.«  
رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران وقتی صحبت از احیای 
ســینما های الله زار به میان می آید، متولی را وزارت  ارشاد و 
بخش خصوصی که اداره سینماها را به عهده دارند، می داند: 
»متولی سینما، وزارت ارشــاد است و این که  اداره این بخش 
بیشتر با بخش خصوصی  است. اگرچه بی شک وزارت ارشاد 
و فعالیت بخش خصوصی در این  بخــش در برنامه کالن در 
نظر گرفته شده است. در مورد این که چه اتفاقاتی قرار است 
در الله زار بیفتد، کمی زود  اســت صحبت کنیم، اما قاعدتا 
من مسئول قول دادن نیستم قاعدتا یکی از برنامه ها در مورد 

الله زار ساماندهی  آن است که  سال آینده انجام می شود.«   
الله زار؛ نوستالژی یک شهر  

الله زار، نوستالژی تهران قدیم است؛ نوستالژی ای که از آن 
چند سینما بدون ســردر و عمارت هایی از دوره قاجار  مانند 
»خانه و باغ اتحادیه« یا »خانه امین الســلطان« چیزی باقی 
نمانده و حاال آن چه بیش از همه به چشم  می خورد، مغازه های 
الکتریکی  است که کنار هم قطار شده  و صدای موتورهایی که 
خیابان را قرق کرده اند.  الله زار از آن خیابان هایی است که در 
دوره های مختلف شهرداری از آن بسیار گفته و تصمیماتی 
برای آن  گرفته شده است؛ تصمیم برای احیای هویت تاریخی 
این خیابان. البته این بار هم دوباره به رسم گذشته از احیای 
 هویت فرهنگی و هنری این خیابان سخن گفته و جزییاتی از 

اجرای این طرح اعالم نمی شود.  
سیدحســن  خلیل آبادی، عضو شورای شــهر درباره این 
تصمیم شهرداری به »شــهروند« می گوید که شورای شهر 
 تهران هم دراین باره نظر مثبتــی دارد: »یکی از برنامه های 
کمیسیون فرهنگی–اجتماعی شورای پنجم  احیای بافت ها 
و راسته های فرهنگی و قدیمی  است؛ راسته کتابفروشی ها، 
صنایع دستی و ... درواقع بخش هایی  اند که جزو هویت شهر 
به شمار می روند و شهروندان نسبت به آنها تعلق خاطر دارند.«  

در دوره گذشته شهرداری تهران تصمیم داشت با احیای 
هویت تاریخی این خیابان، آن را به یک راسته  پیاده راه با هدف 
انتقال اصناف شــاغل در این محدوده به جایی دیگر و رونق 

مشاغل فرهنگی و هنری این  محدوده را به یکی از پاتوق های 
تهرانی ها در قلب تاریخی تهران تبدیــل کند، اما مقاومت 
ساکنان و کسبه باعث  شد اجرای این طرح با مشکالت زیادی 

روبه رو شود و مدیریت شهری از خیر انجام این کار گذشت.  
خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران الله زار را خاستگاه 
هنر هفتم می داند: »الله زار یکی از این خیابان هایی  اســت 
که خاستگاه هنر هفتم بوده و در راستای بعضی تصمیمات، 
تغییر کاربری داشته و به راســته الکتریکی ها  بدل شده، به 
همین منظور بسیاری از سالن های سینما بالاستفاده باقی 
مانده. این خیابان فرصت فرهنگی  است که متاسفانه مغفول 
مانده. ما در این خیابان کوچه اتحادیه و خانه دایی جان ناپلئون 
را داریم. الله زار وجهه  نوستالژیک یک شهر است. بازآفرینی 
خیابانی همچون الله زار کمک می کند شهروندان تعلق خاطر 
به شهر پیدا  کنند. نتیجه آن این است که در فرآیند مدیریت 

شهری مشارکت شان افزایش می یابد.« 
در دوره جدید فعالیت شــهرداری تهــران، احیای دوباره 
الله زار در دو بخش شمالی و جنوبی در دستور کار  شهرداری 
تهران قرار گرفته، با این تفاوت کــه در اجرای این طرح قرار 
نیســت زندگی جاری این محــور و کســب  و کار پررونق 
لوسترفروشی ها جمع شــود؛ بلکه هم کسبه می مانند و هم 
امکانات شهری در این محدوده. خلیل  آبادی بازآفرینی الله زار 
را مســتلزم کار تحقیقاتی و مطالعاتی می داند: »بازآفرینی 
الله زار نیازمند کار مطالعاتی  اســت و نمی توان با پیشنهاد 
فی البداهه تصمیم گرفت. این خیابان از نظر فرهنگی منابع 
بالقــوه ای دارد که می  تواند با بازآفرینــی هویت فرهنگی و 
هنری اش به گذشــته خود دســت بیابد. در این راستا باید 
طرحی در نظر  داشت مانند پهنه رودکی و نجات الهی که برای 
مسائل فرهنگی و صنایع دستی در نظر گرفته شده است، البته 

 این به معنای حذف مشاغل آن جا نیست و بعضی از مشاغل 
می توانند به کار خود ادامه بدهند.« 

پیش از این شــهردار منطقه 12 اعالم کــرد بود با کمک 
کسبه و صنوف فعال، بهسازی خیابان الله زار را از نوروز  سال 
آینده آغاز خواهند کرد. علی محمد سعادتی در گفت وگو با 
ایســنا دراین باره گفته بود: »پروژه بهسازی  خیابان الله زار با 
پروژه هایی که تاکنون انجام داده ایم، متفاوت و مجزاســت 
که نیازمند یک برنامه  میان مدت و بلندمدت  اســت و باید 
با شیب منطقی و جدی مسائل موجود در خیابان الله زار را 
پیگیری کرد.« البته خلیل آبادی بر این  باور اســت که این 
مسأله حتما انجام خواهد شد: »ما معموال طرح هایی از این 
دست را در برنامه ریزی های کالن  در نظر می گیریم. در برنامه 
سوم شــهرداری این پهناها و راســته های فرهنگی در نظر 
گرفته شده اند، تا از اجرایی  شدن آنها اطمینان داشته باشیم. 
تصمیماتی از این دســت احساسی و زودگذر نیستند، بلکه 
تصمیم جمعی  اعضای شورای شــهر و خواست شهروندان 
است. بی شــک در این دوره، این طرح کلید خواهد خورد و 
بدون تردید  در دوره های بعد هم پیگیری خواهد شــد، برای 
این که طرح بازآفرینی با مکانیزم خاصی در نظر گرفته شده 

است  تا اجرایی شدن را تجربه کند.«   
کارخانه ارج شاید بشود بازار الکتریکی ها  

 »همه جای تهران درســت شــده، مانده الله زار؟ خیلی ها 
مخالفند این کار شــدنی نیســت« این را »امیــر« یکی از 
 مغازه دارهــای الکتریکــی می گوید و اخم هایــش را در هم 
می کشد: »از این حرف ها زیاد گفته شده، این بار هم  مانند قبل. 
این راستا را الکتریکی ها گرفته اند، مگر می شود کاسبی این 
همه مغازه را خراب کرد؟« اما »رهام«  که 10ســالی می شود 
مغازه الکتریکی دارد، با این کار موافق است:   »من راضی ام چون 

اگر برای زیبایی خیابان  کاری شود، حتما کسبه  هم استقبال 
می کنند. بیشتر جابه جایی ها مربوط به انبارهاست، می خواهند 
انبارها را از  این جا ببرند تا وانت و موتوری کمتری در این خیابان 
تردد کنند، البته بیشــتر انبارهای باقی مانده دم دستی اند.«    
»الله زار خیابان خاکی ای بود که بهارها سرتاپایش را شقایق ها 
می پوشاندند و خیابان از شقایق ها سرخ می شد و  برای همین 
نامش شد؛ الله زار.« از کاسبی »آقاجالل« در الله زار 48سالی 
می گذرد و هنوز قصه هایی که پدرش  از الله زار برایش تعریف 
کرده را به خاطر دارد. مغازه  ساعت فروشی شــان ســر کوچه 
مهران لم داده. »در دوران  قاجار، ناصرالدین شاه وقتی از پاریس 
برمی گردد دلش می خواهد شانزالیزه ای هم در تهران داشته 
باشــد برای  همین بیرون از تهران، الله زار را می سازد. پدرم 
می گفت الله زار پاتوق قدم زدن خانم ها و آقایان شیک پوش 
بوده  که بعدها سر پل تجریش می شود پاتوق آنها.«   ساعت ها 
به ترتیب پشت شیشه چیده شــده اند؛ مغازه ای بزرگ که با 
دست ودلبازی ساخته شده و دورتادور  ویترینی برای نمایش 
ســاعت ها دارد. »قدیم ها هر چیزی اسم ورسمی داشت و به 

آن مشهور می شــد مثال قنادی   »فرد« را همه با صاحبش و 
سبیل های  تاب داده اش می شناختند. اما حاال این طور نیست. 
موتورها را ببینید  حتی راه عابران پیاده را هم گرفته اند. یکی از 
دالیلی که نامه شورای شهر را امضا کردم برای بازآفرینی الله زار 
 جمع شــدن همین موتوری ها بود. تراکم موتورها در حدی 
است که عبورومرور عابران پیاده را مختل کرده  است. پیاده راه 
شدن الله زار به صالح شهر و شهروندان است.« اما »آقا جالل« 
بر حسب شنیده ها و دیده هایش  می گوید الکتریکی ها مخالف 
پیاده راه شدن الله زار هستند: »الکتریکی ها با پیاده راه شدن 
مخالف اند چون بارشــان  با وانت می آید و با پیاده رو شدنش، 
کارشان مختل می شود، اما بقیه کسبه از این مسأله استقبال 
می کنند. یکی  از صحبت هایی که در مورد کسبه الکتریکی 
وجود دارد این اســت که الکتریکی ها بروند به محل کارخانه 
ارج که  تعطیل شده و آن جا بازار الکتریکی ها شود ولی هنوز 
مشخص نیست چه سرانجامی داشته باشد. چون باید رضایت 
 مغازه دارها را بگیرند و آن جا هم بازاری درســت شود، البته 

کلیدپریز و لوستری ها می مانند. 
این الله زار؛ الله زار قدیم نمی شود

 »این اتفــاق نمی افتد چون شــهرداری ســاالنه از هر 
مغــازه کــی عــوارض می گیرد.«»آقارضا« جزو کســبه 
 الکتریکی هاســت و عضو اتحادیه. مردی خوش مشرب که 
روی صورتش تنها می شود خطوط خنده را دید.»دیر  آمدید 
از الله زار چیزی نمانده. پیاده رو شدن الله زار هم نمی توان 
اصالت قبل و جایگاهی که داشــت را بــه آن  برگرداند. هر 
شهرداری که می آید از بازآفرینی الله زار می گوید و همچنان 
این تصمیم ابتر مانده اســت.« مغازه    »آقارضا« زیر سینما 
الله جاخوش کرده؛ ســینمایی که تنها یک نوشته طالیی 
»اللــه« از آن باقی مانده  اســت؛»چندوقت پیش آمدند و 
نقشه  کشیدند و از کسبه امضا گرفتند برای پیاده راه سازی، 
اما شدنی نیســت.«   »آقا رضا« همان طور که پشت دخل 
نشســته روی صندلی کمی جابه جا می شــود و می گوید: 
»این الله زار، الله زار  قدیم نمی شــود مگر می شــود دوباره 
اساتید گذشته تئاتر را روی صحنه دید. همین سینما ایران 
که روزگاری  برای خودش بروبیایی داشت حاال سوت وکور 
آن جا افتاده.« از او در مورد سینماها که می پرسم سری تکان 
 می دهد و می گوید: »بایــد آن دوران را می دیدید تا متوجه 
آهی که ما قدیمی ها می کشیم را درک می کردید. دل  آدم 
می سوزد وقتی می بیند پایین سینما ایران شده فست فودی 
و آبمیوه فروشی یا بعضی هایشان همین سردر  را هم دیگر 
به خود نمی بینند.« »آقا رضا« هم مثل بســیاری از کسبه 
از صاحبان سینما و سرنوشت شان بی خبر  است:  »بعضی ها 
می گویند مال یک خانومی بوده که االن آمریکاســت. این 
مغازه دارهایی هم که می بینید با  واسطه از او اجاره می کنند 

و خبری از خود مالک ندارند.«  
مغازه رئیــس هیأت امنــای الله زار ســر کوچه برلن 
جا خوش کرده؛ مغازه ای پر از لوازم آرایشــی بهداشتی 
و  چمدان هایی که جلــوی مغازه صف کشــیده اند تا از 
مشــتری ها دل ببرند.»خیابان کســبه صنعتی است و 
نمی تواند  مانند ســی تیر شــود.« »علی آقا« سنگفرش 
شــدن الله زار را خیلی مهم نمی داند: »اگر بخواهد مثل 
گذشته شود،  عالی اســت اما الکتریکی ها این جا ساکن 
شــده اند و اجازه نمی دهند. ما بارها جلسه گذاشتیم تا 
کمی به خیابان  سروسامان بدهیم و سر خیابان را ببندیم 
تــا وانت ها وارد الله زار نشــوند، اما اتحادیه شــان قبول 
نکرده اســت.« رئیس هیأت  امنای الله زار تغییر الله زار 
را نیازمند وجود نیروی قوی تری می داند:  »اگر بخواهند 
این خیابان را دگرگون کنند  و شــکل دیگری به خیابان 
بدهند باید قدرت باالتری وجود داشته باشد. شهرداری 
برایش خیلی سخت اســت  چنین کاری را انجام بدهد.« 
»علی آقا« وقتی صحبت از گذشــته می شــود لحظه ای 
سکوت می کند و آهی  می کشد- حتما وقتی از قدیمی ها 
ســوال کردید آنها هم آه کشیده اند- باید صف و بروبیای 
آن دوران را دیده  باشید تا مفهوم این آه را بفهمید؛ »بعد 
از گذشت ســال ها هنوز خیلی ها کوچه مهران را به نام 
 آق ســیدجوادیک کالم می شناسند. هنرپیشــه تئاتر و 
ســینما بود صبح ها مغازه دار بود و شب ها می رفت روی 
 صحنه. لباس زنانه و مردانه می پوشــید و قیمت هایش 
از همه جای تهران ارزان تــر و چانه زدن ممنوع  بود. برای 
همین به او می گفتند آق ســیدجوادیک کالم. خیلی ها 
برای دیدن ســیدجواد می آمدند الله زار.«   »علی آقا« از 
بازآفرینی الله زار اســتقبال می کند و پیشــنهاداتی هم 
دارد:   »می شــود الله زار را مثل گذشته آباد کرد. کوچه 
مهران و الله زار و برلن جزو اصالت های تهران هســتند. 
این جــا دارد از بین  مــی رود، مانند خیلــی از جاهای 
دیگر که دارنــد از بین می رونــد. ما می توانیــم کافه و 
رستوران های سنتی داشته  باشــیم. می توانیم آوازهای 
سنتی برگزار کنیم. حتی می شود ترن یا کالسکه داشت. 
صفایی به این خیابان  می دهند، هم برای دولت پولســاز 
است هم برای کسبه.« رئیس هیأت امنای الله زار به تابلو 
مغازه ها اشاره می کند:   » در گذشــته بیشتر مغازه دارها 
جزو اقلیت های مذهبی  بودند و اســامی شــیکی برای 
مغازه ها انتخاب می کردند. حتی می شود سردر مغازه ها 

را با همان سبک وسیاق  گذشته طراحی کرد.«     

   گزارش »شهروند« از راسته قدیم فرهنگ و هنر و راسته جدید 
مغازه های الکترونیکی که شهرداری تهران قرار است آن را  احیای فرهنگی کند

الله زار دوباره »الله زار« می شود؟ 

علی نصیریان:   

وقت قدم زدن   در الله زار دلم می گیرد
 علی نصیریان پیشکســوت تئاتر و سینمای ایران 
یکی از هنرمندانی است که از الله زار قدیم، خاطره ها 
دارد. او  به »شهروند« می گوید:   »دلم می گیرد  وقتی 
در الله زار قدم می زنم برای این که متاسف می شوم از 
این که  الله زار آن الله زار نیست.« این پیشکسوت در 
محضر اســتادانی همچون رفیع خجالتی، اسماعیل 
 مهتاش، آل آق و ســیار، الفبای صحنه را مشق کرده 
است:   »وقتی به گذشته الله زار فکر می کنم یاد دورانی 
 می افتم که در تئاتر نصر رفت وآمد داشتم. الله زاری 
را که از آن دوران به خاطر دارم تئاتر شــهرزاد و گیتی 
را به  خود می دید و ســینمای ایران و ... باعث شلوغی 
آن می شد. آن دوران الله زار به »پیرایش« جنرال مد 
معروف  بود.«  اســتاد نصیریان بر این باور اســت که 
الله زار برای خودش شــخصیت داشــته و بهترین  
خیاط ها، کراوات  و  پارچه فروشــی ها را در خود جای 
داده بود؛»دیگر از آن الله زار خبری نیست. خیابان پر 

شده از الکتریکی ها.«   

داستانکوچههایاللهزار
الله زار چهار دوره داشته؛ دوره ای که به باغ هایش می شناختند، زمانی که شیک ترین محل تهران بود و پاتوق  خانم ها 
و آقایان شیک پوش و دوره ای که قشــر متوســط برای دیدن فیلم و تئاتر به آن جا می  رفتند و حال هم که  جوالنگاه 
الکتریکی هاست. یکی از قدیمی ها که مویی سپید کرده و قدش خمیده شده بچه الله زار است:  »الله زار  پر بود از باغ؛ باغ 
مهران و بقیه که پشت به پشت هم داده بودند و به مرور زمان این مغازه ها یکی یکی پیدا  شدند و این جا شد الله زار. کوچه 
مهران که حاال می بینید تنها خاطره بجا مانده از باغ مهران است؛ باغی که تا  خیابان سعدی ادامه داشت. مهران که فوت 
کرد ورثه باغ را تقسیم کردند و فروختند.« »آقامحمد« صندلی  کوچکش را باز می کند، روی آن می نشیند، پیپ اش را 
روشن می کند و پکی به آن می زند:   »قصه کوچه برلن  هم به سفارت آلمان برمی گردد. آن موقع کوچه برلین بود و باغی 
هم وسط آن بود که حاال شده بانک تجارت.  یادم نیست مال چه کسی بود به نظرم برای یکی از وزرا بود. لباس فروشی 
»پیرایش« و »جنرال مد« هم در  کوچه برلین بودند؛ دو لباس فروشــی که لباس های مدروز می آوردند.« »آقامحمد« 
هیچ وقت ازدواج نکرده و با  خنده می گوید دســت از سر این پیرپســر بردار: »با این سواالتت منو بردی به گذشته ها« 
»آقامحمد« به کوچه  رفاهی اشاره می کند و می گوید:  »کوچه رفاهی هم به لباس عروسی مهرش مشهور بود. خیاط 
دربار بود.« قصه کوچه اتحادیه را هم که شنیدی؟  این را می پرسد و پکی دیگر به پیپش می زند: »خانه دایی جان ناپلئون 
برای آنها بود و همان کوچه  هم به اسم  آنها نامگذاری شد. می گویند آدم بزرگی بوده و این خانه استراحتگاهشان بوده. 
فکر می کنم می خواهند موزه اش  کنند.« عطر توتون پیپ  اش فضا را پر کرده؛ عاشق بوی توتون پیپ  شدم و حاال همدم 
تنهایی هایم همین پیپ  است:  »از کوچه مجمر هم چیزی باقی نمانده. نه از مریضخانه اش، در آن دوران هنرمندان سینما 
و تئاتر  می آمدند بین مردم با آنها گپ می زدند و بعد می رفتند روی صحنه. من هنرمندان قدیمی زیادی را همین جا  دیدم 

و با آنها گپ زده ام.«    
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