شهرفرنگ ،ازهمهرنگ

نكته

قدیمیها همینیکشهرفرنگراداشتندکهدنیاراازداخلشتماشا
میکردند.امادراينجافقطشانستماشایبیروناینشهرفرنگرا
دارید ،اگرچه که اینجابرای خودش یکشهرفرنگتمامعیار است.

شكمگردي

چهبخوريم؟

سالمترين
خوردنيها

صبح ،ظهر و شب و حتي براي رفع
خستگي با يك استكان چاي يا يك
ليوان دوغ و يك كاسه گوشفيل،
ميتوانيد روانه چايخانه خواجه شويد

چايخانه

قرارتان ،صبحانه ،ناهار ،شام يا يك چاي ساده باشد مهم نيست؛ مهم اين است كه زماني را
بين ساعت  7صبح تا  10شب ،يك دل سير در چايخانه باشيد .از خوردنيهاي ساده اينجا
كسي سير نميشود؛ چون به همت حال و هوا و سليقه گردانندههاي باصفايش ،هر خوراكي
طعم هنر و تاريخ به خود ميگيرد .صبحانه ،تخممرغ و پنير و گاهي هم آش ش��لهقلمكار و
حليم و عدس .ناهار و شام هم گوشت و آبگوش��ت اصفهاني؛ به دو گونه كوبيده و نكوبيده.
بسيار لذيذ و دلچس��باند؛ به ويژه با پياز و ترشي و فلفل .دوغ،
گوش��فيل ،چاي و قليان هم كه هميش��ه به راه اس��ت .براي
قرارمان ،هم با دوس��تان و هم ب��ا خانواده ،جاي
خوبي است .اما بهتر است اگر تعدادمان زياد
اس��ت يا برنامهريزي دقيقي را ميخواهيم
انجام دهيم ،با ش��ماره تلف��ن 2211225
(  )0311تم��اس بگيري��م .حاج��ي،
فرزندانش و پرسنل چايخانه ،چيزي كم
نميگذارند و هميشه با خاطرهاي خوش
صحنه را ترك خواهي كرد.

اصفهان
خواجه
به رسم تماشا

شاید در حالی که پشت یکی از این میزها نشستهاید حتما با خودتان حساب میکنید که اگر جایی برای آویختن
چیزی پیدا کنید ،نمرهای به خودتان بدهید .اما مطمئن باشید که کم خواهید آورد پس بهترین کار این است که
در این چایخانه ـ موزه ،به استراحت و شکمگردی بسنده کرده و از تماشا لذت ببرید .چیدمان را بر عهده صاحب
چایخانه باید گذاشت

گوشهايازبازاراصفهانراغرقدرتزئيناتدرچايخانهخواجهخواهيديافت
مهدي تميزي
عکس :وحيد شريفي
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از محلي پر رفت و آمد به نام «چاه حاج ميرزا» كه در گوشه
ميدان «نقشجهان» اصفهان قرار دارد ،تا ورودي چايخانه
«آزادگان» ،چند قدم بيشتر نيس�ت .مردم كوچه و بازار،
اينجا را با نام مدير آن ،يعني «خواجه» ميشناسند .حاج
محمدعلي خواجه ،پيرمردياست با خصوصيات خودش؛
نگاهش تيز و با صفاست .پشت دخلش كه نشسته ،دير به
حرف ميآيد اما اگر سرحال باش�د از حرفها و خاطرهها
مثل دكان قديمياش لذت خواهيد برد .عش�قش صدها
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قطعه ريز و درشت از صنايع دستي و هنرنماييهايي است
كه طي سالهاي سال جمعآوري كرده و با مهارتي بر در و
ديوار و سقف چايخانه دلنشيناش نشانده است؛ صنايعي
كه هر كدام خاطرهاي دور و دراز در س�ينه س�اكت خود
دارند .پ�س از گردش و پيادهروي در مي�دان زيباي نقش
جهان ،هياهوي بازار و بوي خوش عطاريها آنچه بيش�تر
از همه دلچسب است ،استراحت در چايخانهاي است كه با
عتيقهجات متنوعش خاطرهاش را در ذهن مسافران شهر

چطوربرسيم؟

کنـجدنـجخواجـه

ابدي ميكند.
وارد كه بشويد ،جايي پيدا ميكنيد و شانه به شانه
شيري ،شمشيري ،شالي ،سپري ،چراغي يا عكس
قديميقابگرفتهايخواهيدنشست،اينجاازسقف
عتيقه ميبارد .خمرههاي خالي و خندههاي نشسته
بر چهره نقاشيها ،عكسهاي ورزشكاران باستاني
و پيشكس�وتها ،چراغها و گلدانهايي كه دست
به دست شدهاند و امروز س�ر از اينجا درآوردهاند،
ش�الها و آويزها و زنگها و كش�كولها؛ به ويژه
قطعهه�اي فل�زي هنرمندانهاي كه سالهاس�ت
مهمان اين چايخانهاند و اكنون هر كدام براي خود
در گوشهاي از اين داستان جا خوش كردهاند .اينها
تمام ديدنيهاي اين چايخانه نيس�ت ،از هر آنچه
كه به تاريخ پيوستهاند هم مثل شهر فرنگ ،سپر و
عنفيهداناينجاميتوانيدنشانيببينيدكهيكدنيا
فيلم قديمي را به ذهنتان بياورد.

سرچاهحاجميرزا

ل
چايخان��ه خواج��ه در کوچ��هاي در ضلع ش��ما 
ش��رقي مي��دان نقشجه��ان ق��رار دارد .اگ��ر  از
س��مت  خيابان حافظ وارد ميدان ش��ويد ،سمت
راستتان دهانهاي هست كه ميدان را به بازار وصل
ميکند .وارد كه بشويد ،روبهرويتان كوچهاي شلوغ
و معروف هست به نام کوچه «چاه حاج  ميرزا» .ديگر
كافياست كه سراغ چايخانه «آزادگان» يا به قول
اهالي ،چايخانه «خواجه» را بگيريد.

مدرسه
مال عبداهلل
قهوه خانه
خواجه

میدان نقش
جهان

حافظ

سرزمینمن .ماهنامهايرانشناسي  .راهنماي سفر

93

