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 کافه نادری و ادبيات ايران
    
    

   آزاده نوري        
    

 ميراث خبر    :   برگرفته از

    
    
    
    

 افه نادری است جا ک  اين
 هدايت، فروغ و جالل کجا هستند؟

 
 

و ز عوض نشده است صندلی ها، فنجان ها به جرات می توانم بگويم اين جا هيچ چي« شهميرنوري آزاده _ادب و هنر 
ی مان ناراحت ماگر ما دکور داخل کافه را عوض کنيم، مشتری هاي. می هاستحتی قاشق چنگال ها همه همان قدي

ت، همان روکش استخوانی که ديگر ش اس سال پي۶٠ _ ۵٠روکش ميزها همان روکش . ض می کنندشوند و اعترا
 ».دپيدايش نمی کني

سال های آخر دهه چهل تا به حال اين جا مشغول کار است اين حرف ها ش خدمت های کافه نادری که از يکی از پي
 حاال ديگر کسی به اين جا نمی «: ر می شودر دلگيخاطرات گذشته اش می افتد، بی اختيااد او وقتی به ي. را می زند

دانشجوها از روی کتاب ها چيزهايی خوانده اند و می دانند اين جا پاتوق بعضی . اين جا ديگر خبری نيست. دآي
هر زمانی اين جا . ا می آمدند، بگذارندن جل می کنند می توانند جا پای آنهايی که ايايسنده ها بوده است، حاال خنوي
 » .گری است طور ديکحاال هم ي.آن زمان خيلی خوب بود. ای خودش فضايی داشتبر

فضای کافه نادری امروز .  دانندن را میز حرف زدن طفره می روند همه هم اين جا کار می کنند، ابيشتر کسانی که اي
ه ساختمان نادری وارد وقتی از راهروی ورودی ب. ديا کافه ای است که فکرش را بکنخيلی ساده تر از هر رستوران ي
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ن  مرا به کسانی وصل کند که نام هايشان ايار در هر گوشه اش به دنبال چشم انداز آشنا می گشتم تاشدم بی اختي
وقتی چشم در . ی ثبت کندک اثر مل فرهنگی کافه نادری را به عنوان يراثزنده نگه داشته و باعث شده است ميجا را 

در خيابان . يايندن جا بين فکر می کردم که چه چيزی باعث شده آنها به ايچشم مشتريان اينجا می شدم به ا
ن رهگذرانی که برای رفع فه نادری را ثابت می کند، بنابرايوار وجود کاجمهوری، تنها يک تابلوی کوچک نصب شده بر دي

 ن جا حتما بهان ايمشتري.  پناه می برند، گذرشان کمتر به اين جا می افتدتشنگی و گرسنگی به غذا فروشی ها
شان هنوز هم اصرار دارند با آن همه شلوغی و سرو صدا که حتی بعضی هاي. ندنوعی با داستان کافه نادری آشناي

ک ژست روشنفکری حالت کافه در آورده است، به تنهايی پشت ميزها بنشينند و هنگام نوشيدن قهوه با يآنجا را از 
 . کتاب بخوانند

او در اول صحبت هايش اشاره می کند .ن کافه نبوده اما از آن خاطراتی داردکه مشتری ثابت ايآيدين آغداشلو با اين 
کافه نادری پايگاه « :که امروز ديگر سنت کافه نشينی بين نويسندگان نسل جوان از بين رفته است و به ياد می آورد

شمندان شهرتی که پيدا کرد هنرمندان و انديعد از آن هم به واسطه ب. ش از آن بودروشنفکران ايران در دهه چهل و پي
ی مثل بعضی از کافه های فرانسوی يک محفل ادبی بود و طرح بسياری از کافه نادر. به آن جا رفت و آمد داشتند

ن رفته و اما امروز ديگر چنين نيست، حتی سنت کافه نشينی در نسل جوان از بي. مسايل هنری در آن ريخته می شد
 » .ره نگی و غيل فره برای وقت گذرانی است نه طرح مساي می شوند ، فقطاگر هم آنجا جمع

جمع می » ري ويرا«ما آن زمان جوان بوديم و خودمان در کافه «: ا می گويددرباره خاطرات و رفت و آمد خود به آن ج
 بزنيم، کافه نادری ان بزرگ را حتی برای چند لحظه ببينيم و با آنها حرفم هنرمندشديم اما هر بار که می خواستي

ن که آنجا جمع می شدند، در شکل گيری جريان های هنری و به خصوص ادبی سندگان و هنرمندانوي. مقصدمان بود
 ».ر فراوانی داشتند، آنها واقعا کسی بودندتاثي

عدود ی دارد و از مکافه نادری ساختمان بسيار زيباي«:  می کندآغداشلو به ساختمان و فضای کافه نادری اشاره
فرش آن که ر آن چنانی باقی مانده؛ به جز سنگبدون تغييساختمان های دوره رضا شاه است که فضای داخلی اش 

رای شام استفاده می با بود و شب ها بباغچه رو به روی کافه بسيار زي. ده استل شامروز به کاشی و موزاييک تبدي
 هنوز هم که گاهی به آن جا می روم آن روزها را .اط می نشست و شام می خوردشه در حيصادق هدايت همي. شد

ن باال هستند حتی بعضی از پيشخدمت ها که ديگر در سني. تی مجسم می کنم چيزی زياد عوض نشده استبه راح
 » .هنوز غذا سرو می کنند

مده اند و رفته به بعد آن جا آار مي آند، درباره خاطراتش از آساني آه اين جا آ١٣۵٢از صندوق دار آافه آه از سال 
من ديرتر از دوران صادق هدايت اين جا آمدم اما . تمام چيزهايي آه اين جاست ديگر خاطره شده«: اند مي پرسم

شنيده ام آه او هميشه بر روي ميز آنار پنجره درست همان جايي آه سالن آمي به طرف تراس پيش رفته مي 
آسي ديگر آن جاست از آافه خارج مي شد و به دآه موقعي هم آه وارد سالن مي شد و مي ديد آه . نشسته

شب ها هم با دوستانش . آتاب فروشي جلوي آافه سري مي زد تا جا خالي شود و يكي از گارسن ها صدايش آند
اين جا باغچه با صفايي داشت آه در زمان جنگ تعطيل و بعد از آن هم ديگر از آن استفاده . شام را در حياط مي خورد

هاي ديگر هم آه اينجا مي آمدند رسم و رسوم خاصي داشتند، مثال هميشه يك چيز سفارش مي دادند خيلي . نشد
 » .اين جا هم جزو آافه رستوران هاي معروف بود. و يا روزهاي مشخصي در هفته مي آمدند

 عيسي آن چه مي دانم، چيزهايي است آه پدرم«: جهانگير هدايت درباره پاتوق هميشگي صادق هدايت مي گويد
هدايت قبل از آافه نادري به آافه فردوسي در خيابان استانبول مي رفت، بعد از آن به آافه نادري . هدايت تعريف آرده

او هر چند وقت يك بار پاتوقش را عوض مي آرد، چون مي خواست جايي برود آه آسي او را نشناسد و بتواند با . آمد
اما بيشتر از . است دور و برش چهره هاي غريبه و ناآشنا جمع شونددلش نمي خو. دوستان نزديكش تبادل نظر آند

تمام اين آافه ها به آافه نادري مي رفت و با بزرگ علوي، دآتر خانلري، مهدي انجوي شيرازي، مسعود فرزاد و 
 » .مجتبي مينوي گرد هم مي نشستند

يگر مي خواندند و درباره آن اظهار عقيده مي آنها جديدترين آثار خود را براي همد«: جهانگير هدايت ادامه مي دهد
 . آردند، شطرنج هم يكي از آن مشغوليت هايي بود آه همراه قهوه هميشه روي ميزشان چيده شده بود

صادق هدايت استعداد زيادي در شوخي و مزاح داشت، به همين خاطر بيشتر آساني آه او را مي شناختند دوست 
 . دداشتند با او سر يك ميز بنشينن

همان طور آه مي دانيد هدايت عالقه چنداني به سياست نداشت و خود را از اين جريانات دور مي آرد اما هر زماني 
 » .آه جمع دوستان خودماني بود، آافه نادري محلي براي تبادل نظرها و اظهار عقيده هاي سياسي مي شد
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گرفته شده اند، آن قدر قديمي آه انگار زير شيشه به ديوارها نگاه مي آنم، تابلوها اغلب پوسترهاي قديمي قاب 
مچاله شده اند بين تابلوها مقاله اي بريده از يك مجله يا روزنامه چسبانده شده، درست همان جايي آه مشتري ها 

از شكل و ظاهر روزنامه معلوم است آه » .قهوه براي قلب مضر نيست«چشمشان به منوي آافه مي افتد با عنوان 
 . بر ديوار است تا به مشتريانش آه هميشه آن جا مي آيند يادآوري آند قهوه نوشيدني مفيدي استسال هاست 

اولين صاحب اين جا يك ارمني . گارسون هاي آافه نادري بر خالف آافه هاي ديگر از مشتريانشان مسن تر هستند
بعد از او پسرانش هايك و گريگور . ردمهاجر روس به نام خاچو ماديكيانس بوده آه مدتي پس از خريدن اين جا مي مي

اين . مديريت آافه را بر عهده مي گيرند اما آنها هم سال هاست آه رفته اند و حاال جايشان را به وارثانشان داده اند
 بعد از ظهر براي حساب و ۶ و ۵طور آه معلوم است، وارثان ارزش چنداني به اين آافه نمي دهند و زودتر از ساعت 

شايد اگر اين طور نبود اين جا مي توانست هنوز هم .  هم تعطيل مي آنند۵/٧يشان نمي شود ساعت آتاب پيدا
 . پاتوق باشد، يك پاتوق درست و حسابي

حاال ديگر از زيبايي حياط چيز زيادي باقي نمانده شايد ديگر لزومي هم ندارد، چون ديگر صادق هدايت، فروغ فرخزاد، 
 احمد و سيمين و آس ديگري نيست آه روزها در سالن رو به روي آن بنشيند، و شب ها احمد شاملو و آيدا، جالل آل

 . با صداي زيباي پيانو آنار حوض شام بخورد
: سيمين دانشور هم آه هر هفته همراه جالل آل احمد به آافه نادري مي رفت، خاطراتش را چنين به ياد مي آورد

هر دوشنبه صبح آه جالل مي خواست به ديدار مادرش برود به . ا ببينيمدوستان قديمي و جديد را مي توانستيم آنج«
طرف پايين مي رفتيم اول سري به آافه نادري مي زديم بعد هم جالل را خانه مادرش مي گذاشتم و مي رفتم منزل، 

برايمان صاحب آنجا آه مي دانست ما دوشنبه ها آنجا مي رويم، چند ميز آنار هم را . شب جالل خودش برمي گشت
صادق هدايت، صادق چوبك، من و جالل، رضا براهني، هوشنگ ايراني، سيروس طاهباز، منوچهر . خالي مي آرد

هزارخواني، نادر نادرپور، غالمحسين ساعدي و خيلي هاي ديگر آنجا مي آمدند، دور چند ميز مي نشستيم و حرف 
 » .مي زديم

هايي آه مي خواستند انجام دهند، مجله ها، آتاب ها و همه چيز حرف آنجا جالل و بقيه درباره آار«: و ادامه مي دهد
صادق هدايت پاي ثابت . آنجا خلوت تر از آافه نادري بود. قبل از آافه نادري هم به آافه فردوسي مي رفتيم. مي زدند

و از ميزهاي آن طرف تر خيلي ها به هواي ديدار او، جالل و ديگران به آنجا مي آمدند . آافه نادري و آافه فردوسي بود
 » .نويسندگان مورد عالقه شان را زير نظر مي گرفتند

. ما واقعا آنجا را دوست داشتيم«: پوران فرخزاد نيز با اشاره به رفت و آمدهاي خودش و فروغ به آافه نادري مي گويد
فروغ حتما .  را مي ديديمآنجا برايمان بهشت آوچكي بود آه به موسيقي گوش مي آرديم و دوستان دور و نزديكمان
او دوستانش و خودش . حرف هاي زيادي داشت آه از آافه نادري بزند اما من از قول او چيزي نمي توانم بگويم

نادر نادرپور، نصرت رحماني، سياوش آسرايي، جالل خسروشاهي، هوشنگ سارنگ، . هميشه آنجا جمع مي شدند
 هاي ديگر را آنجا مي ديديم و براي همه دست تكان مي داديم يا هوشنگ بهشتي، اصغر طاهري مدير راديو و خيلي

 حداقل هفته اي يك بار آنجا مي رفتم، اما بعد از آن به دليل شرايط اجتماعي ۵۵تا سال . با هم قهوه اي مي خورديم
 » .آن زمان رفت و آمدم آمتر شد

 
* * * 

ان هاي راه آهن و بانك هاي آشور به عنوان يك  همزمان با ساخت ساختم١٣٠٧ساختمان آافه و هتل نادري سال 
) جمهوري فعلي(نام آن را از خيابان نادري . مجموعه تفريحي از روي سبك هاي غربي به خصوص آلماني ساخته شد

از معماري قديمي آافه ديگر اثري باقي . در اين ساختمان عالوه بر آافه، هتل و قنادي هم وجود داشت. گرفتند
ود عكس هاي اين بنا آه يكي از آنها بر ديوار راهروي ورودي هتل آويخته است مي توان شكل قديمي نمانده، در معد

در بناي فعلي ديگر از آن ديوارهاي آجري آه سر آنها در باالي ساختمان هالل شده بود و يا پنجره هاي بلند . آن را ديد
ش سوزي اي آه در دهه پنجاه به خاطر بي پس از آت. و باريك آه جلوي آنها بالكن وجود داشت، خبري نيست

مجموعه . احتياطي يكي از مشتريان آه هنگام چرت زدن سيگارش بر روي تخت مي افتد، ساختمان آتش مي گيرد
 . بازسازي شكل مدرن تري به خود مي گيرد و ظاهري شبيه ساختمان هاي دهه پنجاه پيدا مي آند

لي آه در مرآز ساختمان قرار دارد و و براي سرو قهوه، چاي، آب آافه به دو بخش تقسيم مي شود، يكي بخش اص
حياط آن نيز . ميوه و عصرانه استفاده مي شود و ديگري در قسمت شرقي ساختمان قرار دارد آه رستوران است

باغچه آوچكي است با آب نمايي در ميانه آه پوشيده از درختان سرسبز بوده و در دوره اي از آن به عنوان محل 
 . ذيرايي استفاده مي شد و در حال حاضر زياد به آن توجه نمي شود و به همين خاطر سرسبزي گذشته را نداردپ
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مجموعه آافه هتل و قنادي نادري زير نظر سازمان اقتصادي آوثر وابسته به بنياد شهيد انقالب اسالمي آاربري خود را 
 .به عنوان هتل و آافه حفظ آرده است

ه، به قول يكي از آارآنان قديمي اش هر زماني يك طور بوده و حاال هم در يكي از شلوغ ترين و  سال٧٠آافه نادري 
اما آنچه مسلم است اين آه با ثبت آن . پرسر و صداترين محله هاي تهران سال هاي سكوت خود را سپري مي آند

 را در آن ببينيمشايد چند سال ديگر روزهاي ديگري . ماندگاري آافه نادري قطعي به نظر مي رسد
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 ورودي قنادي و کافه رستوران نادري- خيابان جمهوري
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 کافه نادري
 

 توي آافه نادري آنج همون ميز بلوط
 

  لهستاني هنوز منتظرن دو تا صندلي
 

  تا من و تو بشينيم گپ بزنيم مثل قديم
 

  مشتريا تا آخرين نفر برن شب بشه
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  عزيزما هميشه اولين و آخرين بوديم

 
  تابستون داغ هم تو پاييزاي سرد هم تو

 
 تابلوي بسته و باز پشت شيشه ي در

 
  رفتن ما او آافه چي وارونه مي آرد بعد
 

 ؟ چشمك ستاره ها رو مي شمرديم يادته
 

 واسه تنهايي شب غصه مي خورديم يادته ؟
 

 مثل نفس من مثه سايه ي تو تو واسه من
 

  يادته ؟هردومون براي همديگه مي مرديم
 

  مي شديم تو خواب شهر دستامون تو دست هم گم
 

 دل ديوونه ي من هي قدمات ميشمرد
 

 مي آردم تا خيابون بزرگ آوچه ها رو رد
 

  عطر ناب تو من رو تا آخر دنيا مي برد
 

  تو نيستي اين آوچه صدام نمي زنه حاال
 

  حاال تو نيستي بي تو ديگه آافه آافه نيست
 

  يي جرات چشمك ندارهديگه هيچ ستاره 
 

  نيست حتي جاي تن تو رو تن اين مالفه
 

 چشمك ستاره ها رو مي شمرديم يادته ؟
 

 خورديم يادته ؟ واسه تنهايي شب غصه مي
 

 من مثله سايه ي تو تو واسه من مثل نفس
 

 همديگه مي مرديم يادته ؟ هردومون براي
 

 يغما گلرويي
17273/entry/com.persianlog.www://http 

  
****************************************** 
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 ثبت کافه نادری درفهرست آثار ملی
   

 الدن پارسی
  
 
. موال بيشتر آثاری در فهرست آثار ملی ثبت می شوند که مردم خاطره های روشنی از آن ها ندارندمع

اما اين بار اعالم خبر ثبت ساختمان کافه و هتل نادری در فهرست آثار ملی ايران، خاطره های زيادی را 
  .در يادهای کسانی در داخل و خارج از ايران زنده کرد

انجمن هتل داران ايران تاريخ ساخت . مان هتل و کافه نادری کمی اختالف نظر وجود دارددر مورد تاريخ ساخت ساخت
  . می دانند١٣٠٧ و ميراث فرهنگی تاريخ آن را ١٣٠۶آن را 

تاسيس کرد » نادری «  در کنار کافه خود هتلی به نام ١٣٠۶انجمن هتل داران می گويد که يک مهاجر روس در سال 
ظاهرا دست اندرکاران از نام . در الله زار ساخته شد» گراند هتل « ی متعددی از جمله و پس از ساخت آن هتل ها

  . آن مهاجر روس بی اطالع اند 

کافه نادری که يکی از مظاهر مدرنيسم در ايران است، به سرعت به پاتوق فرهنگی افرادی تبديل شد که ديگر در 
  . لی نمی گنجيدندچهارچوب سنت و نشستن در قهوه خانه ها و شنيدن نقا

نخستين حلقه های روشنفکری معاصر ايران، يعنی صادق هدايت، مجتبی مينوی، بزرگ علوی و بعدتر جالل آل 
احمد، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور و جمعی ديگر از اهل ادب و فرهنگ ساعاتی را در اين کافه با بحث ها و 

  . جدل های فرهنگی گذرانده اند

« ، »ريويرا « ، »کافه فيروز « افتتاح پاقوق های ديگری مانند 
در دهه سی و چهل » هتل پاالس « ، » کافه قنادی نوشين 

  . چيزی از رونق کافه نادری نکاست

مهين اسکويی بازيگر قديمی تئاتر ايران در خاطراتش می 
با عبدالحسين ( شنا شديم آن زمان که ما با هم آ:" گويد

، او با لرتا زندگی می کرد و نزديک ترين دوستان آنها )نوشين 
بزرگ علوی و صادق هدايت بودند، عصرها پس از اتمام کار 
همگی با هم به کافه نادری می رفتيم و ساعاتی را در آنجا 

  ."می گذرانديم 

 کافه نادری دارای دو سالن بزرگ و تو در تو است که پنجره
های بزرگ مستطيلی شکل آن رو به حياطی بزرگ باز می 

اين حياط سال ها، محل پذيرايی تابستانی کافه نادری . شود
س از سايتعک(( کافه نادری هنوز پاتوق هنردوستان است  .بوده است

  )ميراث فرهنگی خبرگزاری

نقل کافه نادری به ادبيات معاصر هم نفوذ کرده، گلی ترقی در داستان هايش تصاوير روشنی از اين حياط تابستانی، 
  . دو نفره می دهدارکستری که در آنجا می نواخته و رقص های 
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در کنار آب نمای بزرگ و درختان آن، مجسمه های گچی از فرشتگان و يک سن برای استقرار اعضای ارکستر قرار 
  . داشته است 

.  کافه نادری آتش گرفت١٣٥٠در دهه 
هيچکس از داليل اين آتش سوزی اطالع 

اما اين اتفاق سبب شده تا در . ندارد
ت، بافت و ساخت قديمی آن تغيير تعميرا

  . کند 

سازمان ميراث فرهنگی برای ثبت اين 
مجموعه تاريخی، فرهنگی با مشکالتی رو 

  . به رو بوده است

گويا مالک دولتی اين مجموعه به داليل 
اقتصادی و تمايل در تخريب و تغيير کاربری 
هتل و کافه نادری هيچ عالقه ای به ثبت 

 ايران نداشته آن در فهرست آثار ملی
  .است

مهندس اسکندر مختاری معاون حفظ و 
احيای ميراث فرهنگی استان تهران در 
زمان آغاز مقدمات ثبت مجموعه هتل و 

از آنجا که بيم آن :" کافه نادری گفته است
می رفت اين بنای فرهنگی و مرکز فراغت 

ری ملک از يک سو و کهولت سن مستاجر از مشهور تهران به دليل دارابودن ارزش های اقتصادی و موقعيت قرارگي
سوی ديگر در معرض تعرض و تخريب قرار گيرد، ميراث فرهنگی استان تهران برای حفاظت بيشتر از بنا و جلوگيری از 

  ."هرگونه تعرض يا تخريب اقدام کرده و اين مجموعه تاريخی به زودی در فهرست آثار ملی ثبت می شود 

 )فرهنگی عکس از سايت خبرگزاری ميراث(حياط کافه نادری 

اما . هيه مقدمات ثبت اين اثر با واکنش منفی بخشی از فرهنگ رسمی نيز رو به رو بودنا گفته نماند که اعالم ت
  . در فهرست آثار ملی ايران ثبت شد١٠۴۴۶باالخره مجموعه هتل و کافه نادری به رغم عدم تمايل مالک به شماره 

  . ست اين مجموعه در اختيار سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنياد شهيد انقالب اسالمی ا

می گويند امواج صدا برای هميشه در فضا باقی می ماند و خوانده ايم که دانشمندانی برای بازيافت صداهای زندگی 
اگر روزی ، روزگاری امواج صداهايی که در کافه نادری طنين انداخته، از جمله صداهای هدايت، بزرگ . تالش می کنند 

  وت موضوع آن بحث ها با بحث فعلی چقدر خواهد بود ؟ قابل شنيدن شود، فکر می کنيد تفا... علوی و
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