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در كميسيون طرحهاي حوزه معاونت فني
و عمراني تصويب شد

طراحي پل شرق به شمال در
تقاطع2بزرگراه

است تعميري هم از اين امامزاده بكنيد .خالصه
آدمهاي زي��ادي را آنجا ديدم .تعجب كردم كه
اينها شب چه ميكنند؟ كجا ميخوابند؟ اينجا
دكان نانواي��ي دارد ،بقال��ي دارد .در اي��ن جاي
تنگ همه چيز هست ،حتي خرازيفروشي».
هديهآبادي«پريزاد» به شاهزاده قجر
بع��د از انقالب ،ج��اده آس��فالتي از كن و
س��ولقان به امام��زاده داود(ع) كش��يدند كه
جاده مالرو ناصرالدين شاه را از سكه انداخت،
چون بيش��تر مردم ترجيح ميدهند با ماشين
بدون دردس��ر به زيارت برون��د .ولي جواناني
هس��تند كه به قص��د كوهن��وردي و زيارت،
پي��اده از كوهپاي��ه ب��اال ميروند .پ��ريزاد يا
فرهزاد يا فرحزاد س��الهاي بع��د ،ناصرالدين
ش��اه قريه پريزاد را به يكي از ش��اهزادگان
قجر بخش��يد .ش��اهزاده خانم ،عمارتي اربابي
ب��راي يي�لاق ايل و طايفه س��اخت و خودش
هم آنجا مستقر شد .زمينها راآباد كرد و آب
رودخان��ه و قنواتي راه انداخ��ت و زمينها را
زير كش��ت برد .بعد از آن زائران بسياري كه
از آنجا ميگذش��تند بين توتس��تانها و باغها
اتراق ميكردند و بس��اط چاي و قليانشان به
راه ب��ود ،به دنب��ال آن هم قاط��ري از اهالي
كرايه ميكردند و به زي��ارت ميرفتند .وقتي
شاهزاده خانم به پريزاد آمد و صاحب اصلي
آنجا ش��د ،دو طايفه «حاج سليمان» و «حاج
مه��دي قلي» هم در ده جاگير ش��دند .مردم
پ��ريزاد از دره ب��ه دامنه كوهپاي��ه آمدند و
پريزاد خالي از س��كنه فراموش ش��د .اس��م
قري��ه جدي��د ه��م در بس��ياري از كتابهاي
تاريخي« ،فرهزاد» نوش��ته ش��د ك��ه حاال به
«فرحزاد» تغيير كرده اس��ت.
محلهبندي فرحزادبه فقير و غني
ش��مال ده را اربابها و خانها برداش��تند
و «محل��ه ب��اال» ش��د ،جن��وب ده ه��م ماند
ب��راي رعيتها كه اس��مش را «محله پايين»
گذاش��تند .ش��اهزاده خانم دس��تور داد بقعه

طرح س��اخت پل جهتي شرق به ش��مال در تقاطع بزرگراههاي نيايش و
چمران در كميس��يون طرحهاي حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري
تهران ،به تصويب رس��يد.
به گ��زارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،مدير گروه پ��ل و بزرگراههاي

امام��زاده داود(ع) را ترمي��م كردن��د و براي
مردم كس��ب وكاري راه انداخ��ت .چايخانه و
قهوهخانههايي در راه زائران س��اخته ش��د تا
مردم ميوه باغهايش��ان را به زائران بفروشند
و قاطرهايش��ان را كرايه دهند .كش��اورزي و
دام��داري ه��م زياد ش��د .خانه��ا واربابها،
گوس��فندها و زمينها را گسترش دادند و ده
هر روز بزرگتر ش��د .براي آبياري از رودخانه
فرح��زاد آب ميگرفتن��د و در باغه��ا روان
ميكردن��د .البته باغهاي عمارت هميش��ه پر
آب بود ،ولي رعيته��ا نوبتي آب ميگرفتند.
آب آش��اميدني هم از قنات تأمين ميش��د و
هم از چش��مه مرواريد.
فروش چهاردانگ ده به خان اتحاديه
بعده��ا ش��اهزاده خان��م چه��ار دانگ ده
را ب��ه ح��اج «رحي��م اتحادي��ه» از خانهاي
قاجار فروخ��ت .دو دانگ را ه��م به رعيتها
بخش��يد .اكنون به آن زمي��ن هادودانگي» و
«چهاردانگ��ي» ميگويند .غ��رب فرحزاد ،آن
ط��رف رودخان��ه ،زمينهاي دودانگي اس��ت
و ش��رق رودخان��ه زمينه��اي چهاردانگ��ي
ق��رار دارد .ب��ه اينترتي��ب هركس��ي از راه
ميرسيد ،هر طور كه دوست داشت گوشهاي
ب��راي خودش خان��هاي ميس��اخت؛ رعيتها
خانهه��اي گلي و كوتاه ،گاه��ي تنگ و بدون
باغ و درخت و خوشنشينها هم به حاشيه ده
ميرفتن��د كه چند فرس��خ دورتر از خانههاي
مسكوني بود .آنجا باغهايي بود با درختهاي
ش��اتوت كه تابستانها شاتوتهاي قرمز و آب
دارش��ان را دس��ت چين ميكردند به زائران
ميفروختن��د.
در قسمت بعد...
ماج��راي امام��زاده داود(ع) ،س��يل ش��ب
22م��رداد  ،1333ورود ب��رق به محله ،ش��رح
مفصل��ي از زورخان��ه و اماك��ن قديم��ي ،افراد
سرش��ناس و محلهه��اي مختل��ف فرح��زاد را
خواهيد خواند.

9

س��ازمان مش��اور فني و مهندس��ي ش��هر تهران گفت« :اجراي اين طرح
ميتوان��د ع�لاوه ب��ر روان كردن بيش��تر ترافي��ك در بزرگ��راه نيايش و
خيابان س��ئول ،مجموعه پله��اي واليت را به تقاطعي ب��ا كاركردهاي
ترافيك��يكام��لتبدي��لكن��د».

مهمترين تحوالت ده فرحزاد
466

شمسي امامزاده داود(ع) به فرحزاد آمد و
به شهادت رسيد.

1254

سنگ قبر امامزاده داود(ع) در زمان
ناصرالدين شاه نصب شد و جاده تاريخي
فرحزاد به بهرهبرداري رسيد.

1305

زورخانه فرحزاد تأسيس شد.

1310

حاج رحيم اتحاديه ،چهار دانگ از زمينهاي
فرحزاد را از شاهزاده خانم قجري خريد
و دو دانگ زمينها هم به اهالي فرحزاد
رسيد.

1325

نخستين جگركي فرحزاد ،معروف به شاه
غالم كار خود را آغاز كرد.

نخستين جگركي فرحزاد
 76س��ال پيش ،جگركي ش��اه غالم نخس��تين قهوهخانهاي بود
ك��ه در محل��ه ب��اال كنار چ��اي و قلي��ان ،جگر براي مردم س��يخ
م��يزد .بع��د از آن ب��ه قهوهخانههاي ديگر هم س��رايت كرد.
بوي چربي س��وخته روي منقل ،مردم خس��ته را ب��ه قهوهخانه
ميكش��اند و جمله معروف «آقا چار تا س��يخ هم براي ما بزن»
تكرار شد .اكنون با اينكه همه چيز عوض شده و اسم جگركي
«رس��توران» شده و باغ گلش��ن جاي خودش را به پاركينگ و
مغازههاي رنگ و وارنگ داده ،ولي سيخهاي جگرجاي خودشان
را دارن��د .بيش��تر كبابيه��ا و رس��تورانهاي دره فرحزاد از
س��يخهاي جگر بينصيب نيس��تند و ش��غل جگرك��ي همه جاي
فرحزاد به چشم ميخورد.

كوچههاي باريك و پهن
اربابها عمارتهاي بزرگ ميساختند ،ولي نه در هيبت عمارت
شاهزاده قجر؛ مصالح همان مصالح خانه رعيتها بود ،از گل و
خشت و چوب و سنگ ولي عمارتي بزرگتر و باشكوهتر ساخته
ميشد .هر كدام از عمارتها چند هشتي و اندروني و بيروني
داش��ت و اتاقه��اي ت��ودر تو و مطب��خ و اصطب��ل و جايي براي
خدمتكارها در نظر گرفته ميش��د .بهطور كلي عمارتها وس��ط
باغهاي بزرگي س��اخته ميش��د؛ دورتا دور آن توتستان و باغ،
چيزي كه آن زمان در فرحزاد بسيار ديده ميشد ،اما امروز به
تك درختهاي خش��كيده و خميده تبديل شده است .در بين
خانههاي اربابي و رعيتي ،كوچهها يكي پهن و بلند و يكي باريك
و كوتاه ش��كل ميگرفت؛ اين روزها كه در كوچهپسكوچههاي
فرح��زاد راه بروي��د ،اين تف��اوت را خوب تش��خيص ميدهيد
ك��ه برخ��ي از كوچهه��ا آنقدر باريك اس��ت كه ح��س ميكنيد
ش��انههايتان به ديوار دو طرف ميخورد .باريكهاي آب از وسط
كوچه ميگذرد .همه چيز تودر تو و درهم است تا حدي كه بين
بنبستها و داالنها گم ميشويد.

چند خيابان قديمي
«مرغداري»« ،ارغوان»« ،گلبرگ» و «ايثار» از خيابانهايي است
كه در حاشيه جنوبي بزرگراه يادگار امام (ره) قرار دارند .در باغهاي
اين محدوده كمتر ساختوساز شده و فقط چند پالك مسكوني
بين باغها به چشم ميخورد .كاربري اين محلهها بيشتر تجاري
است .كارخانه ميخسازي ،مرغداري فرحزاد ،مدرسهها ،گلزارها،
كارگاهها ،انبارها و مراكز فروش مصالح ساختماني در اين محدوده
قرار دارند.

