8

گذر تاریخ

در يك نشست خودماني انجام شد

شنبه  18خرداد  1392شماره 459

جلس��ه «با هنرمندان و فرهيختگان» در فرهنگس��راي ابنسينا با حضور
«غالمحس��ين اميرخاني» اس��تاد خوشنويس��ي برگزار ش��د .ب��ه گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،فراه��م كردن فضايي س��اده و خودماني و به
دور از دغدغهه��اي روزانه هميش��گي ،گفتوگ��و با هنرمن��دان ،اديبان و

گپ و گفت استاد
خوشنويسي با عالقه مندان

ش��اعران و ني��ز ايجاد پاتوق فرهنگ��ي براي عالقهمندان ب��ه هنرمندان و
انديش��مندان از جمل��ه اه��داف مهم فرهنگس��راي ابنس��ينا در برگزاري
نشس��تهاي خودماني است .اميرخاني درس خط را در محضر استاداني
مانند «سيدحسين و حسن ميرخاني» فرا گرفت .

اتفاقات محلهكوي نصر(گيشا) از ابتدا تا امروز را با ما مرور كنيد

پابه پاي تاريخ
دركوچهپسكوچههايمحله
علی جواهری

بيش�تر محلههاي امروز تهران ،در قديم ده�ات خوش آب و هواي
ييالق�ي و ك�م جمعيت بودند كه همي�ن آب و هواي خ�وش ،مردم را
به آنجا كش�اند و كمكم در آنها س�اكن ش�دند و محلهها را بنا كردند.
حاال اگر همهش�ان هم جاذبه ييالقي نداشتهاند ،حتم ًا ويژگي ديگري

داش�تهاند كه مردم آنجا جمع شدند .اين واقعيت در پيشينه تاريخي
بيشتر محلههاي تهران به چش�م ميخورد .اما اين ماجرا ،قصه گيشا
نيس�ت .خيلي از محلههاي تهران در همان روزهايي كه ش�هر داشت
رن�گ و بوي پايتخت ميگرفت .ب�ه دليل اينكه خيليها آمدند خانه و
زندگيشان را آنجا علم كردند خيلي زود سري از ميان سرها درآوردند
و كمك�م محلهها ش�كل گرفت .اين ع�ده اعيانهاي�ي بودند كه فكر
ميكردند ارتفاعات تهران مكان مناس�بي براي گردش و تفريح است
و ب�ه اميد هواي ييالقي در آن محدودهها خانه ميس�اختند و زندگي
ميكردند ،بعضيها هم كه از ش�هرهاي دور و نزديك به هواي كسب و
كار و به اميد زندگي بهتر راهي پايتخت شده بودند به دنبال خودشان
ه�م واليتيها را ه�م به اين محلهه�ا دعوت ميكردند .ب�دون اينكه
بدانند ،سنگ بناي يك محله را ميگذاشتند.

محله «گيش��ا» ابتدا پهنهاي وسيع از تپههاي كوچك
و بزرگ بود كه نه آب داش��ت و ن��ه علف .هركدام از اين
ويژگيها براي زميني كه هرگزآباد نش��ود كافي است .به
همين دليل ن��ه آن عده كه به دنبال ييالقهاي خوش
آب و هوا بودند و نه مردم مهاجري كه باروبنديلشان
را از شهرهاي كوچك و روستاها جمع ميكردند و به
تهران ميآمدند ،رغبتي به زندگي در منطقه گيشا
نداشتند .بنابراين گيش��ا تا سالها و حتي بعد از
تشكيل بس��ياري از محلههاي تهران ،همچنان
تپه ماهور خشكي بود و بدون يك برنامهريزي
دقيق و حساب شده ،هيچكسي نميتوانست
در آنجا ساكن شود.
داستان پالك 74
مشكل زمينهاي گيشا فقط بيآب و
علف بودن و شيب زياد آن نبود ،بلكه
وقف آس��تان قدس رضوي هم شده
بودن��د و اين همه يك��ي از داليلي
ب��ود ك��ه كس��ي در آنج��ا چيزي
نميساخت .اينكه اين زمينها را
چه كسي وقف كرده بود ،درست
معلوم نيس��ت .ابهامش هم در
اين اس��ت ك��ه دو روايت نيمه
معتبر از قصه وقف اين زمينها
وجود دارد.

ماجراي اول؛ مستوفيالملك وقف كرده
هي��چ كدام از اين روايتها س��ند مش��خصي ندارد ،و
چيزهايي كه روايت ميشود نتيجه داستانهايي است كه
دهان به دهان نقل ش��دهاند .در يكي از اين داستانهاي
معتبرتر درباره وقف زمينها ،پاي ميرزا حس��ن مستوفي
الملك ،نخست وزير رضاش��اه وسط ميآيد .ميرزا حسن
مستوفيالملك پس��ر ميرزا يوسف مس��توفيالملك بود
ك��ه در زمان محمد خان قاجار از ش��يراز به تهران آمد و
مستوفيالملك دربار قاجار شد .نقل كردهاند ميرزا حسن
هم��ه زمينهايي كه آن زمان به«ب��اغ خوردين» معروف
بودند ،وقف آستان قدس رضوي كرد .اما نكته جالب اين
اس��ت كه باغ خوردي��ن در آن زمان اص ً
ال متعلق به ميرزا
حسن مس��توفيالملك نبود و ميرزا حس��ن بدون اينكه
صاحب اين زمين باشد ،آن را وقف كرد .باغ خوردين آن
زمان منطقه خوش آب و هوايي بود و شهرك قدس(غرب)،
گيش��ا و س��عادتآباد جزو باغ خوردين بود .اين باغ را به
خاطر پستي و بلنديهايش «خوردين» ميگفتند .در اين
باغ بزرگ  85مسيحي زندگي ميكردند.
ماجراي دوم؛ ظل السلطان وقف كرد
داس��تان دوم عجيبتر است ،ظل السلطان حاكم آن
زمان اصفهان ،يك روز ه��وس ميكند باغي در پايتخت
داش��ته باشد و به همين دليل با هزار مكر و زور ،ساكنان
انگش��ت ش��مار اين باغ را بيرون ميكند .چند سال بعد
ه��م به ته��ران ميآيد و در باغ خوردي��ن ميماند .اما در

قديميترين ساختمان گيشا
يكي از قديميترين س��اختمانهاي گيش��ا
«مجموعه آموزشي ناشنوايان نيمروز» است.
از س��ال  ،1303كه جبار باغچهب��ان آموزش
بچههاي ناش��نواي ايران را شروع كرد ،تا سال
 ،1344فقط2مدرسه رسمي براي دانشآموزان
ناش��نوا وجود داشت .اما در سال  ،1344دكتر
محمود پاكنژاد س��ومين مدرسه را تأسيس
كرد .س��اختمان س��ه طبقه قديمي نيمروز،
سالهاست كه در خيابان هفدهم گيشا شاهد
س��كوت بچههايي است كه باخواندن لبهاي
شدانشگاهي
معلمانشان،ازپيشدبستانيتاپي 
دراينمدرسهتحصيلميكنند.
زوزه��اي آخر عمر ،به خاطر عذاب وج��دان ،باغ را وقف
ميكن��د .در هر ص��ورت باغ خوردينـ ك��ه به پالك 74
معرف اس��تـ وقف ش��د و اگر بخواهيم دقي��ق بگوييم،
باغ خوردين بخشي از ش��هرك قدس ،سعادتآباد و كل
گيشا است .اما سرنوش��ت باغ خوردين پيچيدهتر از اين
حرفهاس��ت .بعد از پايان سلس��ه قاجار و روي كارآمدن
پهل��وي ،كاربري خيلي از اين زمينها تغيير كرد .آنطور
كه در كتابهاي تاريخي آمده رضاخان در سالهاي اول
سلطنتش عالقه بس��ياري به زمينهاي مرغوب و بزرگ
داشت .باغ خوردين يكي از آن زمينهايي بود كه نميشد
ساده از كنارش گذشت.

