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فرهنگسراي ابنسينا برپا كرد

فرزند نوآور و كارآفرين

آغاز ساختوساز
درس��ال ،1315رضاخان ،علياكب��ر داور را كه در
آن زمان وزير بود ،به آس��تان قدس رضوي فرستاد تا
زمينه��اي خوردين را از وق��ف در بياورد و به جايش
زمينه��ا س��رخس و فريم��ان را وقف آس��تان كند.
اينطوري بود كه در آن سال باغ خوردين به اصطالح
«خالصه» ش��د ،بعد از اين كار ،اين باغ تغيير چنداني
نكرد و به همانترتيب س��ابق ماند .اما بعد از گذش��ت
چن��د س��ال ،كمكم بخشه��اي مختلفش به چش��م
مهاجران آمد و ساختوسازهاي بيپايان شروع شد.
از س��ال  1315تا  ،1330تهران آنقدر زمين باير
براي زندگي داش��ت كه اگر كس��ي كالهش هم در
حوالي پالك  74ميافتد برنميگشت آن را بر دارد.
اما از س��ال  1330به بعد شس��ت مردم خبردار شد
كه زمينهاي اين قس��مت از شهر با آن خاك دامن
گيرش بيشتر از طالي ناب باشد ،كمتر نيست .حتي
درباره گيش��ا هم كه پر از تپهه��اي غيرقابل عبور و
س��نگالخ بود ،اين حكم صدق ميكرد .به هر حال از
آن زم��ان بود كه به فكر فروش اين زمينها وآبادي
منطقه گيش��ا افتادند .از ميان آنه��ا 2نفر بودند كه
كارش��ان را بهتر از همه بل��د بودند؛ دو آدم زرنگ و
موقعيتشناس كه س��نگ بناي گيشا امروزي را در
سالهاي 30تا  35گذاشتند.
گيشا چگونه گيشا شد؟
فك�� ر آباداني گيش��ا ،حوال��ي س��ال  1330به فكر
كينژاد و شاپوريان رسيد .آنها هم اين فكر را دستكم
نگرفتند و در سال  ،1334شركتي با عنوان «كي شا»
كه از 2حرف اول نام فاميليهايشانشان گرفته بودند.
تأس��يس كردند با تأسيس كي ش��ا در زمان كوتاهي
تپههاي گيش��ا حال و هواي ديگري گرفتند و كمكم
زمزمهآبادي اين تپهها از گوشه و كنار به گوش رسيد.
ميگويند تمام خيابانهاي كش��يها و تقس��يمبندي
زمينهاي اين منطقه كار همين دونفر است .كينژاد و
ش��اپوريان از سال  ،1334بخشي از زمينها را تقسيم
كردند و فروختند .در برخي از مناطق ديگر هم شروع
به ساختوساز كردند .كمكم پاي مردم به اين محله باز
شد .البته مشكل اين بود كه منطقه هنوز آب نداشت
و آبش را از ش��هر آرا تأمين ميكردند .به همين دليل،
در آن دوره بيش��تر در قس��مت جنوبي(جنوب كانال
گيش��ا) خانه س��اختند .غير از اين ساختوس��ازهاي
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اندك ،همه منطقه را به قطعههاي  280و 300متري
تقس��يم كردند .در اين سالها گيشا روزگار خوشي را
ميگذراند .تپههاي خش��ك و بيعلفي كه تا آن وقت
ج��ز تعدادي موتورس��وار ،كس��ي در آن رف��ت و آمد
نميكرد ،بعد از ساختوسازها رنگ بوي خاصي گرفت.
نخستين ساكنان محله
گيشا در اين روزها محله آرام براي زندگي آدمهايي
بود كه در مقايسه با محلههاي ديگر يكدستتر بودند؛
يعني فرهنگ و طبقه اجتماعي و ماليشان نزديك به
هم بود .اولين ساكنان گيشا كه بعد از ساختوسازهاي
شركت كي ش��ا به اين محله آمدند ،بيشتر كارمندان
دولت ،دانشگاه رفتهها و طبقه خانواده متوسط بودند.
ك��ه نه پ��ول چنداني داش��تند و نه حاض��ر بودند در
محلهه��ای پايين و حومه زندگي كنند .اين خانوادهها
كمكم در گيش��ا جمع ش��دند؛ محله پايهاش را خوب
گذاشته بودند و از طرفي هركسي هم واردش نميشد.
اهالي گيش��ا روزگار خوشي را ميگذراندند؛ بهويژه در
دهه  40كه ساختوس��از در گيشا رشد پيدا كرد و در
محله امكانات تفريحي بيشتري ساخته شد.
محلهاي با مرزهاي مشخص
گيش��ا امروز محلهاي آرام و مدرن است و جمعيت
زي��ادي از م��ردم ته��ران را در خ��ود جا داده اس��ت.
بزرگراههايي كه چهار مرز گيشا هستند ،محدوده گيشا
را به روشني از محلههاي ديگر جدا ميكنند .در بيشتر
تقاط تهران ،نزديكي محلهه��ا به هم ديگر و مرزهاي
مشتركي كه ممكن اس��ت يك خيابان باشد .مردم را
درب��اره محدوده جغرافيايي محله هاش��ان به اش��تباه
مياندازد ،اما گيش��اييها مرز و محدوده محلهشان را
خوب ميشناس��ند .بعد از انق�لاب ،قيمت زمينهاي
منطقه بيشتر ش��د ،چون خيابان كشيها مرتب شده
بود و همه ملكهاي حاشيه خيايان اصلي گيشا ،كوي
نصر ،تبديل به منطقه تجاري ش��دند .گيش��ا در اين
50سال گذشته از زمان ساخت اولين خانه تا بهسازي
همه ساختمانهاي منطقه ،تغيير چنداني نكرده است
و هن��وز خيلي از همان س��اكنان قديمي كه يك روز
برايآبادي اين منطقه تالش ميكردند ،در آن زندگي
ميكنند؛ اين محله امروز جزو منطقههاي مدرن تهران
محس��وب ميشود و عصرها محل رفت و آمد و گشت
وگذار خيلي از تهرانيهاست.

9

تكنيكهاي نوين خالقيت و نوآوري مبتني بر به كارگيري ابزارهاي ش��ناختي
انسان يعني حواس ،تصور ،تخيل ،تفكر ،تعقل و تكلم آشنا شدند .معرفي سيستم
بازيه��اي تفكر خ�لاق كودكان و نوجوان��ان براي مديران و معلم��ان و مربيان
واحدهاي آموزش و والدين از بخشهاي ديگر برنامه بود.

مهمترين تحوالت محله گيشا
1308

«ميرزا حسن مستوفي الملك» ،باغ خوردين را كه
محله گيشا بخشي از آن بود ،را وقف كرد.

1315

علياكبر داور»(وزير عدليه رضاخان) باغ خوردين را
از وقف در آورد.

1330

«شاپوريان» و «كينژاد» شركت «كي شا» را تأسيس
كردند.

1334

شركت «كي شا» فعاليتش را آغاز و در چند جا شروع
به ساختن خانه كرد.

1347

بزرگراه چمران (پارك وي) در شرق گيشا كشيده شد.

1364

مجلس شوراي اسالمي قانوني تصويب كرد كه در آن
زمينهايي كه قبال ً موقوفي بودند و در آن ساختوساز
شده بود ،از وقف خارج شدند و برايشان يك سند
رسمي ديگر صادر شد.

1363

سازمان اوقاف براي باز پسگيري باغهاي خوردين
شكايت كرد.

1372

از ميان  71محل ،شمال گيشا براي ساختن برج ميالد
انتخاب شد.

1376

كلنگ برج ميالد به زمين زده شد.

1387

برج ميالد بعد از  11سال ساخته شد.

بچهمحلهاي معروف
سهراب سپهري

پالك  25خيابان بيس��ت وچهارم گيشا ،خانهاي است كه حدود
 40سال قدمت دارد .اين خانه خانواده سپهري است .سهراب
ب��ا ب��رادر و خواهر و م��ادرش در اين خانه زندگ��ي ميكردند.
س��هراب در طبقه دوم اين س��اختمان اتاقي داشت كه تويش
نقاشي ميكشيد .سه تا از تابلوهاي سهراب را روي ديوار بانك
كش��اورزي گيشا چسباندهاند .شايد خيلي از اهالي محله گيشا
هنوز نميدانند سهراب بچهمحلشان بوده است.

بهروز خوش فطرت

به��روز خ��وش فط��رت را خيليها ن��ه ديدهاند و ن��ه نامش را
ش��نيدهاند .اما كمتر كس��ي اس��ت كه صداي گرم و دلنشين
را نشنيده باشد .خوش فطرت سالهاست گوينده برنامههاي
مختل��ف و پرمخاطب راديوس��ت ك��ه اخبار  60ثاني��ه در جمعه
ايراني ،مش��هورترين آن محس��وب ميش��ود .خوش فطرت از
س��اكنان قديمي محله گيشاس��ت و اين منطقه ته��ران را يكي
بهترين مناطق تهران ميداند .او ميگويد« :مردم براي زندگي
در محله گيش��ا هيچ مشكلی ندارندو ميتوانند هرچيزي را كه
نياز دارند در داخل محله تهيه كنند».

عادل فردوسي پور

عادل فردوس��ي پور ،روزنامهنگار ،مترجم و مدرس دانشگاه،
تهيهكننده ،مجري تلويزيون و گزارش��گر فوتبال ايران است.
او در سال  53در محله گيشا به دنيا آمده و دوران دبستانش
را در اين محله گذرانده است.

