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گذر تاریخ

توسط شهرداري ناحيه  5اجرا شد

پاكسازيناحيه

چهارشنبه  22خرداد  1392شماره 460

شست وشو و گندزدايي مخازن بلوار صالحي و كليه فرعيها انجام شد .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،به همت اداره خدمات شهري ناحيه5
براي حفظ محيطزيس��ت و پاكسازي ش��هر و جلوگيري از شيوعآلودگي
و بيماريهاي ناش��ي از زبالهها در ش��هر ،شست وشو و گندزدايي مخازن

زباله بلوار صالحي و كليه فرعيها انجام شد .همچنين به گفته مسئوالن
ش��هرداري اين ناحي��ه ،نظافت زمين باي��ر بلوار صالحي ابت��داي خيابان
حس��ينمردي نيز انجام ش��د و خاك و نخالههاي خيابان شهيد توكلي را
جمعآوري كردند.

محله درياننو(توحيد) از ابتدا تا امروز اتفاقات زیادی را پشت سر گذاشته است

جستجوی تاریخ در یک محله قدیمی
امیر جواهری

همه چيز از يك قهوهخانه ش�روع شد؛ يعني اگر آن قهوهخانه نبود
و پش�ت يكي از ميزهايش يك پيرمرد دس�ت و دلباز ننشس�ته بود،
اكنون «توحيد» (درياننو) ،ش�هرآرا ،ستارخان ،تهرانويال و بسياري
از محلهه�اي ديگر وجود نداش�تند .آن قهوهخان�ه در اللهزار تهران،
س�ال ،1314مثل امروز ش�لوغ بود و زندگي در آن جريان داشت .جز
راسته مغازههاي جورواجور ،جمعي دستفروش هم كنار خيابان بساط
ميكردن�د .آن روز و پش�ت مي�ز آن قهوهخانه اتفاق�ي افتاد كه حاج
«علياكبر ابراهيمي» به اين نتيجه رس�يد ك�ه در تهران گنج بزرگي
پنهان شده و او بايد آن را پيدا كند.

تهران سال 1314
س��ال  1314حاج علياكبر از ارومي��ه به تهران آمد
تا براي مغ��ازه بنكدارياش جنس بخ��رد .بعد از خريد
ب��ه اللهزار رفت تا چيزي بخورد و خس��تگي دركند .به
يك قهوهخانه رفت؛ هنگام خوردن غذا پيرمردي را ديد
كه چند ميز آن طرفتر نشس��ته و ميخواست پول غذا
را بدهد .پول غذا را داد بعد هم چند ش��اهي بيش��تر به
پس��رك شاگرد قهوهچي داد .حاج علياكبر فكر كرد در
تهران  1314با همه كوچكي و كم و كاستيهايش چقدر
ميتوان پول درآورد و آن هم از چه راههاي عجيبي .به
اروميه برگش��ت و مدتي بعد مغازه بنكداري و هرچه
را داشت فروخت و همراه 2برادرش به تهران آمد.
3ب��رادر درياني همان ابتداي ورود به تهران در
بازار يك حجره خريدند و هر چيزي دم دستشان
ميآمد ،ميفروختن��د .آنان رفته رفته در ميان
اهالي بازار براي خودش��ان كسي شدند و كار
و بارش��ان حسابي گرفت .يك روز حاج علي
و ح��اج مهدي در دكانش��ان گرم صحبت
بودند كه يكي از آش��نايان به مغازهشان
آمد و ي��ك كار به قول خ��ودش نان و
آبدار ب��ه آن��ان پيش��نهاد داد« .يك
معامل��ه خوب دارم؛ پ��ول از من ،كار
از شما ».ش��ايد هركس ديگري بود
تردي��د ميكرد و ريس��ك يك كار
بزرگ كه زحمت بس��ياري دارد و
اص ً
ال هم معلوم نيس��ت كه موفق
از آب دربياي��د نميپذيرفت .اما
حاج علياكبر شجاعانه ريسك
ك��رد و معامل��ه را پذيرف��ت.
معامله ،معامل��ه چاي بود و از
قضا موفق هم از آب درآمد.

ورشكستگي و سازندگي
ن��ان برادران درياني در روغن افتاد و پول هنگفتي
درآوردند .اكنون ميتوانس��تند از هم جدا شوند و هر
كدامش��ان كار و كاسبي مس��تقلي راه بيندازند .حاج
مهدي مقداري پ��ول از حاج علياكبر گرفت و كارش
را از ب��رادرش جدا كرد .او ك��م رو و خجالتي بود و تا
قب��ل از اين ،هميش��ه در كار و زندگي نياز به حمايت
برادرش داش��ت .ش��ايد ب��راي همين ك��م رويياش
بود ك��هكاري از پيش نبرد و دس��ت از پ��ا درازتر به
س��مت برادرش برگشت تا دوباره از او پول بگيرد .اما
جواب ح��اج علياكبر اين بار چيز ديگري بود« .برادر
فقط يك ب��ار به برادرش كم��ك ميكند ».حاج علي
باره��ا و بارها به برادران��ش كمك كرده بود .حاال فكر
ميكرد الزم اس��ت آنان را به حال خودش��ان بگذارد
تا گليمش��ان را از آب بيرون بكش��ند ،ن��ه اينكه مثل
هميش��ه پاب��ه پاي آنان حركت كند .همين هم ش��د؛
حاج مهدي كارش را از صفر شروع كرد .كمي پول از
يك نفر قرض كرد و تصميم گرفت در تهران دهه،20
آدم موفقي ش��ود.
بيا يك چيز بسازيم
حاج مهدي س��الها با برادر بزرگش كار كرده بود و
فوت و فن تجارت را ميشناخت .خوش فكر اما خجالتي
بود و به همين دليل خيلي ديرتر به حقش رس��يد .حاج
مه��دي كار دوبارهاش را از همان چايفروش��ي ش��روع
كرد .اما چون پول چنداني در بس��اط نداشت ،نتوانست
مغازهاي بخرد يا اجاره كند .به فكرش رس��يد كارش را
با يك مغازه سيار شروع كند .يك دوچرخه خريد .چاي
را روي دوچرخ��ه ب��ار ميك��رد و دوره ميافتاد و چاي
ميفروخت .س��راغ قهوهخانهها و بقاليه��ا ميرفت ،اما
رويش نميشد بگويد براي چهكاري آمده است .هميشه

هر جا ك��ه ميرفت اول با صاحب مغ��ازه حرف ميزد،
بعضي وقتها وس��يله كوچكي ميخري��د و بعد كمكم
بحث را به چاي ميكشيد.
با اين روش چاي��ش را معرفي ميكرد و ميفروخت.
چ��ون چاي��ش مرغ��وب ب��ود رفت��ه رفت��ه خيل��ي از
قهوهخانهدارها كه با او دوس��ت ش��ده بودند ،مش��تري
دائمياش ش��دند .به اينترتي��ب كار حاج مهدي گرفت
و آنقدر پول درآورد كه توانست هم كار حاج علياكبر و
هم كار خودش را گسترش دهد.
او آيندهدار و مثل برادرش معتبر اما هنوز اول راه بود.
وقتي كار و كس��ب حاج مهدي سكه شد ،فكر كرد حاال
با اين پولي ك��ه دارد ،چه كار كند؟ چهكاري راضياش
ميكن��د و چ��هكاري آينده بهتري دارد؟ اين بار س��راغ
پسرعمويش حاج حسين رفت كه بيش از هر كسيها به
او نزديك بود .به حسين گفت كه دلش ميخواهدكاري
كند .دل��ش ميخواهد آبادگري كند« .پس��رعمويم آن
موق��ع حرفهايي زد كه به عقل هيچكس نميرس��يد.
ميگفت تهران بزرگ اس��ت ،جاي خال��ي زياد دارد .بيا
ي��ك چيزي بس��ازيم و يك ش��ركت راه بيندازيم و كار
كنيم».
زمين متري 6تومان
ش��ركت س��اختماني ش��هرآرا را بعد از اين ديدار راه
انداختن��د .زمينه��اي بس��ياري خريدند و ش��روع به
ساختوساز كردند .قيمت زمينهايي كه خريدند متري
6تومان بود .اين زمينها را به نام شركتشان ثبت كردند
و ب��ه چيزي فك��ر نميكردند ج��ز اينك��ه در آنها خانه
بسازند .ساختوسازهاي ش��هرآرا تنها به دريانو محدود
نميشد ،محلههاي شهرآرا و بخشي از تهران ويال را هم
اين شركت س��اخت .وقتي حاج مهدي زمينهاي غربي
تهران (يعني همان دريانو و ش��هرآرا) را خريد تا چشم

