8

گذر تاریخ

مسابقات جام رسانهاي پينت بال
در حال اجراست

چهارشنبه  2مرداد  1392شماره 466

مس��ابقات جام رسانهاي پينت بال برج ميالد كه از 29تيرماه آغاز شده است
تا دوم مرداد ماه(امروز) ادامه دارد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،در
مسابقات پينت بال جام رسانه برج ميالد كه ويژه عكاسان و خبرنگاران است.
در مجموع  48تيم بانوان و آقايان شركت كردهاند؛ از اين تعداد تيمها 16 ،تيم

رقابت خبرنگاران و عكاسان
در برج ميالد

متعلق به گروه بانوان و  30تيم متعلق به گروه آقايان اس��ت .مسابقات پينت
بال گروه بانوان از شنبه  29تيرماه به مدت 2روز اجرا شد .رقابت گروه آقايان
نيز از دوشنبه 31تيرماه آغاز شده و به مدت 3روز تا چهارشنبه(امروز) ادامه
دارد.

 4دهه قبل شهرك قدس یک تپ ه ماهور* حاشیهای بود

آغاز مدرنسازی پایتخت از منطقه ما
علی جواهری

زم�ان خيل�ي دور را تصور نكنيد؛ همين 40س�ال
پي�ش ،جاي�ي ك�ه ام�روز ب�ه آن «ش�هرك غرب»
ميگويي�م و در نقش�هها ،آنج�ا را ش�هرك ق�دس
ميخواني�م به جزآبادي كوچك ،همه بيابان بود .تپه
ماهوري كه در غرب ده ون�ك و جنوب فرحزاد قرار
داش�ت و هرچه در آن اطراف چش�م ميگردانديد،
تنه�ا يك باغ قديمي و ت�ك و توك خانههاي گلي و
آب قناتي در آن ديده ميش�د .ساكنان شهر طهران
نيز هر وقت هواي طبيعت به سرشان ميزد بار و بنه
مختصري ميبس�تند و به آنجا ميرفتند تا زير سايه
درختهاي توت�ش به دور از پايتخت پرهياهو ،كمي
استراحت كنند.

در دوران صفوي��ه ،آن زمان ك��ه تهران مورد عنايت
شاه تهماسب قرار گرفت و حصاري دورش كشيدند ،در
ش��هرك غرب امروز نه اثري از آبادي ديده ميشد و نه
كوره راهي در آنجا بود .اما اوضاع در تاريخ هميش��ه به
اين ش��كل نبوده؛ از دل خاك اين محدوده س��فالهاي
سياه و خاكس��تري رنگي كشف شد كه به  2300سال
قبل تعلق داش��ت .س��فالهايي كه از تمدن باس��تاني
س��اكنان قديمياش خبر ميداد .به هرحال ،زماني كه
آغامحمد خان قاجار بر تخت س��لطنت نشست و تهران
پايتخت شد ،اين محدوده بيابان بود ،اما كمكم آباداني
به اين محله هم رس��يد.
عنايت خاصه ناصرالدين شاه به ميرزا
رونق ش��هرك ق��دس بيش از همه وام��دار «ميرزا
يوسف آش��تياني» ،معروف به «مستوفي الممالك»
از رج��ال بنام دوران زند و قاجار اس��ت .ميرزا هم
متم��ول و سياس��تمدار و هم صوف��ي و درويش
مس��لك ب��ود .او در زمان محمدش��اه و پس از
مرگ پدرش به مس��توفيالممالك ملقب شد.
عالوه براين ناصرالدين ش��اه براي او احترام
خاص��ي قائل بود و او را «آقا» صدا ميكرد.
ميرزا در س��ال 1250شمسي زمينهاي
ونك را ك��ه از امالك
خالصه(دولت��ي)
بود ،از ناصرالدين
ش��اه خري��د و
ارباب ونكيها
ش��د .ده را
آب��اد ك��رد
و چندي��ن

عم��ارت اربابي س��اخت .ميرزا يوس��ف تصمي��م گرفت
كمكم صاحب زمينهاي دور و اطراف ونك هم ش��ود .به
اينترتيب مس��توفيالممالك زمينهاي بسياري به بهاي
ناچيز خريد .از جمل��ه اين زمينها ميتوان به زمينهاي
محلههاي يوس��فآباد ،گيشا و ش��هرك غرب امروز اشاره
كرد كه هنوز نامش روي محله يوس��فآباد مانده اس��ت.
پيش از اين ساكنان شهر تهران كه براي زيارت و سياحت،
بهوي��ژه در بهار و تابس��تان به ييالق ك��وه پايههای البرز
ميرفتند .معروفترين مقصدهايش��ان فرحزاد و امامزاده
داود(ع) بود .س��ر راه از ده ونك ميگذش��تند و مدتي در
آنجا اطراق و بعد راهش��ان را س��مت غرب كج ميكردند
و به فرحزاد ميرس��يدند .در فاصله 2كيلومتري ونك بعد
از عبور از دره دركه ،جايي كه امروز شهرك غرب خوانده
ميش��ود ،زمين وس��يعي بود ك��ه راه فرح��زاد از ميانش
ميگذشت .ونكيها دامهايشان را در آنجا ميچراندند .در
همين س��الها جمعي از ارامنه جلفاي اصفهان به تهران
مهاجرت كردند و در نزديكي ده ونك س��اكن شدند .آنان
اندكي بعد باغي نس��بتاً بزرگ به نام خوردين س��اختند.
سردرختي باغهاي خوردين ،شهرتي مانند سردرختيهاي
ونك و فرحزاد داش��ت و مس��افران ييالقي را مشتاقانه به
سوي خود ميكشاندند .باغ خوردين
و مكانه��اي اطرافش مورد توجه
زرتش��تيان هم بود .آنان بيش��تر
براي تفرج و انجام مراسمي مانند
جشن سده و سيزده به در به باغ
خوردي��ن ميآمدن��د و آنجا را

* تپهای که از یک طرف به دشت و از طرف دیگر به کوه منتهی میشود

پاتوق خودش��ان كرده بودند .بدون ش��ك وجود ساكنان
غيرمس��لمان در اين روستا عامل مهمي براي جلب توجه
زرتش��تيان بود و به احتمال ق��وي ،همانها نام باغ بزرگ
را خوردين گذاش��تند .هنوز درختان كهنسالي در اين باغ
باقي ماندهاند كه متون مذهبي زرتشتي بر بدنه آنها حك
شده است.
جمعيت 40نفري
تا اواخر دهه  40به جز همان اندك خانههاي روستايي
و باغ خوردين و جاده كم عرضي كه به فرحزاد ميرسيد،
بقي��ه تپه ماهور ،بكر بود .درختان ميوه و جعيت س��اكن
روس��تا هم كم ش��ده ب��ود و 40نفري كه آنج��ا زندگي
ميكردند به كار دامپروري و كش��اورزي مش��غول بودند
ت��ا اينكه در آغ��از دهه  50قيمت نف��ت ناگهان باال رفت
و دول��ت ثروتمند ش��د .اين ثروت س��وداي ورود به عصر
جديد را در س��ر ش��اه انداخت .او تصميم گرفت يكشبه
راه صد ساله را برود و دروازههاي فرهنگ و تمدن غرب را
فتح كند .سرازير شدن پول نفت به جامعه ،خرده سرمايه
داره��اي جديدي به وج��ود آورد كه به دنب��ال كاالهاي
لوكس و خانههاي شيك و مدرن بودند .همچنين سرمايه
موجود در بازار ايران ،تعداد زيادي كارش��ناس خارجي را
مقيم كش��ور و بيشتر از همه س��اكن تهران كرد .مديران

