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در پايانههاي اتوبوسراني منطقه اجرا
ميشود

نصب سقفهاي يكپارچه

5

پايانههاي اتوبوسراني منطقه از پوشش يكپارچه سقف برخوردار ميشوند.
به گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه« ،ايرج ولينژاد» مع��اون حملونقل و
ترافيك شهردار منطقه در اين باره گفت« :با توجه به سياستهاي شهرداري
تهران و براي افزايش رفاه شهروندان و افزايش استفاده از سيستم حملونقل

عمومي ،اجراي پوش��ش يكپارچه سقف پايانه اتوبوسراني ميدان صنعت در
دستور كار حوزه ترافيك منطقه قرار گرفت .اكنون اين سقف به طول 150متر
با سيس��تم روش��نايي كامل و از جنس كامپوزيت با ستونهاي استيل نصب
شده و زيبايي اين پايانه را چندين برابر كرده است».

طرف متعلق به همه س��اكنان اس��ت و از طرف
ديگ��ر من نيز ب��ه اندازه ديگران حق اس��تفاده
از زيباييهاي��ش را دارم ،ول��ي در طبقات باال
دلم نميخواهد آس��مان را نگاه كنم چون فقط
دود اس��ت و دود و دود .اين پايين اينقدر دود
نيس��ت يا الاقل برگه��ا نميگذارند دود ديده
ش��ود يا برگها به خاطر م��ا فداكاري ميكنند
و دود را ميخورن��د ك��ه دود به م��ا نخورد!» و
لبخند گوشه لبانش مينشيند.
به بوستان نيازي نداشتيم
اس��تاد ك��ه خاط��رات گذش��تهاش مانن��د
بس��ياري از همنس�لانش در وج��ودش پررنگ
اس��ت ،ميگويد« :نس��ل ما در حياط و كوچه،
بزرگ ش��دهاند .تابس��تانها ،صبح ما را از خانه
بيرون ميكردن��د و ما تا غروب در كوچه بازي
ميكرديم .آن وقتها فوتبال خيلي مورد توجه
نبود و ما بيش��تر الك ُدلك ،هفت س��نگ ،يك
ق��ل دوقل ب��ازي ميكرديم بزرگتر كه ش��دم
كتاب كرايه ميكردم و ميخواندم ».فروتن كه
متولد دماوند اس��ت و سالهاي نوجوانياش را
در خيابان گرگان س��پري ك��رده از فاصله زياد
خانه كودكياش تا پارك ش��هر كه بزرگترين
پ��ارك تهران در آن س��الها بود ،ميگويد و به
خاطرات س��الهاي اندكي دور مراجعه ميكند:
«خان��ه كودكيام در دماوند خانهاي در يك باغ
بس��يار بزرگ بود ك��ه انتها نداش��ت؛ همه نوع
درخت در اين باغ بود و ما هميشه روي درخت
بوديم و نخس��تين انگوري كه روي خوشه سياه
ميش��د ميچيديم و ميخورديم».مي خندد و
حرفهاي��ش را اينگونه ادام��ه ميدهد« :ما به
بوستان نياز نداشتيم ،اما نسل امروز به بوستان
نياز دارد و كنار هر برجي بايد بوستاني باشد تا
اهالي آن بتوانند از فضاي س��بز استفاده كنند.
آن زمان كه حياط داشتيم تابستانها پشتبام
ميخوابيديم؛ چله تابستان باران ميآمد و نصفه
ش��ب مجبور ميش��ديم رختخوابم��ان را جمع
كنيم و داخل اتاق برويم».استاد از امكانات كم
دوران نوجوان��ياش ميگويد« :امكانات بس��يار
كمي داش��تيم ،اما خوش بودي��م و همديگر را
دوس��ت داش��تيم .بچه كه بودم ق��رار مادرم و
خانمهاي محله در بازار روز بود؛ آنجا همه نياز
منزل را بهص��ورت روزانه تهيه ميكردند و بعد
در حياط خانه ما كه بزرگ بود جمع ميشدند
و س��بزي را پاك و از رويداده��ا و حكايتهاي
محله با هم صحبت ميكردند ».او معتقد است
كه خاطرهها به جز در محلههاي خيلي قديمي
تمام شده اس��ت« :آدمها ،كوچهها و خيابانها
مانن��د قدي��م نيس��تند .تهران ش��بيه بچگي و
جواني ما نيس��ت».
فراهم بودن همه امكانات
ب��ا اس��تاد راهي محله ميش��ويم ت��ا كمي هم
از دغدغهه��اي محل��ه اياش برايم��ان بگويد« :از
خشكشويي و آژانس مسكن گرفته تا ميوهفروشي
و سوپرماركت و س��لماني در شهرك وجود دارد و
تقريباً در اين زمينهها مشكلي نداريم» او در مسير
با هممحلهايهايش كه در حال عبور و مرور هستند
به گرمي احوالپرسي ميكند و ادامه ميدهد« :تنها
كمبود محله ما ،نبود باش��گاه ورزشي براي جوانان
اس��ت كه خوب اس��ت اين موضوع هم مورد توجه
مسئوالن قرار گيرد».

آثار نوشتاري استاد
از سر دلتنگي()۱۳۸۲
دركوچهپسكوچههايكودكي()۱۳۸۳
ناتمام()۱۳۸۹
از آغاز تاكنون
درحال��ي كه به مركز خريد محله رس��يدهايم.
از اس��تاد ميپرس��م چطور وارد دنياي هنر ش��د
كه ميگويد« :ديپلم كه گرفتم س��ال اول جايي
قبول نش��دم .از بچگي س��ينما را دوست داشتم.
به سربازي رفتم و بعد در مدرسه عالي تلويزيون
كه دانشجو ميپذيرفت ،قبول شدم؛ در دانشكده
تش��خيص دادند ك��ه من كارگردان��ي تلويزيوني
بخوان��م ».او بع��د از تحصيل ب��راي كار به مركز
تبريز معرفي ش��د و كار حرفهاي را با يك برنامه
در ح��وزه كودك آغاز كرد .س��پس در دانش��گاه
هنرهاي دراماتيك هنر قبول شد و بعد از تحصيل
هنگامي ك��ه به تهران آمد «داود رش��يدي» كه
رئي��س واحد نمايش و تئات��ر تلويزيون بود به او
پيش��نهاد كار در گروه تئاتر داد و نخس��تين تله
تئاترش را در س��ال 55كارگرداني كرد و به قول
خودش كارش ادامه يافت تا هنوز.
يك سريال پرمخاطب در دهه 60
اگر به خاطرات دهه 60خود رجوع كنيد سريال
«افسانه سلطان و شبان» را حتماً به خاطر ميآوريد.
كارگردان تلويزيوني اين اثر ،فروتن بود كه با يادي
از آن درب��ارهاش توضي��ح ميدهد« :اين س��ريال
را به هم��راه داريوش فرهنگ بهعن��وان كارگردان
هنري از اواخر پاييز 62ش��روع كردي��م .كار ،اواخر
ارديبهشت 63كار تمام ش��د و پاييز 63روي آنتن
رفت و با اس��تقبال مخاطبان روبهرو ش��د ».فروتن
قبل از اين س��ريال ،مجموع��ه پرطرفدار ديگري با
نام «مثلآباد» را در س��ال 60كارگرداني كرده بود.
كارگردان هنري اين اثر «رضا ژيان» بود .او سپس
آثار ديگرش را نام ميبرد.
شوق نامهنگاري با كاغذ و قلم
صندوق زردرنگ اداره پست نزديك در ورودي
ش��هرك خودنمايي ميكند .ميپرس��م :نامه هم
مينويسيد؟ ميگويد« :نامه الكترونيكي را دوست
ندارم ولي نامهنگاري با كاغذ و قلم را دوست دارم.
خواه��رزادهاي در آمريكا دارم كه با او نامهنگاري
ميكنم .يكماه پيش نامهاي برايش نوش��تم و به
همراه چند عكس برايش پست كردم ».به خانه و
محل آغاز ميرسيم .استاد بار ديگر تأكيد ميكند
كه محلهاش را بس��يار دوست دارد و درحالي كه
زنگ صدايش در راديو هفت در گوش من و شما
طنين دارد از او خداحافظي ميكنم.

حاصل 40سال كارهنري آقاي كارگردان
۱۳۹۰ـ ۱۳۹۱

مسابقه «سرآشپز بزرگ»

			
۱۳۸۹

تلهتئاتر «امپراتور كشتار»

			
۱۳۸۸

تلهتئاترهاي «عشق و نيستي»« ،خانم سوئيج عجيب» و«شايعه»

۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸

«همه بچههاي من»

			
۱۳۸۷
		

تلهتئاترهاي «خرده جنايتهاي زن و شوهري»
و «ملودي شهر باراني»

			
۱۳۸۶
		

تلهتئاترهاي «آرامش از نوعي ديگر»،
«افسانههاي جاودان ايران» و «مهماني درندگان»

			
۱۳۸۵

تلهتئاتر «استاد معمار»

۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵

طنز تلويزيوني «قشقرق»

			
۱۳۸۴

تلهتئاتر «آخرين مرواريد» و «خاموشي دريا»

			
۱۳۸۰

تلهتئاتر «خانه ارواح»

			
۱۳۷۸

مادر

			
۱۳۷۶

تلهتئاتر «قضيه رابرت اپنهايمر»

			
۱۳۷۵

تلهتئاتر «كسب و كار آقاي فابريزي»

۱۳۷۳ـ ۱۳۷۵
		
		

قصه شب سيما (برخي از اپيزودهايي كه توسط فروتن كارگرداني
شد عبارتند از« :زندگي تازه»« ،ترديد»« ،بازگشت به صحنه»،
«به سوي زندگي»« ،خانه عشق»« ،ضامن» و «ليال»

			
۱۳۷۴

«ضلع ششم»

			
۱۳۷۲

«خورشيد بر خاك»

			
۱۳۷۱

تله تئاتر «امشب بايد بروم»

			
۱۳۶۷

تله فيلم «بخش چهار جراحي»

			
۱۳۶۷

تله تئاتر «قلب من كوهساران»

			
۱۳۶۵

«مدرس» و «كوچ عاشقان»

			
۱۳۶۴

تله تئاترهاي «گل ياس» و «عروسكها» و «آينه»

			
۱۳۶۳

«افسانه سلطان و شبان» و «پيدايش صهيونيسم»

			
۱۳۶۲

«ماه پنهان است»

			
۱۳۶۱

«همشهري»

			
۱۳۶۱

تله تئاتر «ستارخان»

			
۱۳۶۰

تله تئاتر «آخرين پايگاه بيلي»

			
۱۳۶۰

«مثلآباد»

			
۱۳۵۹

تله تئاتر «آفتاب پرست»

