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از ابتداي امسال صورت گرفت

يك ميليون بازديد
از برج ميالد

اتاق بيشتر مردم عادي با چراغهاي تك فيتيلهاي روشن
ميش��د و راديوهاي باتريدار ،قصه ش��ب ميخواندند.
البت��ه آن زمان در تهران برق ب��ود ،ولي هنوز پايش به
فرحزاد نرسيده بود .كمكم چراغهاي روغن سوز آمد و
بعد چراغهاي زنبوري و ديواري و گردسوز كه فقط يك
چارك نفت مصرف ميكردند .قبل از انقالب يك مغازه
نفتي در فرحزاد بود و مردم به راحتي نفت ميخريدند
تا اينكه آقا «عبداهلل» و برادرش برق را با يك موتور برق
كه با نفت كار ميكرد ،ب��ه فرحزاد آوردند؛ البته موتور
برق ،برق به خانه خودش��ان را ك��ه روبهروي قهوهخانه
پاچنار بود ،روش��ن ميكرد .آن��ان از اذان مغرب موتور
برق را به مدت 2س��اعت روشن ميكردند ،المپ چند
لحظ��ه نور ميگرفت و دوباره خاموش ميكردند .موتور
برق كمكم ب��ه خانههاي اطراف هم نور ميداد و بعد از
آن كافه پاچنار را روشن ميكرد.
برق  1200توماني
برخي ميگويند موتور برق را «اكبر آقا» به ده آورد و
خانها و اربابها 1200تومان به او دادند و روشني را به
عمارتهايش��ان رساندند .بعد از انقالب برق تهران را به
فرحزاد كشيدند و خانه همه مردم روشن شد .آن شب
مردم تا صبح در كوچهه��ا بودند و المپهاي آويزان از
تير چراغ برق را تماش��ا ميكردند .كمكم چراغ نفتي از
خانههاي فرحزاد جمع شد .بعد از مدتي ،تيرهاي چوبي
برق به تمام كوچههاي فرحزاد رسيد .نسل امروز محله،
چراغهاي نفتي را فقط روي طاقچه ديدهاند و شبهاي
تاريك را يادشان نميآيد.
احياي جاده تاريخي
امروز س��فرهخانهها ،كبابيها و جگركيهاي زيادي
دره فرح��زاد را پ��ر كردهان��د.
بهط��وري ك��ه در كن��ار ه��ر
كدامشان دكهاي كوچك پر از
آلوچه ترش ،لواشك و شاتوت
اس��ت كه كمتر كسي پس از
ديدن اين هم��ه خوراكيهاي
خوش��مزه دس��ت ب��ه جيب
نميش��ود و چند س��يرش را
امتحان نميكند .پش��ت همه
اين خوراكيها و رستورانهاي
رنگارن��گ ،پيش��ينه چندصد
س��اله فرحزاد در سينه پيران
ده رو ب��ه فراموش��ي اس��ت؛
پيشينهاي كه به دوران صفويه
و حتي قبل از آن ميرس��د .با
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اهالي فرحزاد در گذر تاريخ
اف��راد مختلفي به فرحزاد آمدهاند؛ از س��طان
محم��د پدر ش��اه عب��اس صف��وي گرفته تا
ناصرالدين شاه قاجار كه با اسب ،جاده مالروي
امامزاده داود(ع) را براي زيارت طي كرده است.
معماري متنوع امامزادهها و عمارت خانها در
دورههاي گوناگون ،تأييدكننده اين نكته است.
قديميها ،فرحزاد را با امامزاده داود(ع) و جاده
مالرويكوهستانياشميشناختند.
اينكه بع��د از انقالب ،فرحزاد به روس��تايي مهاجرپذير
بدل شد ،ولي هنوز ريشه اصيل فرحزاديها را ميتوان
در كوچهپسكوچهه��اي تنگ و تودرتو مش��اهده كرد.
عمارتها و بناهاي متروكي كه هنوز س��رپا هس��تند و
حسينيه بزرگ ده كه اجاق ديگ نذرياش هيچ تاسوعا
و عاش��ورايي خاموش نش��ده اس��ت .هرچند اين روزها
جاده تاريخي امامزاده داود(ع) در س��كوت و گرد و غبار
زمانه فرو رفته و مردم بيش��تر از جاده كن س��ولقان به
زي��ارت ميروند ،ولي خاطرات��ش در ذهن پير و جوان
مانده است .شوراياري فرحزاد در تالش است اين جاده
تاريخي را احيا كند.
وجه تمايز فرحزاد با محلههاي ديگر
آنچ��ه فرح��زاد را بيش��تر متمايز ميكن��د ،بافت
متف��اوت خانهها و كوچههاس��ت .انگار گ��ذر دنياي
مدرن به اين محله نيفتاده اس��ت؛ محلهاي تكيه زده
به شمال شهر تهران با اين همه
فاصله طبقاتي و فرهنگي جاي
تعجب و تأم��ل دارد كه چگونه
اصالت خود را حفظ كرده است.
كالف س��ردرگم كوچهه��اي
فرح��زاد هي��چ ش��باهتي ب��ه
ساختار شهري ندارد .خانههاي
آجري كوچك و س��ادهاش هم
بوي��ي از آپارتمانهاي س��ر به
فلك كش��يده ته��ران نبردهاند.
همه اين ناهنجاريها در بس��تر
كوچه باغ و توتس��تان و قنات و
چشمه بنا شده كه نسيم خنك
و رايح��ه كوهس��تان ،مصفايش
كرده است.
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به فرحزاد برقرساني شد.
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درخت چنار معروف فرحزاد را قطع كردند.
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بوستان نهجالبالغه در روددره فرحزاد افتتاح شد.
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اضافه ميش��ود ».به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،فرزاد هوش��يار
پارس��يان» در اين باره توضيح داد« :برگزاري برنامهها و جش��نوارهها در
برج ميالد منجر به آشنايي شهروندان با بخشهاي مختلف برج و خدمات
مختلف آن شده است» .

نخستين شهيد فرحزاد
در خياب��ان اصلي فرح��زاد ،بين كوچه پس
كوچهه��اي تودرت��وي س��مت چ��پ خيابان،
كوچ��ه «اللي» با بقيه تفاوت دارد .اين تفاوت
نه ب��راي قدمت و طول و عرض كوچه اس��ت
و نه براي عم��ارت به نامي كه جايي از آن را
اش��غال كرده است .اين كوچه به دليل اسمش
متفاوت ش��ده است؛ اس��مي كه بار 4شهيد را
ب��ر دوش ميكش��د .خان��ه هر 4نفرش��ان در
همين جاست.
شهيد «محمد اللي» نخستين شهيد فرحزاد
اس��ت .او روزهاي اول انقالب ك��ه منافقان باب
ت��رور را ب��از كرده بودن��د ،در مح��ل كارش به
ش��هادت رس��يد .او معاون آم��وزش و پرورش
منطقه در مي��دان توحيد ب��ود .بعدازظهر يكي
از روزهاي تابستان سال 60پشت ميز كارش به
رگبار بس��ته ش��د و قبل از اينكه به بيمارستان
برسد ش��هيد شد .يك س��ال بعد قاتالن محمد
دستگير ش��دند ،ولي هيچكدام از افراد خانواده
ب��ه دادگاه نرفتند و حتي اكن��ون هم نميدانند
چه بر س��ر آنان آمد.
محمد اللي نخس��تين كانون پ��رورش فكري
فرحزاد را براي بچهها راه انداخت .كلنگ نخستين
كتابخان��ه فرح��زاد را ب��ه كم��ك كتابخانه حزب
جمهوري به زمين زد .مدرسه دخترانه فرحزاد را
با كمك پسرعمهاش
«ابراهي��م الل��ي»
بازس��ازي كردن��د و
راه انداختن��د .همه
اينها را بين سال57
تا  60انجام داد .بعد
از انق�لاب محم��د
ابراهيم اللي
ب��ه گ��روه ش��هيد
چمران پيوسته بود.
او ش��اگرد ش��هيد
مطهري بود.
ابراهي��م الل��ي
دومين شهيد كوچه
اللي فرحزاد در روز
آزادسازي خرمشهر
حسين اللي
عملي��ات
در
فتحالمبي��ن ب��ه
شهادت رسيد .بعد
از چله��م ابراهيم ،برادرش «حس��ين» به جبهه
رفت و چند وقت بعد پيكر سوختهاش از «عين
خوش» برگش��ت .ش��هيد «عباس اللي» هم در
همي��ن كوچ��ه زندگي ميكرد .به جز ش��هداي
الل��ي ،از اين خاندان ،دو پس��رعموي ديگر هم
به نامهاي «جواد و س��ليمان الل��ي» از معدود
تحصيلكردههاي نسل قديم فرحزاد هستند .آن
روزها فرحزاد ،دهي در حاش��يه تهران محسوب
ميشد كه اهالياش بيشتر رعيت و خوشنشين
بودند و وقتي براي تحصيل نداش��تند.

