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در نمايشگاه ابنسينا خاتمه يافت

نمايشگاهنقاشي
نقوش سنتي

چهارشنبه  3مهر  1392شماره 475

نمايشگاه نقاشي نقوش سنتي و قاب آينه در نمايشگاه فرهنگسراي ابنسينا
به كار خود خاتمه داد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،هدف از برپايي
اين نمايشگاه پرداختن به نقوش سنتي و اشاعه و ترويج آن در بين هنرمندان
و عالقهمندان به هنرهاي اصيل بود .در اين نمايشگاه 20اثر «سولماز صرافان

صيرف��ي» در ابعاد متف��اوت و با تكنيك گواش و اكولين روي چوب در معرض
ديد عالقهمندان قرار گرفت .نقوش سنتي در هنرهاي سنتي و صنايعدستي
كاربرد وس��يعي دارد و ايرانيان از گذشتههاي دور همواره به هنر عالقهمند
بودند و كوشيدهاند در خلق انواع آثار هنري در جهان شهره باشند .

در سالهای نه چندان دور کوچه پسکوچههای
محلههای منطقه با فانوس روشن میشد

شبهای ستارخان
امیر جواهری

تهران با روي كارآم�دن پهلوي و بهخصوص پس از
نخس�تين و آخرين س�فر خارجي رضاشاه به تركيه با
سرعت بسياري شروع به تغيير كرد .ظرف مدت نسبت ًا
كوتاهي پايتخت ايران شبيه به يك شهر اروپايي شد.
آن روزها تهران با ش�هرهاي ديگ�ر تفاوتهاي زيادي
داش�ت .س�فر به تهران براي رعيتهاي شهرس�تاني
ش�بيه س�فر به فرنگ بود .هروقت كس�ي از تهران بر
ميگشت ،هم واليتيها دورهاش ميكردند و براي آنان
از ديدههايش ميگفت .تراموا و ماشين دودي معروف
ك�ه با آن به زيارت عبدالعظيم حس�ني(ع) ميرفتند.
هجوم مردم از اقصي نقاط ايران به تهران دور از انتظار
نبود .هركس كه به دنبال وس�عتي در زندگي و معاش
بود راهي تهران ميشد .سطح رفاه در اين شهر با بقيه
مملكت قابل قياس نبود .جمعيت تهران هر روز زيادتر
ميشد و معضالت شهر نيز هر روز بيشتر.

تهران ش��هر تاريكي ب��ود .وقتي خورش��يد غروب
ميكرد ديگر هيچكس امنيت نداش��ت .تاريكي شب،
بهتري��ن فرصت براي دزدها و خالف��كاران بود كه در
كوچهپس��كوچههاي ش��هر بگردن��د و هرچه دلش��ان
ميخواهد غارت كنند و انجام دهند .تا اينكه رضاشاه
در اواس��ط دوره س��لطنتش قانون��ي براي روش��نايي
ش��بهاي پايتخت به تصويب مجلس رساند .براساس
اين قانون ،ش��ركت برق موظف شد در تمام خيابانها
و س��رگذرها ،چراغهاي ب��رق نصب كن��د وآنها را تا
زم��ان باالآمدن آفتاب روش��ن نگه دارد .نخس��تين
كارخان��ه برق نيز در دوش��ان تپه راهاندازي ش��د.
اي��ن كارخان��ه با 4توربي��ن حرارت��ي و با قدرت
6400كيلووات به 18هزار مشترك برق ميداد.
بع��د از آن كارخانهه��اي ديگري نيز بنا ش��د
كه برق آلس��توم يكي از اين كارخانهها بود.
سالها پس از 28مرداد كه دكترمصدق در
زن��دان انفرادي بود و زاه��دي به جاي او
بر صندلي نخس��ت وزيري نشس��ته بود،
دس��تگاههاي امنيتي فعاليت بس��ياري
از خودش��ان نش��ان دادن��د و از همه
مخالفان س��لطنت زهرچشم گرفتند.
آن همه شور و شعار و آرزو يكشبه
تبديل به دش��تي س��وت وكور شد
كه ج��ز آواي جغده��ا صدايي از
آن بيرون نميآمد .يك س��الي از
نخس��ت وزيري زاهدي نگذشته
ب��ود ك��ه دولت ،طرح س��اخت
كارخانه برقي را در غرب تهران
اج��راك��رد.

فرانسویها به منطقه ما آمدند
مأموران دولت��ي كه به دنبال زمين مناس��بي بودند
وقتي به زمينهاي ماالس��ر طرش��ت رس��يدند مقصود
خ��ود را يافتند .در وس��طهاي خيابان س��تارخان فعلي
ي��ك زمي��ن 8100مترمربع��ي را انتخ��اب كردند .اين
زمي��ن ويژگ��ي مهم��ي داش��ت .اطرافش خال��ي بود و
براي توس��عه كارخانه در س��الهاي بعد هم جا داشت.
اين زمين متعلق به «ن��وش آفرين» ،دختر مظفرالدين
ش��اه قاجار بود .دولت ،زمي��ن را از مالكان قجري خريد
و در 24بهمن س��ال  1333قرارداد همكاري با ش��ركت

فرانسوي آلستوم امضا شد .شركت فرانسوي متعهد شده
بود كه يك كارخانه 50هزار كيلوواتي بس��ازد .آن موقع
خيابان س��تارخان ،خاكي و خيلي كمعرض بود طوري
كه فقط اسب و االغ ميتوانست در آن رفت وآمد كنند.
با آغاز ساخت كارخانه در سال  1334بخش مياني اين
خيابان به عرض 2متر آس��فالت شد و نام خيابان را تاج
گذاش��تند .مدتي بعد هم اين خيابان ،محور شكلگيري
محله برق آلس��توم ،تهران ويال و ش��هرآرا شد .با پايان
س��اخت نيروگاه ي��ا همان كارخانه برق آلس��توم و آغاز

فعاليت كارخانه ،كمكم كارگران بس��ياري راهي حوالي
اين محدوده ش��دند و اط��راف خيابان ت��اج ،خانههاي
كوچك و بزرگ بسياري ساخته شد .با رونق محله ،افراد
بيش��تري در زمينهاي باالي برق آلستوم خانه ساختند
و نام محله برق آلس��توم س��ر زبانها افتاد .چند س��ال
بعدهممحله بزرگ و بزرگتر ش��د و محلههاي «سازمان
آب» در شمال و «ش��صت دستگاه» يزديها در جنوب
خيابان ستارخان به برق آلستوم پيوست.
از محله سازمان آب تا شصت دستگاه يزديها
اما ماجرا ش��كلگيري محله س��ازمان آب چه بود؟
آنطور كه در كتابهاي تاريخي آمده هنگامي كه دولت
«منبع آب» مس��تقلي براي اهالي س��تارخان ساخت و
منبع آب را در يكي از خيابانهاي محله آلستوم مستقر
كردند خيلي زود از عرض و طول اين خيابان گس��ترش
ياف��ت و كمك��م محله «س��ازمان آب» ش��كل گرفت.
قدمت بعضي از س��اختمانهاي اين محله مانند مجتمع
مس��كوني فردوس ،بوستان شاهين و مسجدشهدا نشان
ميدهد كه در همين دوره س��اخته ش��ده اس��ت .البته
ش��صت دستگاه يزديها كه در جنوب خيابان ستارخان
واقع شده اندكي جوانتر از برق آلستوم و سازمان است.
اين محل��ه را يزديها در دهه 50س��اختند و تا قبل از
آنكه بزرگراه يادگار امام(ره) از ميان اين محله بگذرد تا
« 22متري خسروي» ادامه داشت.
میدان تیراندازی سربازان
سالها بعد از آنكه ستارخان تبديل به محله زندهاي
شده بود زمينهاي «ش��هرآرا» و «تهران ويال» هنوز
بيابان بودند .گاهي سربازان پادگان جمشيديه در اين

