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بوبوق بوق

اینم
چنــد روز بــود فایل صوتی تبلیغاتی منتســب بــه یکی از
از این
کاندیداها را توی ماشــین گذاشــته بودم روی تکرار و دائم
گوش میدادم .آهنگی شاد که بچهها خوانده بودند و با قر
از پدر و مادرهایشان میخواستند به آن نامزد رأی بدهند،
انگار پفک میخواستند! همسرم که نشست توی ماشین
گفــت« :باز اینو گذاشــتی؟ عوضش کن دیگــه!» در حالی
علیرضا کاردار
کــه روی فرمان ریتم گرفته بــودم گفتم« :حیفت نمیاد؟
به این شادی!» گفت« :به ریتمش کار ندارم ،تبلیغش رو
اعصابه» فلش را با خشونت از ضبط بیرون کشید و رفت
روی رادیو .خندیدم و گفتم« :نه که تو این رادیو و تلویزیون تبلیغ اون دوستان نیست!»
گفت« :اینم یه جور دیگه روی اعصابه! خودشــون صبح تا شــب فیلمشــون پخش
میشه و حتی ثبتنامشون رو زنده نشون میدن ،تازه نامه مینویسن به صدا و سیما
که مراسم افتتاح طرحها رو نشون ندین ،تبلیغ رئیس جمهوری میشه!» گفتم« :حق
دارنخب.عادتکردیمرئیسجمهورهامونممنوعالتصویرباشن!»نفسعمیقی
کشــید و گفت« :راســت میگی ،چهار ســال پیش تا قبل از اینکه آقای روحانی رئیس
جمهوریبشهبیشترنشونشمیدادن!»گفتم«:خوبشدگفتی،فلشروبیارخونه،
مناظرههــا رو ضبط کنم ».گفت« :حــاال اون مناظرههای قبلی رو که ضبط کردی ،به
چه کارت اومدن؟ جز اینکه هی میذاری و حرص میخوری؟» گفتم« :مگه تلویزیون
دیــدن بدون حرص خوردن هم میشــه؟ تو کل برنامههاش دلــم به یک برنامه نود
خوش بود که اونم نمیدونم فردوسیپور چش شده ،هر هفته باید یه جور حرصمون
بده .یا با رنگ پوست بازیکنه شوخی میکنه ،یا اسم پسر اون بازیکن رو مسخره میکنه،
یا به مدل موی این یکی گیر میده »...همسرم گفت« :حاال حرص نخور پشت فرمون.
شــنیدم مجری هفت عوض شــده ،از این به بعد میتونی بدون حرص خوردن اون
برنامه رو هم تماشا کنی!»
ناگهــان یــک موتوری چراغ قرمــز را رد کرد و مثل تیر اجل از جلویمان گذشــت.
عصبانی شدم و بوق زدم .همسرم دستم را گرفت که« :چی کار میکنی؟ بوق نزن!
نشنیدی قانون تصویب کردن هر بوق بیجا 300هزار تومن جریمه داره؟» گفتم« :بیا!
از همه طرف باید حرص بخورم ،یک شــکم بوق ســیر هم نتونم بزنم!» خندهاش
گرفت و فلش را داخل ضبط کرد و گفت« :بیا آهنگی که دوســتداری رو گوش بده،
ضرر حرصش کمتر از بوقه!» اینم از این!

یادداشت

عکس :ایلنا

کارگردان

بال از سرزمین کهن دور باد
درسوگسیلزدگانآذربایجان

گرچه بالیای طبیعی از اتفاقات غیر قابل پیشبینی محســوب میشود اما در هر
صورت توجه به موقعیت اقلیمی و آب و هوای فصلی و هشیاری در این خصوص
میتواند میزان آمادگی آحاد مردم و به کارگیری اقدامات پیشــگیرانه را به اندازه
الزم برســاند .واقعه بروز ســیالب در خطــه آذربایجان اندوه عمومــی را به دنبال
داشت به نحوی که هر هموطنی با همذات پنداری نسبت به خانوادههای داغدار
و کشــته شدگان بیگناه ،احســاس آزردگی داشته و خود را در غم بزرگ و ناگهانی
مردم عزیز این نواحی شــریک میداند .امیدوارم اقدامات الزم از ســوی دولت و
مردم شــریف ســایر نقاط کشور به دور از هر شــائبهای منجر به این شود که دست
نیازمنــدان معنــوی و مادی این حادثه ناگوار را به گرمی در دســتان خود بگیرند و
آنــان را بــه ادامه زندگی و آینده پیش رو امیدوار ســازند و نیز همه باهم دعا کنیم
که انواع بالیا از سر مردمان نجیب این سرزمین کهن همواره دور باد .الهی آمین

کیوسک

گفتوگو با استادان فقید موسیقی
در «ماهور»

شــماره  74فصلنامه موســیقی «ماهور» به
مدیرمســئولی محمد موســوی منتشــر شد.
نخســتین مقالــ ه این شــماره مطلبی اســت
درباره رساله موسیقی معروف درویشعلی
چنگــی کــه تاکنون چاپ نشــده و به حالت نســخ ه خطی باقــی مانده اســت.در بخش
اســتادان درگذشــت ه موســیقی ایرانــی  -عبداهلل
توگــو» ،مصاحبههایی قدیمی با
«گف 
ِ
دوامــی ،علیاکبر شــهنازی ،علینقــی وزیری ،احمد عبادی و اســماعیل مهرتــاش  -از
شــمارههای مختلف مجل ه رودکی اســتخراج شــده اســت.ژان دورینگ ،در بخش «یاد
یاران»،بهبزرگداشتعلیمحمدبلوچ،موسیقیداناخیراًدرگذشت هبلوچپرداختهاست.

کتاب

یاشار قهرمانی

حساسیتهای همزمانی برگزاری
نمایشگاه کتاب با انتخابات

ســیدعباس صالحــی گفــت :همزمانــی برگزاری نمایشــگاه
کتاب با ایام انتخابات ریاستجمهوری میزان حساسیتها را
افزایشدادهاست .رئیسسیامیننمایشگاهبینالمللیکتابتهراندردومینجلسه
ســتاد اجرایی نمایشگاه که با حضور مدیران نمایشــگاه و رونمایی از پوستر این رویداد
فرهنگی در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد ،با اشاره به اهمیت برگزاری
این دوره از نمایشگاه گفت :با توجه به اینکه  ۳۰دوره از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
میگذرد،انتظاراتازنمایشگاهکتابتهرانافزایشیافتهاست.ازسویدیگرهمزمانی
برگزارینمایشگاهباایامانتخاباتریاستجمهوریمیزانحساسیتهاراافزایشداده
کهنیازمندهمدلیوهمراهیبیشتربرایبرگزاریمناسبترنمایشگاهاست.

«آیتاهللعباسعلی
سرفرازی» ،دیروز در75
سالگیدرگذشت

روحانی
متین و شریف
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سخن روز

نگاره

پیام مدارا ،مروت و انسانیت
عکسنوشت

بهشوقاولاردیبهشتروزبزرگداشتسعدی

آثــار نظم و نثر ســعدی همگــی دربردارنــده حکمت و
اخالق هســتند ،توصیهای که بیشک نیاز جامعه امروز
اســت .ســعدی به مخاطبان خود پیــام مــدارا ،مروت و
انســانیت میدهد .توصیهای که تنها به آثار شــیخ اجل
محدود نمیشــود و از گذشــتههای دور پیام بزرگانمان
اکبر ایرانی
بــوده اســت .همان طور که خود ســعدی هــم در یکی از
مدیر مرکز پژوهشی
ســرودههایش گفته« :ســعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/
میراثمکتوب
مردهآنستکهنامشبهنکویینبرند».انسانوانسانیت
به کار نیک زنده است و هر کسی مزین به چنین اخالقی باشد میتواند نه تنها به
نسلجوان،کهبهجامعهوکشورخودخدمتکند.سعدیدرعرصهشعروادبیات
از جایگاه واالیی برخوردار است ،آنچنان که برخی جایگاه او را در غزل حتی باالتر
از جایگاهی میدانند که حافظ از آن خود ساخته است .سعدی بواسطه سفرهای
متعدد،ازتجربههایبسیاریهمبرخورداربودکههمینمسألهبهغنیترشدنهر
چه بیشتر آثار او انجامیده است .شاهد برگزاری مراسمهای گرامیداشتی در شیراز
و ســایر شهرهای کشورمان هســتیم .برخالف برخی که معتقدند برگزاری چنین
گرامیداشــتهایی فایده چندانی نــدارد ،برآنم که در خــال برپایی این برنامهها
میتوان از یافتههای محققان و پژوهشگران ادبی مطلع شد .البته این پژوهشها
در صورتی مفید هســتند که حرف جدیدی برای گفتن داشــته باشند وگرنه تکرار
مکــررات بیفایده اســت .در چنین صورتی میتوان مخاطبان را به ســوی چیزی
هدایت کرد که نســل جوان مدت هاســت آن را گم کرده اســت .بیهویتی ،چیزی
است که نسل جوان میتواند در مطالعه گنجینههایی همچون بوستان و گلستان
به دست آورد .باید تالش شود تا جوانانمان با مفاخر خود آشنا شوند و بدانند چه
بزرگانی بر گردن آنها حق داشته و این کشور را ساختهاند .مفاخر ادبی و فرهنگی ما
نمادی از حیثیت ما ایرانیان هستند .همان قدر که خودمان به وجود آنان افتخار
میکنیمبایدکاریکنیمتاجهانیانهمباگنجینههایفرهنگیمانآشناشوند.

مرحوم آیتاهلل حاج شیخ
عباســعلی ســرفرازی ،از
سید محمود دعایی روحانیــون مبارزو به همراه
مدیر روزنامه اطالعات مرحــوم آیــتاهلل مهدوی
کنی از پایهگــذاران جامعه
روحانیتمبارزتهرانبود.هرچندکهبادیگربزرگان
چــون شــهید آیــتاهلل بهشــتی و شــهید آیتاهلل
مطهری نیز ارتباط داشــت .او که در ســازماندهی و
ســاماندهی این فعالیت تشکیالتی ،نقش مؤثری
داشــت ،نســبت به همه جریانات سیاسی با سعه
صدری مثال زدنی برخــورد میکرد و البته با همه
آنهــا ،انــس و الفتــی خــاص داشــت .در فعالیــت
رفتار توأم بــا تعقل را در دســتور کار خود
سیاســیِ ،
داشــت و ناگفته نماند که نســبت به همه بزرگان،
حرمتســاز و منتگــذار بود .از کســانی که بــا او در
ارتبــاط بودنــد ،باید که از شــمس آلاحمد یاد کرد
کــه البتــه در خاطــرات خــود ،از ارادت بــه مرحوم
سرفرازی یاد کرده و او را چهرهای تأثیرگذار خوانده
اســت .آیتاهلل ســرفرازی در همه این ســالها اما
ارتبــاط خــود را با مجامع مذهبی هــم حفظ کرده
بود و اگرچه بنا به صالحدید و تشــخیص خود ،در
ایــن ســالهای اخیر ،از منظــر عمومی برکنــار بود
ولــی همچنان تأثیرگذاریاش را حفظ کرده بود .او
شخصیتی معتقد و متدین بود و در رفتار سیاسی و
دینی ،متانت و شرافتی عجیب داشت.
آیتاهللعباسعلیسرفرازیکهمتولداولبهمن
 1321بــود،صبحدیــروز(چهارشــنبه 30فروردین)،
در 75ســالگی دار فانــی را وداع گفــت و امــروز ،در
زادگاهش؛ساری،بهخاکسپردهخواهدشد.

طبعی بهم رسان که بسازی به عالمی ...

با من
در احواالت مرحوم حاج آقا رضا فیروزآبادی آمده است:
به طهران
شــبی که این مرد بزرگ از دنیا رفــت ،فرزندانش غذایی
بیایید
برای خوردن نداشتند و بانی بیمارستان فیروزآبادی شهر
ری،آنقدرتیمارداربیمارانخودبودکهبرایفوتکردهای
بیکس،درنیمههایشب،گریهمیکرد.اینعملصالح
او را ،بنده خدای صالحی دیگر گواهی داده است :مرحوم
حضرت آیتاهلل سید شهابالدین مرعشی نجفی .و یار
نصراهلل حدادي
غــار حاج آقا رضا فیروزآبــادی ،مرحوم دکتر محمدرضا
حکیــمزاده الهیجی .وقتــی دید بینوایــی در کنار خیابان
از بیکســی و گرســنگی به مرگ تدریجی دچار شده ،پاره
آجری را برداشــت و به دوســتان و همفکران خود گفت :هرکس قصد یاری دارد،
بســماهلل و همت مردانه او .بعداً دهها نفر دیگر همچون مرحوم حاج آقا احمد
طاطبــاز ،مرحوم حــاج آقا رضا فرزانهفر ،خانم قندهــاری ،مرحوم حاج محمود
ســانیان ،و – ....آسایشــگاه ســالمندان کهریزک را شــکل داد و ســاماندهی کرد و
امروز بیش از  1500مددجو ،که از انواع معلولیتها گرفته تا پیری و بیکسی ،رنج
میبرند ،تا حد بســیار زیادی از آالمشــان در این مکان مقدس کاسته شده و امر و
امور خیر و خیریه ،از دیرباز به شــکل ســنت زیبای وقف در اشکال گوناگون در این
سرزمینرخنمودهومشتینمونهخروار،موقوفاتمرحومحاجحسینآقاملک،
که امروز هزاران نفر را با امالک اهدایی صاحب خانه کرده ،به کار و فعالیت و تولید
واداشــته ،تشــویق به کار خیر و خیرات کرده و چه فراوان در این دیار ،واقف و خیر
و دســتگیر .روز چهارشنبه ،بیســت و پنجمین روز اسفند ماه  ،1395تازه خورشید
پرتــو طالییاش را گســترانیده که از خانه خارج میشــوم و به قصــد انجام کاری،
گامها را یکی پس از دیگری برمیدارم و با خود میاندیشم آیا میتوانم کار را به
سر و سامان برسانم یا نه ،که مردی سالخورده ،با دستانی لرزان و چروکیده از رنج
روزگار ،صدایم میزند! آقا ،آقا! متوجه او میشوم و به سمت او میروم ،و سالم و
صبحبخیریتقدیمشمیکنم.کارتپولیرادرمیانانگشتانشداردوبهسمت
من میگیرد و میگوید :دیشب یارانه ریختهاند ،من نمیتونم از این دستگاه پول
بگیــرم ،بــرام چهل و پنج هزار و پانصــد تومان بگیر .هاج و واج بــه او مینگرم ،و
یادآور میشوم :عزیزم ،دیشب نریختهاند ،امشب ،آن هم ساعت 12شب این کار
صورت میگیرد و ...حرفم را نیمهکاره میگذارد و میگوید :ای داد بیداد ،حاال چه
کار کنم؟! و من بهتزده باقی سخنانش را میشنوم :از چهار صبح تا حاال اینجام،
پس بگو چرا ،هیچکس به من محل نمیگذاشت؛ و من میمانم با یک دنیا اندوه
و این سؤال :با خود و این مردم چه کردهایم؟! ناخودآگاه ،به یاد شعر مسعود سعد
سلمان میافتم :نالم ز دل چونای ،من اندر حصار نای ،پستی گرفت همت من
زین بلند جای ،و از پیرمرد جدا میشوم و چند قدم آن طرفتر ،چشمم به تیتر
درشت مجلهای میافتد که با حروف قرمز و سیاه ،نوشته است :میتوان یارانه را
ســه برابر کرد! به مقصــد و مقصود گوینده و طرفداران این تفکــر کاری ندارم و از
غوغای بیش از ده ساله سهام عدالت اگر بگذریم ،آیا ضرر و زیان این طرح های
ناپختــه را بعد از اجرای ناکام آنها ســنجیدهایم؟ و چرا حاضر نیســتیم بپذیریم
تبعات فرهنگی و اجتماعی پرداخت پول نقد به مردم ،خســارات و آثار مخربی
داشته و طبع مردم را دگرگون ساخته و فرهنگ کار و فعالیت را تحتالشعاع خود
قرار داده و ثبتنام بیش از  75میلیونی آن در زمان دولت قبل ،آیا زنگ خطر را
در همان هنگام برای ما به صدا درنیاورد؟
هزینههــای ســنگین حــذف و اضافــه و توضیح ایــن طرحهای بنیــان برانداز
اقتصادی ،تا به کی میخواهد ادامه پیدا کند؟ چرا جرأت و جسارت آن را نداریم
کــه بگوییــم :ایــن کار از ابتدا و از بیخ و بــن غلط بود و نباید تمامی مــردم ایران را
شــامل میشــد و اگر قرار اســت کمکی به عموم مردم شــود ،چرا تجربه بالنسبه
موفق توزیع جنس و کاال که در زمان جنگ تحمیلی داشتیم را به کناری نهادیم
و پول نقد دادیم تا تورم افزایش پیدا کند ،بیکاری زیاد شــود ،توقع مردم افزایش
یابــد ،ارزش پــول ملی کاهش یابد و بدتر از همه ،بلندهمتی را از جامعه بگیرد و
طبع بلند مردم را به سوی سقوط سوق دهد؟ چرا قناعت را از مردم گرفتیم و آنان
را جیرهخوار قدر و قیمتی کردیم که امروز همگان معترفند با توجه به نرخ تورم
ساالنه ،دیگر ارزش چندانی ندارد؟ بزرگی همواره به من گوشزد میکرد :طبعی به
هم رسان که به سازی به عالمی  /یا همتی که از سر عالم توان گذشت.
ایــن طرحهای خام و ناپخته ،عمر مفیدشــان به پایان رســیده و دیگر کارایی
ندارنــد و جــا دارد ،به جای فرهنگ بنیانکن پرداخت نقدی ،به دنبال مردانی از
جنس حاج آقا فیروزآبادی و حکیمزاده و ملک بگردیم که با عالمی میساختند و
همتی بلند برای کار و فعالیت و نوعدوستی داشتند.

توگــو بــا
ëëدیــدار و گف 
«فرهنگرجایی»
آخرهفته
بازار
دیــدار و گفتوگــو بــا
فرهنگ
«فرهنــگ رجایــی» امروز
ســاعت  9صبــح در
کتابفروشــی آینــده واقــع در خیابــان ولیعصر،
سهراه زعفرانیه ،خیابان عارفنسب ،شماره 12
برگزار میشود.
ëëرونماییپایگاهتخصصینقدشعر
پایــگاه تخصصــی نقد شــعر فــردا ســاعت  16و
در حاشــیه مراســم پایانــی نخســتین جشــنواره
انجمنهای ادبی در مجتمع فرهنگی  -آموزشی
آدینه واقع در بزرگراه شــهید آبشناســان ،پس از
بزرگراه شــهید ســتاری ،خیابان شــقایق ،انتهای
کوچه دهم رونمایی میشود.
ëëرونماییازمستند«شاعرانزندگی»دررشت
آیین رونمایی فیلم مستند «شاعران زندگی» از سری
فیلمهای مســتند «کارســتان» به کارگردانی شیرین
برقنــورد ،امــروز ســاعت  ۱۷در ســالن آمفیتئاتــر
مخابرات شهر رشت برگزار میشود.
ëëهمایش«فیلمتوریسم»
همایش «فیلم توریســم» امروز و فــردا از  ۹صبح
تــا  18در مــوزه ملــی ایــران واقــع در میــدان امــام
خمینی(ره)،ابتدایخیابانسیتیربرگزارمیشود.
ëëاهدایجوایزعکسشید
مراســم اعطای جوایز هفتمین جایزه مســتقل
عکس مســتند اجتماعی «شید» ،امروز ساعت
 ۱۸در تاالر اســتاد شــهناز خانه هنرمندان ایران
برگــزار میشــود .بخش نمایشــگاهی هفتمین
جایزه شــید تا روز دوشنبه (چهارم اردیبهشت)
در گالری ممیز ادامه دارد.
ëëنمایشگاهعکس«ایراندرابتدایدهه»50
نمایشــگاه عکس بــا موضوع «ایــران در ابتدای
دهه  »50با آثاری از کِن راسک؛ عکاس کانادایی
فــردا ســاعت  17در گالــری فرشــته بــه نشــانی
پل صدر ،شماره
خیابان شــریعتی ،نرســیده به ِ
 1671افتتاح میشود.
ëëرونماییکتاب«آشویتسخصوصیمن»
جشــن رونمایــی و امضــای مجموعــه شــعر
«آشویتس خصوصی من» سروده حسن همایون،
امــروز ســاعت  ۱۷در کتابفروشــی مرکــزی نشــر
چشــمه واقع در خیابان کریمخــان ،نبش خیابان
یشود.
میرزای شیرازی ،شماره  ۱۰۷برگزار م 
ëëافتتاحنخستینمؤسسهتئاترکودکونوجوان
آییــن افتتاحیه نخســتین مؤسســه تئاتر کودک
و نوجــوان ،فردا در پالتو پیچ به نشــانی خیابان
انقــاب ،بعــد از خیابــان وصــال ،کوچه اســکو،
شماره  ،10طبقه دوم برگزار خواهد شد.
ëëنمایشگاه عکس اســفندیار پورمقدم در گالری
والی
فردا ساعت  16تا  20مراسم افتتاحیه نمایشگاه
عکس و ویدئو آرت اسفندیار پورمقدم در گالری
«والی»بهنشانیتهران،خیابانخدامی(بیژن)،
بعــد از هتل هما ،شــماره  ،۷۲زنــگ اول برگزار
میشود که تا  ١٠روز ادامه خواهد داشت.

تهران مردم
ِ
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خاستگاه نماد آزادی ایران
منطقه  ،9بر جای مانده از مهرآبا ِد قدیم

قرار گرفتن برج زیبای آزادی که بعد از انقالب سال 57توسط مردم از شهیاد به آزادی تغییر
نامیافت،مهمتریننمادمنطقه 9بهشمارمیآید.فرودگاهبینالمللیمهرآباد،یکیدیگر
از مکانهای بینالمللی و شناخته شده ایران نیز در اراضی این منطقه واقع شده است.
بخش وســیعی از منطقه  9در گذشــته از اراضی روســتای مهرآباد به حســاب میآمد.
این روســتا یکی از  40روســتای مجموعه آبادیهای بخش دهستان غار بود که در دهستان
احمدمسجدجامعی
غربی قرار داشــت .فرودگاه بینالمللی مهرآباد نیز نام خود را از همین روســتای مهرآباد
به یادگار دارد .البته این روســتا در ابتدا حســین آباد نام داشــت و مالک آن معیرالممالک
بود و بعد از آنکه این روســتا را مهر عروس خود ،دختر ناصرالدین شــاه کرد ،به مهرآباد شــناخته شــد .در دهه  30و با
مهاجرتخانوادههایشهرستانیبهاینمحدوده،اراضیمهرآبادتحتساختوسازقرارگرفتهوبهیکیازمحلههای
مهاجرنشین تهران تبدیل شد .این محله ،یکی از محلههای ریشه دار و با هویت جنوب غربی تهران به حساب میآید.
همچنین بخش شمال شرقی این منطقه که شامل محالتی چون استادمعین ،دکتر هشیار و دستغیب است ،جزو
زمینهای روستای طرشت بود .سابقه طرشت به بیش از هزار سال پیش میرسد و در گذشته به درشت و دوریست
معروف بود .این روســتا شــهرتی فراتر از روستای تهران داشت و محل ســکونت خاندان دوریستی بود .این خاندان از
عالمان روزگار خود بودند .شــیخ عبداهلل طرشــتی ،که در طرشــت بقعهای دارد ،از همین خاندان به حساب میآید.
روســتای طرشــت در محــدوده منطقه  2امروزی واقع شــده بود ،اما اراضــی آن تا منطقه  9و  10امروزی نیز گســترش
مییافــت .اراضی جنوبی این روســتا بیشــتر زمینهای کشــت گنــدم و جو یا زمینهای بایر بــود و در دهــه  30و  40به
محلههای منطقه 9و 10تبدیل شدند.
محله امامزاده عبداهلل و پادگان جی (امام حســن عســگری(ع)) این منطقه نیز بخشــی از روســتای جی بودند.
روستای جی نیز از مجموعه روستاهای دهستان غار به حساب میآمد .نام جی در منابع مکتوب  90سال پیش نیز به
چشم میخورد و به دو بخش جی علیا و جی سفلی تقسیم میشد .جی علیا ،در محدوده منطقه  9و  10و جی سفلی
در محدوده منطقه  17واقع شــده بود .شــکلگیری تمام محالت منطقه  9به دهه  30و بعد از آن بازمیگردد .بعد از
کودتای 28مرداد و شرایط بد اقتصادی ،مهاجرت به تهران افزایش یافت و در دهه 40و بعد از اجرای قانون اصالحات
ارضی و همچنین شــکلگیری کارخانههای صنعتی فــراوان در اطراف تهران ،بخصوص در غــرب آن و اطراف جاده
قدیموجادهمخصوصکرج،بشدتگسترشیافت.تمامیاینمهاجرانبهدنبالسرپناهیبرایخودبودند،بنابراین
مالــکان زمینهای روســتاهای اطــراف تهــران ،زمینها را
قطعهبندی کردند و به مهاجران فروختند .به این ترتیب
پایه بسیاری از محالت شهر تهران شکل گرفت .در منطقه
 9نیز محله مهرآباد نخستین محلهای بود که ساخته شد.
در نقشــه ســال  ،1337نخســتین خیابانهــا و کوچههــای
ســاخته شــده به چشــم میخورد .امروزه بخش وســیعی
از ایــن منطقــه را محدوده فرودگاه بینالمللــی مهرآباد و
ســاختمانها و ادارات مربــوط بــه آن به خــود اختصاص
نمایی از شهرکهای اقماری حول میدان آزادی
داده اســت .همچنین پادگان جی و دانشگاه علوم و فنون
شهید ســتاری نیز بخشهای دیگری از زمینهای منطقه
را بــه خود اختصــاص دادهاند .بخش غربی منطقه نیز در
اختیارکارخانجاتوکارگاههایصنعتیاست.خیابانهای
فتــح یکم تــا فتــح بیســت ونهــم پــر اســت از کارگاههای
کوچک و بزرگ صنعتی که از دهه  40شکل گرفتهاند .این
خیابانهــای فتح بین صنعتگران تهرانی شــهره اســت و
بســیاری از خدمات بخش صنعت در این محدوده انجام
میگیرد .وجود این مراکز و اداره جات در این منطقه سبب
شــده تا در مقایسه با وسعت باالی آن ،محلههای کمتری
امامزاده عبداهلل جی
در آن وجود داشته باشد .محلههای این منطقه همگی در
بخش غربی و جنوب غربی منطقه قرار گرفتهاند .نخستین کارخانه شیر پاستوریزه در ایران نیز در اراضی این منطقه
و در دهه  30ســاخته شــد .شیر مورد نیاز این کارخانه در ابتدا از گاوداریهای مناطق و روستاهای اطراف تهران تأمین
میشد .مهمترین بزرگراه موجود این منطقه ،بزرگراه فتح یا همان جاده قدیم کرج است .این جاده در گذشته بخشی
از جادهای بود که از دروازه قزوین تهران در محدوده میدان قزوین آغاز میشد و بعد از گذشتن از خیابان قزوین امروزی،
در مسیر همین بزرگراه تا کرج و بعد به قزوین و دیگر شهرهای شمال غربی ایران ادامه مییافت.
در مجموع  90بازدیدی که در طول این چهارسال از مناطق مختلف صورت گرفت ،در شانزده برنامه ،بازدیدهای
مختلفیازمنطقهصورتگرفت.
در ایــن دو برنامــه ،از  14نقطــه منطقه  9بازدید به عمل آمــد و با تعدادی از افراد حاضــر در این منطقه ،پیرامون
شهر و منطقه صحبت کرده ،نقطه نظرات آنها را راجع به مسائل مورد بحث شنیدم و در مجموعه شورا و گروههای
کارشناســی مختلف شــورا ،آنها را مطرح کردم .از نقاط مورد بازدید در این منطقه میتوانم به مجموعه برج آزادی،
ســازمان هواشناسی کشور ،کارخانه تولید نوشابه ساسان ســابق ،دیدار با معتادان (در حال ترک) ،منزل امیر سرتیپ
شهید حسن سرگل ،آستان مقدس امامزاده عبداهلل و خانه معلم اشاره کنم.

عدد

۲۷

انجمن
در جشنواره
انجمنهایادبی

نخســتین جشــنواره انجمنهــای ادبــی ،روز
جمعه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به ایســتگاه پایانی میرســد و طرحهای برتر
 ۲۷انجمــن ادبــی معرفــی میشــوند .ایــن
برنامه فردا ساعت  16در مجتمع آدینه واقع
در بزرگراه شــهید آبشناســان ،پس از بزرگراه
شهید ستاری ،خیابان شقایق ،انتهای کوچه
دهم برگزار میشود.

520

عنوان کتاب از ایران
در نمایشگاه کتاب بوداپست

بیســت و چهارمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب بوداپســت از امــروز تا
 3اردیبهشــت باحضور  100نویســنده از  25کشــور و  400نویســنده
هنرمند مجارستانی برگزار میشود .همچنین  520عنوان کتاب در
حوزههای ایرانشناسی ،هنر ،شعر ،کودک و نوجوان و آموزش زبان
در غرفه ایران عرضه میشود .میهمان این دوره از نمایشگاه کتاب
بوداپست ،کشورهای لهستان ،جمهوری چک و اسلواکی است .در
این نمایشگاه ،جشنواره نخستین داستان اروپایی برای هفدهمین
بار در چارچوب جشنواره کتاب ،به منظور معرفی نویسندگان جوان
با استعداد از اعضای اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.

