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 خانه اردیبهشت اودالجان

 هاو کوچه هابچه -سالم
هایی جا یک محله است. با هر مقیاس و تعریفی. باالخره، خانوادهاین

هایی دارند. از کودکستانی ها بچهکنند و این خانوادهدر آن زندگی می

توانند در آینده محله ها مینخواهیم، این بچهتا دبیرستانی. بخواهیم 

شان در باشند. حتی اگر در بزرگسالینقش مهم و تاثیرگذار داشته

محله نباشند و در مناطق یا در شهرهای دیگر زندگی کنند. حتما، 

از این محله  ،ها پیششناسیم که سالهمین امروز هم بسیاری را می

های مختلف سری است و به بهانهشان با محله اند ولی هنوز دلرفته

جای بازار آیند و بهزنند. برخی به بهانه بازار و خرید میجا میبه این

چرخند و به دنبال آشنا یا های محله میدر پامنار و کوچه ،و خرید

های ماه محرم گردند. بسیاری هستند که عزاداریدوست قدیمی می

به جز محله در جایی توزیع  شان رایکنند و نذررا در محله برگزار می

شان دیگر در محله نیست ولی کنند. و باز کسانی هستند که خانهنمی

های پامنار و شان هنوز در محله است. بسیاری از کاسبکاسبی

ها نام های قدیم اودالجان هستند. اینمحلخیابان سیروس از بچه

ر محله و هایی دها یادگاریکنند. اینصدا می« اوالجون»محله را 

 در و دیوار آن دارند و فعال قصد فراموش کردنش را ندارند. 

حاال سوال این است: چرا بسیاری از اهالی قدیم محله هنوز به آن 

اند؟ چه چیزی باعث شده هنوز از محله عرق دارند و فراموشش نکرده

نشینید، از های شریف میکنند؟ وقتی پای حرف این انساندل نمی

گویند. تقریبا تمام کسانی که هنوز هم دکی خود میتصویرهای کو

اند، فقط با تصاویر کودکی خود با آن ارتباط محله را فراموش نکرده

ها، از دارند. از مدرسه محمودیه و امیرکبیر، از شیطنت بر بام خانه

نصب شد و مردم « فشاری»شور و حال اولین روزهایی که سر کوچه 

کردند. هنوز شیطنت روزهایی که  شده شهری استفادهآب تصفیه

اولین خط تلفن شهری تهران را در اودالجان کشیدند برای مردم 

 خاطره است. و خیلی تصویر و خاطره ریز و درشت دیگر.

« سازخاطره»امروز، چه باید کرد؟ باید محله را برای کودکان محله، 

های هها باید کودکی خود را با تصاویر ریز و درشت و خاطرکرد. بچه

ها، کاسبکارها، همه و ها، خانوادهبه یادماندنی سپری کنند. مدرسه

همه در ایجاد زمینه برای خلق تصویرهای ماندگار در ذهن و جان 

کار آسانی نیست، ولی شدنی است. کودکان محله مسئول هستند. 

امروز، نسبت به آن روزها، یک کمبود و کسری بزرگ داریم: زندگی 

که در روزگار در حالی استها خیلی کم شدهر کوچهها دو بازی بچه

کردند. ها تجربه میها بیشتر لذت زندگی را در کوچهگذشته، بچه

ها امن و سالم های محله برای بازی و لذت بچهبنابراین، باید کوچه

 ها بیفتد!ها باید دست بچهو جذاب باشد. کوچه

 روستای شعر و ادب!
، با هر نگاه به ادبیات امروز «نیما یوشیج»

ایران، قله بلند شعر معاصر فارسی است. او 
بنیانگذار شعر نو ایران است. هرچند قبل از 
او فرهیختگانی شعر نو سروده بودند، ولی 

است. شعر نو ایران با نام نازنین او گره خورده
است. « علی اسفندیاری»ای او نام شناسنامه

ازندارن با همسری بسیار م« یوش»اهل 
عالیه »مهربان و صبور و با فرهنگ، به نام 

 21انگیز او به عالیه خانم است. این شاعر گرانقدر در های دلهای نیما، مجموعه نامهیکی از کتاب«. خانم
اش درگذشت. پیکر او را در زادگاهش یوش، در حیاط خانه 1338دی  13به دنیا آمد و در 1276آبان ماه 

رود. می یران، به شمارن مازندران، و حتی ان کردند. این خانه االن یکی از نقاط جذاب گردشگری استادف
چند نکته جالب و شنیدنی در مورد یوش و آرامگاه نیما وجود دارد. اول از همه، قبری که زیر پای قبر نیما 

ار شریف و خوب ایران که یکی است. شاعر و مولف بسی« سیروس طاهباز»یوشیج قرار دارد. این قبر مدفن 
شده و نشده نیما بود. او از عاشقان و عالقمندان آوری، ویرایش و انتشار آثار چاپهایش جمعمشغولیاز دل

 بود پس از مرگش او را در زیر پای نیما دفن کنند. که به آرزویش رسید. نیما بود و وصیت کرده
ادبیات  نیزها و معابر است. نام بزرگان ادبیات معاصر، و اسم کوچه نکته جالب و مهم دیگر درباره یوش

اند: کوچه پرویز ناتل خانلری، کوچه مجتبی مینوی، کوچه شاملو، کوچه ها زدهکالسیک ایران را بر کوچه
ها و معابرش را به نام بزرگان ادب و فردوسی و غیره. یوش تنها نقطه جغرافیایی در ایران است که کوچه

اش، آدمی را به حال های ناب روستاییگذاری کرده. گشت و گذار در یوش، در کنار زیبایینامشعر معاصر 
که هرسو،  /شباهنگام»ها. گذرانیم. روزها و شبکشاند. با یاد او و شعرهایش، روزگار میو هوای دیگری می

و کوهی دام/ گرم یاد آوری ماران خفتگانند/ در آن نوبت که بندد/ دست نیلوفر به پای سرها چون مردهدره
 قدر نیما را باید بیش از این بدانیم. انشااهلل.. «کاهمیا نه/ من از یادت نمی

 نبض زندگی
زندگی به همین سادگی است! گلدان 
شمعدانی، در زمینه دیوار آجری و کف پله 

ای و البته در و پنجره چوبی. سنگ تیشه
های ایرانی. لوازم اولیه آرامش در خانه

ترکیبی جا افتاده از مصالح بسیار ساده ولی 
ها هستند که نبض نوا. همینهمگون و هم

ر این کردند. دزندگی مردم ما را تعریف می
، و نه هیچ تزیین دیگر. ساده و چینی چوبکاری و گرهنه آیینه ری از کاشی معرق استترکیب نه خب

 مصالح بر آمده از خاک و قابل تبدیل و تجدید. ،همهمهربان. چوب و آجر و شمعدانی. 
بری های معماری ایرانی است. تردیدی نیست آهککاری هم بخشی از آرایهتردیدی نیست کاشی و آیینه

های رنگی و حوض فواره و طور شیشهها است. همینا ایرانیخورده هم بخشی از معماری متراش و سنگِ
ها نیز اجزای معماری ما هستند. ولی، به گفته بزرگان، معماری ارزان و گران ندارد. کوشک وسط باغ. این

ترین مصالح هم نشود شود معماری دلنشین و زیبا ساخت و ممکن است با گرانبا خشت و کاهگل می
اصطالح ابریشم کار است که آن را زیبا یز خلق کرد. مهم، جوهر معماری و بهانگمعماری درست و دل

بخش اند معماری زیبا و فرحترین مصالح توانستهترین و رایجهای بزرگی از ایران، با سادهکند. در بخشمی
 خلق کنند. این است رمز ماندگاری هنر و معماری ایران. قدرش را بدانیم.

 سعدی در شیراز
توان یافت که سعدی را نشناسد. سعدی هشتصد سال پیش زندگی تر کسی را میدر میان ایرانیان، کم

که شعر سعدی بر مایه افتخار همه است. ما سربلندیم از این ،جا گذاشتها آثاری که از خود بهکرد و بمی
 است: بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند. سازمان ملل نقش بسته پیشانی

 برایامروز آرامگاه این بزرگمرد شعر و ادب فارسی، در شیراز، مقصد گردشگران ایرانی و خارجی است. 
به حکم یعقوب  ۹۹8در سال . شدای برای سعدی در این مکان ساختهاولین بار در قرن هفتم بود که مقبره

از آن باقی نماند، تا اینکه چندین سال بعد به دستور  ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه ویران شد و اثری
 آرامگاهاز گچ و آجر در باالی آرامگاه سعدی بنا شد.  «هملوکان عمارت»به  معروف ، بنایزند خانکریم

قاجار، تخریب شد و چند  سعدی، به دلیل انتساب به اهل تسنن، به دستور یکی از علمای شیراز در زمان
پابرجا بود تا  1327خان زند بنا شده بود، تا سال دستور کریم د. آن بنایی که بهش اره بازسازیسال بعد دوب



بینیم آن، بنای جدید را، یعنی همان چیزی که اکنون می اینکه بعد از
، در سال محسن فروغی را راین اث .ساختند معماری ایرانی با الهام از

های سعدیه، جز یکی از جذابیتطراحی و اجرا کرد.  شمسی، 1330
دارد. در جلوی  که در آن قرارست های متعددیاش، حوضچهباغ

به  کنند و بعدرواق یا پیشگاه، حوضی هست که مردم اول آرزو می
 عوام در میاناندازند. شان، داخلش سکه میشدن آرزویامید برآورده

بیافتد، نباید امیدی  اگر سکه روی سکه دیگری که چنین شایع است
! سعدی به آداب و رفتار ایرانی تاکید شدن آن آرزو داشتبه برآورده
که باشد تو را نیز  /ر پرده کس به هنگام جنگمدِ»گوید: داشت. می

آبروی مردم مهم و محترم است، از جمله بدین خاطر «. در پرده ننگ
 .و ننگت برمال شود! دچارش شویز که مبادا تو نی

 االطباموتمن« شهرزاد»
از « شهرزاد»مجموعه تلویزیونی 

آن دست آثاری است که احتماال 
بینند، اکثر مردمی که تلویزیون می

 60با آن آشنا هستند. بیش از 
ی اقسمت در سه فصل با ماجراه

تاریخی تخیلی و با ساختی کامال 
ای با حضور هنرمندان حرفه

شده ایرانی. داستان فیلم در شناخته
اتفاق شدن نفت و وقایع بعد از آن های ملیدوره طوفانی سال

 دانشجوی پزشکی و فرهاد (ترانه علیدوستی) شهرزادافتد. می

 ، عاشق هم هستند ،نگاردانشجوی ادبیات و روزنامه (مصطفی زمانی)
 آقافرمان شخصی متنفذ به نام بزرگبهپدران این دو از افراد گوش

مرداد، فرهاد را که  28تحوالت در جریان هستند.  (علی نصیریان)
نگار و از طرفداران پر و پا قرص مصدق است، به دلیل اتهام روزنامه

آقا د، اما بزرگنشکمی داربه قتل و توطئه علیه سلطنت به پای چوبه 
ترس دهد. پس از آن ماجرا که دیگر فرهاد کمی از او را نجات می

گیرند مراسم عروسی بگیرند. اش کم شده تصمیم میزدگیوحشتو 
 . . جز پدر شهرزاد که میلی به این ازدواج ندارد. اند بههمه خوشحال

برداری های زیادی از این مجموعه پر بیننده، در این محله فیلمبخش
ای با همین نام در خیابان پامنار. االطبا، در کوچهشده. در خانه موتمن

ملی ایران به ثبت در فهرست آثار  137۹اسفند  2۵این اثر در تاریخ 
گویند این می .گرددقدمت آن به دوره قاجاریه باز می رسیده است.

زده کرد که چگونه پزشک نه پس از ساخت، شاه قاجار را شگفتخا
اشکوبه ساخته و همین موضوع سبب شد  3مخصوص او، خانه ای 

کوچه را به فرمان  تا ناصرالدین شاه این خانه را از نزدیک ببیند.
ناصرالدین شاه برای قدرشناسی از پزشک مخصوص دربار 

امروز از خاندان موتمن االطبا  ند؛ کوچه ای کهاالطبا نام نهادموتمن

االطبا از مدرسه دارالفنون التحصیلی ناظمنامه فارغگواهی .ستخالی 
در قابی کوچک کنار کتاب ها  ،آموزگاران ایرانی و خارجیبا امضای 

های تو در تو و تابلوهای نقاشی فتحعلی خان صبا، آذین بخش اتاق
 در این خانه به روی بازدیدکنندگان باز است. .ستاو قدیمی 

 سادگی، خوش سلیقگی!
آبادی کوچکی است در اسپانیا، به نام 

اگر دقیق ببینیم، هیچ چیز عجیب «. اچسوئن»
ای است معمولی، و خاصی ندارد. کوچه

هایی در دو عرض و باریک، با خانهکم
ها، همه، ساده و معمولی. نه طرفش. خانه

و گران. ساده تزیینات دارند نه مصالح خاص 
دارند. مردم کوچه را به حال خود رها زند که اهالی خانه و کوچه آن را دوست میساده. اما از دور فریاد می

های آبادی شان در کوچهدانند. چون بخشی از زندگیاند. اهالی سوئنچا کوچه را هم از آن خود مینکرده
 ،که وارد خانه شودمهمان را دارد. مهمان قبل از آنگذرد. عالوه بر آن، کوچه حکم فرش قرمز زیر پای می

گیرد. و کوچه الزم نیست بیند. نخستین قضاوت میهمان با دیدن کوچه و معبر شکل میکوچه را می
مطمئن بدانیم  باشد. کافی است تمیز و آراسته باشد.های عجیب و غریب و عناصر بدیع داشتهساختمان

ها هست، اهدایی شهرداری نیست. مردم خودشان این فضا را ایجاد هایی که در کوچه و در کنار خانهگلدان
و این زندگی فقط در چاردیواری « زندگی کنند»خواهند مردم میکنند. کنند و خودشان هم مراقبت میمی

 دهنده ذوق و سلیقه ساکنان آن است.کوچه نشان گی ما است.بسته خانه نیست. کوچه هم محل زند

 همتا و پر امید!بی
ای با ریشه فارسی واژه« همتای مندختر بی» به معنای «بنیتا»

شود. برخی باور است که به عنوان نام دختر در ایران استفاده می
نظیر و دارند که این واژه از ریشه کردی است و به معنای بی

ها، بنیتا را نام یکی از شاهزادگان ماد یگانه است. در برخی نوشته
نای هرچه هست، زیبا است. نامی پنج حرفی با معاند. ذکر کرده

های « محلبچه»تر، بنیتا نام یکی از زیبا و دلنشین. از آن مهم
وش بسیار باهما است. این دخترک نازنین، االن چهار سال دارد و 

و آرام است. او، انشااهلل، بزرگ که شود، یکی از کسانی خواهدبود 
اش است. هنوز که محله را فراموش نکرده و به فکر آبادانی

داند. هنوز در عالم رنگارنگ و کاره شود. احتماال خودش هم نمیخواهد چهرگ شد، میدانیم وقتی بزنمی
بخش کودکی است. الزم نیست فکرش را درگیر آینده کند. وقت هست هنوز. به هرحال، امیدواریم لذت

 محله عزیز ما همیشه شاد و سالمت باشد و برای رسیدن به کالس درس، عجله کند!بنیتا، هم

 ادگی!به همین س
ای هست که مفصل در معماری ایران، دوره

و حلقه ارتباط معماری گذشته و حال است. 
ویژه دوره پهلوی معماری دوره پهلوی، و به

دوم. در این دوره است که مصالح متنوع 
گیرد و ساختمانی در دسترس عموم قرار می

های مختلف به امکان خلق فضاها و فرم
 هایهای مرکزی تهران جدید، مثل خیابانتر این سبک و سیاق را در محلهیهای عمومآید. نمونهوجود می

ها های خوبی هست. خانهشود دید. در اطراف بازار هم نمونهفرصت، ایرانشهر، کاخ و دمشق به فراوانی می
ی، نیستند. فرم دارند. پر و خالی دارند. زیبا هستند. اغلب این بناها با تیرپوش فلز« قوطی»و بناهایی که 

ترین مصالح. متاسفانه، در اند. معماری خیلی ساده و منطقی با سادهتاق ضربی و نمای آجری ساخته شده
جا مانده از قبل را های بهپس باید قدر داشتهشود. وسازهای امروز این تنوع فرم و حجم دیده نمیساخت

 های زیبا بسازیم.اییم. بنهای گذشته بیفزاعالوه بر آن، باید بکوشیم به زیبایی بیشتر بدانیم.

 چابهار، صدسال پیش!
آب گوارا، نخلستان و سایر اشجار  بسیار بندر و لنگرگاه خوبی است.»

سید حمد بن »در تصرف سلطان مسقط بوده.  11۹0گرمسیری دارد. در سال 
جا مقیم پسر دوم خود سلطان از مسقط تبعید و چابهار به او داده در آن «سعید
ندارد. شاید از این « گوادر»هوا مدخلیت به  چابهار از جهتبندر . . . شود. 

نزدیک « تیس»است. بندر « عباسی»ی دولت ایران هم بهتر از نقطه نظر، برا
 «چابهار و مشرق آن واقع.

سدیدالسلطنه، « در صدسال پیش ،های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمانسرزمین»رگرفته از ب
 301، ص 1386، چاپ اول، انتشارت امیرکبیر؛ تصحیح احمد اقتداری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86

