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 خانه اردیبهشت اودالجان

 !حافظه تاریخی محله-سالم
مان هایایم. حرف و حدیثماند که ساختهاز ما چیزی به یادگار می

ایم نه گذر زمان چه را ساختهشود ولی آندر غبار زمان فراموش می

برد نه غبار فراموشی. با نگاهی به دور و اطراف خود آثار از بین می

گذرد ها و صدها سال از عمرشان میم که دهبینیو یادگارهایی را می

وخاک هنوز پابرجا هستند و داستان زندگی مردم شریف این آبولی 

کنند. الزم نیستت این یادگار ماترک سلطان یا حاکمی را روایت می

 ها و روایتباشد، یادگارهای پدران و نیاکان خود ما هم گواه این قصه

هستند. در محله خود ما، چند نمونه از بناها را داریم که هریک یاد 

تر، این یادگارها ذشتگان نزدیک ما را دارند؟ و از همه مهمو نامی از گ

شان را بجا واقع، احترامکنیم؟ آیا، بهرا چگونه مراقبت و حفاظت می

اش کنیم که شایستهچنانی استفاده میآوریم؟ آیا از آنان آنمی

 چگونه؟ تا چه حد؟دانیم؟ هستند؟ قدرشان را آیا می

اسفانه، یادگارهای بسیاری به در همین تکه کوچک از شهر، مت

اند. گویی هرگز نبودند. یادمان هست، آیا، فراموشی سپرده شده

انبار محله کجا بود؟ حمام محله، آیا، فراموش نشده؟ فشاری سر آب

های تخریب شد، به یادمان هست؟ خانهکه ای کوچه چطور؟ مدرسه

زنده شان هنوز یادوخاطره آن عزیزان را بزرگان محله چطور؟ کدام

خوردیم یا اند؟ یامان هست، آیا، وقتی به مشکلی برمینگه داشته

را  کدام خانه رفتیم و درِآمد، پیش کدام بزرگ میاختالفی پیش می

 چه سرنوشتی دارد؟  زدیم؟ آن خانه کجاست االن؟می

دارد. حکم چنین شناسی، حکم بسیار باارزشی وجود در علم جامعه

شناسیم و به یاد ودمان را نمیوقتی گذشته نزدیک خ»است: 

زدن زیر پرچم افتخارات باستانی، فقط، لقلقه است! آوریم، سینهنمی

کنیم و ردپا های ترین اتفاقات تاریخی را فراموش میوقتی نزدیک

کنیم، صحبت از اهورامزدا و کوروش و داریوش، به ها را پاک میآن

یک، نخستین آوری گذشته نزددواقع، تالشی عبث و پوچ است. یا

شرط و پایه تعلق به مکان و ارتقای شخصیت فردی و مدنی است. 

های زیست و فعالیت آنان ها با حفظ مکانبخشی از این یادآوری

از خود بپرسیم، چه کسانی از اهالی محل در نهضت  ،میسر است. پس

جنبش مشروطیت شدن نفت ایران نقش داشتند؟ چه کسانی در ملی

های آنان در کجا بود؟ االن چه وضعی دارند؟ آیا فعال بودند؟ خانه

بزرگان حکومتی در یکصدسال گذشته در این محل زندگی 

شان کجا بود؟ االن، آیا، اثری از آن ها بودند؟ خانهکردند؟ کینمی

اند؟ در محله ما، آیا هنرمند و نوشتی پیدا کردهها هست؟ چه سرخانه

های سیاسیونی که ه شد؟ خانهها چهای آنصنعتگر بنام نبود؟ خانه

 زدند، حاال، چه وضعی دارند؟ و . . . .دل به دریا می

 به استقبال بهار!
بهار همیشه زیبا است. فصل زایش 
است و نوبت دوستی. زمان آشتی 
است و بهانه رفاقت. بهار نشانه بارز 
عشق و سربلندی است. بهار مظهر 

ها و رویگردانی از ستایش زیبایی
پلشتی است. سبزِ بهار بسیار  زشتی و

تر از سبزِ بقیه روزهای تر و نرملطیف
سال است. سبزِ بهار معصوم است و 

هایش، بهاری شد و بهاری آورد و نشاط. بهار را باید باور کرد. باید با بهار و زیباییپاک. سبزِ بهار آرامش می
زند نرژی به زندگی. بهار، با صدای بلند، فریاد میزیست. باید بهار را بهانه قرار دهیم برای نگاه مثبت و پرا

از پس هر زمستان، حتما، یک »دهد بهار با صدای غرا ندا در می«. باالتر از این زمانه، زمان جاریست!»
مرگ و ریزشی، زایش و رویشی دیگر هست. کافی است بهاری  کند از پس هربهار ثابت می«. هست! بهار

خواهد ها، بخواهیم و نخواهیم، هستند، وجود دارند، جستجوکردن نمیبجوییم. زشتیها را بیندیشیم و زیبایی
زشتی بوده. زیبایی حکم ولی زیبایی را باید گشت و یافت. در تمام عالم و تمام طول تاریخ، زیبایی نادرتر از 

د، احترام دارد، مهم است. افتد. ارج داردارد که در نگاه اول غایب است. زیبایی، هرگز، زیر پا نمی جواهر را
 پس باید دنبالش رفت و گشت و یافت. و پیش از همه، باید زیبایی را خواست و طلب کرد. 

در هر محله  جا زیبایی هست.اما، با تمام این اوصاف، زیبایی کامال قابل وصول و در دسترس است. در همه
ذات هستی است. بدون زیبایی، هستی  و کوچه. در هر خانه و مدرسه. زیبایی ذات طبیعت است. زیبایی

تک ما وجود دارد. در هر وجب از خاک کوچه و محله شود آیا؟ هرگز! زیبایی در وجود تکناقص است. می
الزم است. همین. درست مثل موسیقی. « چشم زیبابین»جا هست. اما! اما، برای دیدن زیبایی، هست. همه

است. خواهد. گوشی که تربیت شدهمی« شنوگوش موسیقی»بردن از موسیقی اصیل و فاخر، حتما، لذت
داند. آری برای دیدن یکی نمی« صوت»موسیقی را با گوشی که کند. گوشی که ظرایف صدا را درک می

 ها.شناس الزم است. چشم باز و روشن و حساس به زیباییها، چشم و دل زیباییبردن از زیباییو لذت

 جامعِ سمنان
خسرو در هزارسال پیش، وقتی ناصر

مسیر خود به حجاز از دامغان که در 
زمان کومش یا قومس خوانده آن
گذشت، درنگی در شهر شد، میمی
چند کند و در وصف آن کالمیمی

نویسد. از جمله اش میدر سفرنامه
چنین مضمونی درباره مسجد جامع 

و شهر جامعی »نویسد: شهر می
های فخر سمنان است. ا، هنوز استوار و پایدار، یکی از نشانهاین مسجد زیب« دارد با نهری روان در کنارش!

تکلف، بدون هیچ تزیین و آرایه سنگین و رنگین، با کارهای بسیار زیبای آجری مسجدی، بغایت ساده و بی
هزار مسجدی است که در اوان اسالم به خواست امیرمومنان ساخته یک گویند از یادگارهایو ساده. می

های مسجد مربوط به دوره سلجوقی ه که آن زمان مسجدی ساده و شبستانی بود. اما زیباییاست. البتشده
است. منار و محراب زیبا و استوار. اگر شانس یاری دهد و بتوانید بر باالی منار بروید و در ماذنه بایستید، 

خورد همیشه تاب میشوید بدانید که تر میزدهخورد. و شگفتشوید که منار مرتب تاب میزده میشگفت
 شکست. آوری است. وگرنه تا کنون چندین بار باید میخوردن و تاباش هم تابو راز ماندگاری

ای ها. جزیرهدیوار همسایهای از بافت شهر است. دیواربهمسجد جامع سمنان، مثل تمام مساجد تاریخی، تکه
وله دارد و دری به معبر تکیه پهنه و بازار قاجاری. جدا از بافت و مردم شهر نیست. دری به بازار قدیم عالءالد

 مسجدی باز به روی مردم و بدون هیچ سد و مانع. پذیرا و مهربان. حیاط مسجد، حیاط محله و شهر است.

 در همین اطراف!
بخش تاریخی شهرهای ما، عموما 

ها و تصویرهای زیبا پر از نقطه
ها در همین کنار هستند. این زیبایی

ما هم هستند.  همین  و نزدیک
سردر را توجه کنید! اثر دست 
 هنرمندی ناشناخته و خوش سلیقه.



هیچ تزیین خاص و پیچیده ندارد. فقط آجر و مالت. ولی تناسبات را 
ساخت است. در ادبیات معماری، جمله ببینید. چقدر دقیق و خوش

معماری ارزان و گران ندارد. یا »بسیار معروف و مهمی هست: 
است یا نیست. معماری به مصالح گران و تجهیزات مدرن  معماری

توان زیباترین معماری را ترین مصالح مییا قدیمی نیست. با ساده
توان معماری ترین مصالح هم نمیترین و پیچیدهخلق کرد و با گران

در معماری ایران، آجر نقش کلیدی دارد. فقط باید درست اجرا «. کرد
شود. در عصر ایلخانان و سلجوقیان ختهشود و ظرایفش درست شنا

آثار بسیارزیبای آجری داریم که هنوز هم شادابی و طراوت خود را 
بار با چشمانی خریدار، دنبال آثار اند. در محله خود، ایناز دست نداده

 های جواهر زیبایی معماری باشیم و لذت ببریم.و تکه

 «متروپل»
بودنش به این است که در هم اثر. مکان ،متروپل، هم مکان است

بسیاری از شهرهای ایران، قبل از انقالب، سینماهایی با نام متروپل 

است. « رودکی»زار نو. امروز نامش بود. از جمله در تهران، اول الله
که البته متاسفانه، جزو سینماهای تعطیل شهر است. سینمایی با 

ایران، وارطان  ترین معماران معاصرمعماری فاخر اثر یکی از برجسته
تهران ساعت هشت بعد از  متروپلسینما  مراسم افتتاحیههوانسیان. 
در بنایی نوساز برگزار شد. ابتدا  ۱۳۲۵سوم آذر ماه سال  ،ظهر جمعه

ی شرکت متروپل سخنرانی کرد و سپس گروه هیئت مدیره نماینده
هنرستان به اجرای نمایش پرداخت. با پخش فیلم آمریکایی  باله
که حوادث دوران لویی شانزدهم فرانسه را بر روی  هبان جنگجونگ

پرده آورد، سینما متروپل تهران به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 
سینما متروپل شامل یک مجموعه از فضا های فرهنگی و تجاری و 

امروز تمام فضاهای سینما خالی است و فقط در  .بودخدماتی 
متروپل نام  کار است. همین. زیرزمین آن یک چاپخانه مشغول به

مسعود  توسط ۱۳9۲که در سال  فیلم سینمایی هم است

. کارگردان برای ساخت این سینما ساخته شداین  درباره کیمیایی
فیلم سینما متروپل را برای لوکیشن اصلی انتخاب کرد و ماجراهای 

سینما افتند. کیوان مقدم برای این پروژه فیلم در این سینما اتفاق می

فیلم  .را بازسازی و مرمت کرد و آن را برای فیلمبرداری آماده ساخت
با چهره خونی از دست کسانی که  کند کهرا روایت می زنیداستان 

کند و به محلی که سابقاً سینما بوده فرار می ندقصد ربودن او را دار
ه جا با مردانی مواجرود و در آنمی ت،اکنون باشگاه بیلیارد اسو هم 

 ...دهند اماکه به او پناه می شودمی

 زندگی در محله
شود، های درس مدرسه تعطیل میشود و کالسظهر که می

ترها خود های درسخوان و با نشاط است. بزرگمحله پر از بچه

 روند و کوچولوها با مادر یا پدر که به استقبال آمده.به خانه می

اگر از کنارشان رد شوید، 

چطور »شنوید: گفتگوها را می

ات را بود؟ خانم معلم کاردستی

 « دید؟ چی گفت؟ نمره هم داد؟

پدر و مادر، همیشه، نگران 

. حتی وقتی که هستندکودک 

بزرگ شده و تشکیل خانواده 

باشد. مادر در تمام عمر، داده

 دک وقتی مادر را دارد، راضی است.اش را دارد. و کوهمیشه، مادر است و دلش هوای بچه

به هرحال، در این ساعت از روز، محله پر از شادابی و نشاط کودکانه و جوانانه است. در یک سو 

بینید که باهم و با پدرومادرشان صحبت و بگوبخند دارند، در سوی دیگر طوافی که میرا ها بچه

فروشد. می ،اندشان آمدهبردن بچه هایی که برایکند سبزی تازه به خانماز فرصت استفاده می

خرج  را شانهای کوچولو که پول توجیبینقلی محله هم کارو بار خود را دارد و مشتریدکان تربچه

 شود. شادابی و بقای محله به اهالی و ساکنان آن است.محله می ،محله با حضور اهالی کنند.می

 هر سخن جایی و . . .
یاط این یک مجسمه است. مجسمه مردی خ

پشت میز خیاطی. از نظر ساخت و پردازش هم 
هم آناتومی درستی  .انصافا کار زیبایی است

دارد و هم اجرای فنی درست. اما، نکته 
تر مکان نصب این مجسمه است. در ظریف

میدانگاهی کوچک در ابتدای بازار قدیم بندر 
ها است. هنوز هم بوشهر که شروع راسته خیاط

های زیادی هستند که برای در این راسته خیاط
های خود را دارند. خوب است بدانیم که در خطه ریدوزند و مشتدوز میمردم بوشهر کت و شلوار دست

هایی است که سنن مدنی خاص خود را دارد و در چند سده قبل از جنوب کشور، بندر بوشهر از جمله مکان
د ودوران پهلوی، محل تردد جهانیان بود. در قرن نوزدهم، سیزده کنسولگری خارجی در بندر بوشهر وج

ها وجود داشت. امروز این مجسمه آراسته برای تخلیه و بارگیری کشتیداشت و ترافیک سنگینی در بندر 
 روزهای شکوه بازار و رونق اقتصاد و بازرگانی بوشهر است.  ساخت یادآورو خوش

 امیدی هست؟
های در دور و اطراف خود، آیا، چنین خانه

هایی که اید؟ خانهخالی و متروک را دیده
اید دیده کامال مخروب و ویران باشند؟ حتما

اید. این، عکس اش را هم شنیدهو قصه
ای در محله است. یازده ماه پیش. فکر خانه
هایی کنید امیدی هست که چنین خانهمی

روزی آباد و احیا شوند و جانی تازه بگیرند؟ با 
  امیدی هست؟ چنین حجمی از ویرانی، آیا امیدی هست که بشود آن را دوباره به زندگی برگرداند؟

 زیبا شده. ببینیدش!ه. یافتاین خانه جانی دوباره فقط باید عاشقانه و با احترام با آن برخورد شود.  هست. ،بله

 یادش بخیر!
دکتر باستانی پاریزی از آن دسته نویسندگانی است که تاریخ را با ادبیات،  

آمیخت و های شخصی و طنز ر ا با عشق در میمطلب رسمی را با خاطره
کرد. قلم ای را راضی میهایی بود که هر خوانندهها و نوشتهحاصلش کتاب

دارد. از های زیادی بسیار راحت و شیوایی داشت. خدایش بیامرزد. کتاب
کوزه تمدن یکی و بقیه. کتاب کاسه« از پاریز تا پاریس»تا « پیامبر دزدان»

ها پیش از آثار شیوای او است در باب تاریخ و فرهنگ، و البته زندگی. سال
. ۱۳8۲بینید روی جلد چاپ دوم آن است در منتشر شده. عکسی که می

 های آموزش آکادمیک تاریخ.ان قاجار تا حسن ونقصهای دوری دارد. از روایتیهای زیبابخوانیدش. نکته
 (۱۳8۲چاپ دوم؛ ، نشر علم؛ ابراهیم باستانی پاریزیمحمد دکتر  ؛«کوزه تمدنکاسه)»


