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 خانه اردیبهشت اودالجان

 شادی در کنار هم-سالم
ها، در تمام جهان، دورِ هم بودن و حس ها و آیینفلسفه اصلی جشن

 شها از هزاران سال پیشهری است. ایرانیوطن و همیگانگی با هم

امروز نیز، کم و بیش، کردند و های مختلف، جشن برپا میبه بهانه

ن با نام همان ماه برگزار شیک ج هچنین است. در ایران باستان هر ما

ن، جشن آفرینش گیاه، جشن آفرینش خاک و آشد و عالوه بر می

 ای بود برای در کنار هم بودن. ها بهانهغیره نیز بود. همه این جشن

ی و های خصوصهای ملی و آیینی با جشنباشیم، جشنتوجه داشته

های ملی، تمام مردم کشور در روز خانوادگی فرق دارد. در جشن

بودن، گیرند. این باهمجشن می« باهم»خاص و یا مناسبتی خاص، 

صرفا به معنی کنار هم بودن مثل تظاهرات نیست، به این معنی 

کنند و مراسم است که تمام مردم کشور به موضوع واحدی فکر می

کنند. گاه این وبوی محلی برگزار میرنگ های مشابهی نیز باو آیین

های میانه، در ها تظاهر عمومی بیرونی هم دارند. مثال در سدهآیین

های خارج و پایکوبیاطراف اصفهان، مردم نوروز را به صورت جشن

ه کردند و این مراسم دها برپا میها و در کوچهاز خانه بر باالی بام

 جمله در کردستانِ ی از کشور، ازیهاش. هنوز در بخیافتروز ادامه می

گیرند و انصافا جشن مفصلی عزیز نوروز را در بیرون از خانه جشن می

گیرند. یا در نقاطی از خوزستان هر روستا در یکی از روزهای هم می

کنند و تمام خوانی برگزار میهفته اول فروردین مراسم شاهنامه

 . کنندمیاهالی روستا و اطراف آن در جشن شرکت 

جو دارند. مردم از گرا و لذتها روح جمعاصوال، باید پذیرفت، ایرانی

کنند. در طول هر فرصت مثبت و منفی برای لذت خود استفاده می

ان خود، تالش تاریخ با ساختن قصه و طنز درباره مخالفان و دشمن

ر تتحملتوانند قابلجا که میآنان را تا آن های حضوراند لحظهکرده

ها، هم در شادی گرا است. ایرانیکنند. این نیز خصلتی مثبت و جمع

و هم در عزا، کنار هم هستند و با تقسیم شادی و عزا بین خود، 

کنند. در ایران باستان، به نقل از ادبیات تر و زیباتر میزندگی را آسان

ها جشن و های عمومی و ملی ایرانیها و آیینتاریخی، تمام مراسم

 بهانه بساط ملی جشن برپا بود. و بی بود و به بهانه شادی

ها خصلت آیینی هم پیدا کرده و هایی از جشندر طول زمان، بخش

اند. مثل مراسم شروع کوچ در تبدیل به مراسمی دینی یا آیینی شده

ها در اطراف شدن ایلیاتیهایی از جنوب و استان فارس و جمعبخش

ها و انجام مناسک و مراسمی اترین لباسبا زیب« آقام شهید»مزار 

چه که حال آنبرای شروع ییالق با پشتوانه دعای خیر مزار. با این

و خصلت  گراشایسته تاکید و یادآوری مجدد است روحیه جمع

 ها است که همیشه بوده و همیشه خواهدبود. اجتماعی ایرانی

 آید!بهار، می

این حکم طبیعت است. حکم خلقت و 
آید. بهار ی است. باالخره، بهار میتهس
آید و با خود زیبایی و شکوفایی می
آید، ناخودآگاه، وقتی بهار میآورد. می

بینیم. کنیم، آن را میطبیعت را حس می
 /دشت هایی چه فراخ» :نبوده انگار قبال

چه بوی در گلستانه  /هایی چه بلندکوه
آورد، بهار سرسبزی می«. دیعلفی می آ

آورد. نه فقط بدین خاطر که بهار آغاز شکفتن طبیعت، بل بدین خاطر که آغاز سالی تازه است شادابی می
ای است برای همه ما که زندگی را با امیدی تازه ادامه دهیم. بهار در تمام نقاط سرزمین مادری ما، و بهانه

ها فتن و شکوفه نیست. در بخش بزرگی از ایرانِ ما، بسیار پیش از بهار زمینزمان با رویش و شکهم
در روزهای چله کوچک که در بسیاری از شهرها مردم زیر کرسی یا کنار اند. ها رستهاند و سبزهشکفته

شود. وقتی در های جنوبی مزه دهن مردم ایران میای در استانگوجه و خیار بوته بخاری هستند، نوبرانه
های های جنوبی کشور اثری از بته، در استانگیرندهای ترد و خوشمزه رنگ میفرنگیشمال خراسان گوجه

سال جدید شود. ایرانِ چهارفصل ما چندین بهار دارد. با این حال، بهاری که با شروع جات دیده نمیصیفی
زنیم میدود و ما فریاد دارد. با آمدن این بهار است که شادابی به زیر پوست ما میآید، طعم دیگری می

با آمدن بهار، با هوشیاری تن، ارج و قرب زندگی نیز «. !و چه اندازه تنم هوشیار است /من چه سبزم امروز»
و « یمان هستا ،سیب هست ،مهربانی هست /زندگی خالی نیست»شود که شود. باورمان میتر میعیان

زندگی زیبا است. . «زندگی باید کرد ،شقایق هستآری تا »پس باید زندگی کرد. چون زندگی خالی نیست، 
 ست. . . . آری، آری، زندگی زیبا است. زندگی آتشگهی دیرنده پابرجا

 پا بر زمین، بر فراز ابر!
شود و براه میوانشااهلل، اوضاع ر

های زیبای مسافرت و دیدن ایرانِ فرصت
به هرکجای ایران که  آید.زیبا فراهم می

ای توانیم جاذبه خاص و یگانهبرویم، می
ر، هم در آثار کپیدا کنیم. هم در طبیعت ب

تاریخی و باستانی و هم در شهرها و 
جای ایران زیبا ها. همههای آنخیابان

از  ا، جنگل ابر شاهرود است. این جنگلها، قطعهای طبیعی، یکی از زیباتریندر بخش جاذبهاست. 
های اخیر در سال های هیرکانی ایراندانیم که جنگل. میاست های هیرکانیجنگل ترین و زیباترینقدیمی

های ا گونهب جنگلیها است. از این جنگل جنگل ابر جزییبه عنوان میراث طبیعی جهانی به ثبت رسید. 
برابر  22برابر شهر سمنان، یا  17دارد. یعنی مثال هکتار وسعت  هزار ۳۵ ل ابر. جنگگیاهی و جانوری نادر

گیرد و به همین خاطر به جنگل می فرا ابر فضای این جنگل را اقیانوسی ازشهر دامغان. در اغلب مواقع، 
رسد جنگل بر روی ابرها نظر مید که بهان ها نزدیکمشهور است. در این جنگل ابرها آنقدر به درختابر 

 گشت و گذار کرد و به باور بسیاری از گردشگران یکی از زیباترین توان در میان ابرهاسوار است و می
، گالبی اقاقیا ،ون ،توسکا ، شیردار،افرا ،بلوط هایی مانندگونهد. شواندازهای طبیعت ایران محسوب میچشم

تنوع گیاهی این جنگل را تشکیل و تعدادی سوزنی برگ از جنس الریکس و کاج جنگلی  ممرز وحشی،
 1۳9۳، این جنگل در فهرست منظرهای طبیعی ایران به ثبت رسید و در سال 1۳89در سال  دهند.می

برای رسیدن د. مازمان حفاظت از محیط زیست درآده اعالم شد و جزو مناطق چهارگانه سشمنطقه حفاظت
کیلومتری شمال شاهرود رفته  ۴در  بسطام بایست پس از رسیدن به شهر شاهرود به سمتبه جنگل ابر می

در مسیر رفتن به .روستای ابر و جنگل ابر بروید آزاد شهر-شاهرود کیلومتری مسیر جاده 18و سپس در 
 خلوت کنیم. با بایزید بسطامیدمی جنگل ابر، غنیمت بزرگی است که سری به بسطام بزنیم و 

 ون مهربانی!چ ،سبز
های ها، خبر بسیاز زیبایی در یکی از خبرگزاریدر ماه آخر سال، در البالی انواع و اقسام خبرها و گزارش

« کاسپین کاپ»ابقات شطرنج سین قرار است که در مبدمعتبر منتشر شد که خودِ خودِ زیبایی است. داستان 
کودک و بزرگسال از یازده ده کننبرگزار شد و حدود نهصد شرکتدر رشت و انزلی ماه که هفته آخر بهمن

. طبیعی است رسم و رسوم برگزاری مسابقه و داوری و جایزه ری افتاد، اتفاق ناددر آن حضور داشتندکشور 
غیره به روال رایج رعایت شد و نتایجی هم اعالم گردید. اما در میان این هیاهوی بزرگ، یک اتفاق  و

 ر زیبا افتاد که در تاریخ این کاپ و حتی در تاریخ ورزش ایران ثبت خواهدشد. کوچک ولی بسیا
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7_(%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1


، دخترکی نازنین، هکنندشرکتکودکان داستان این است که یکی از 
ای که فقط با یک حرکت که هنوز هفت سالش نشده، در لحظه

ن بازیکن دهد! چرا؟ چواوی میستوانست بازی را ببرد، پیشنهاد تمی
و اشکش جاری بود، غمگین مقابل که در آستانه شکست قرار گرفته

ریختن رقیب را ، تا اشکلوشود، دختر قهرمان ما، بهسا مقصودمی
کند. بازیکن رقیب تمام میبازی را  و دهدبیند پیشنهاد مساوی میمی

 بار، اشک شادی!البته، این د.ریزهم خوشحال از نتیجه، اشک می
یا لذتی باالتر از این هست؟ چقدر باید بکوشیم تا قلب بزرگی مثل آ

کار درس خوبی به همه ما باشیم. او با اینقلب دریایی بهسا داشته
 داد. برگزارکنندگان مسابقه کاپ اخالق را به او دادند!

 جان در خانه اتحادیه!دائی
قبل از انقالب، یکی از ماندگارترین 

جان دائی»های تلویزیونی، مجموعه
بود. اثری از ناصر تقوایی بر « ناپلئون

جا، اساس کتاب ایرج پزشکزاد. این
های آن شو ارز سریالصحبت بر سر 

شود. نیست. نیازی به تکرار دیده نمی
های نهفته آن اما، یکی از ارزش
برداری کان فیلمسریال، لوکیشن یا م

آن است. این سریال، شاید تنها اثر و 
 قرن پیش است. سند از وضعیت آن بنای تاریخی در نیم

فا ییکی از هنرمندان فقید سینمای ایران، که در آن مجموعه نقشی ا
کرده، نصرت کریمی است. او در خصوص لوکیشن این سریال چنین 

های اعیانی و قدیمی تهران را از نظر ر تمام خانهاگ»گوید: می
جان تر از این خانه برای فضای داییمناسب ایبگذرانیم، خانه

یک فضای سیزده هزار متری، . کنم یافت شود، گمان نمیناپلئون
ملی دارد و در  بست سینمازار در کوچه بنکه یک در ورودی از الله

 بست سیرک است. در ایندیگرش از خیابان فردوسی، در کوچه بن
 با همباغ متروک، شش واحد مسکونی وجود دارد که ساکنین آن 

است که بعدا به محل، خانه اتابک اعظم بوده ینا .فامیل هستند
است. اتحادیه به ورثه او رسیده اتحادیه فروخته شده و پس از فوت

شده و گویا کتابخانه  تاالر بنای اصلی که در زمان اتابک ساخته
نای اصلی به . بجان استهمان اتاق پذیرایی دایی است،بودهاتابک 

 هاسبک معماری اواخر سلطنت ناصرالدین شاه است. بعضی از خانه
به سبک معماری زمان احمدشاه و برخی به سبک معماری زمان 

ها که ورثه دست چندم اتحادیه این خانه ساکنین .رضاشاه است
پردازند و توجهی به فقط به مرمت و نظافت خانه خود می ،هستند

اند: لذا فضای مجموعه، طی سالیان نداشته فضای عمومی این
 «. . . رسیدمی ای به نظرعمومی به شکل باغ مخروبه

 شود!وقتی خانه آباد می
در دل محله تاریخی اودالجان، و در 

های تاریخی تهران و ایران، تمام محله
ه به دالیل کهای بسیاری هست خانه

اند و حال و روز خوشی مختلف رها شده
دچار اختالف ورثه ندارند. بسیاری 

هستند و بسیاری دیگر در آرزوی 
رو داشتن! شدن و در ماشینبلندمرتبه

هایی هم که مالک یا مالکان هستند خانه
نیاز از بود و نبود ای برایش ندارند. نیاز هم ندارند. خداوند آنقدر لطف داشته که این عزیزان بیطرح و برنامه

شان سرپا هستند و قابلیت ها، که هنوز بسیاریقریبا تمام این خانهملک خود باشند و آن را رها کنند. ت
شود و نور امید و توانند به زندگی برگردند. و چه باشکوه است روزی که خانه دارد آباد میمرمت دارند، می
د. توان زندگی کرهایی میتابد. نوری به زیبایی تاریخ و به رنگ زندگانی. در چنین خانهزندگی بر آن می

باشد و روح زمان و حافظه ابریشم تاریخی خانه حفظ شدهو  ویژه اگر جوهرزندگی به معنی واقعی آن. به
 است. که در آپارتمان نیست!« آرامش»ها دارند چه که این خانهآنباشد. تاریخی آن از بین نرفته

 زندگی در میدان توپخانه قدیم!
که از نقاط  -های طویلی از قاطرها و شترهاکاروان»

از میان جمعیت انبوهی که در این  -اندمختلف آسیا آمده
میدان با عجله در رفت و آمد هستند، جایی برای خود 

دهند. اینک مردهای راه خود ادامه میکنند و به باز می
های بینم که سرتا پای خود را با جامهالغراندامی را می

از جنس  -شکلایهای بلند استوانهتنگ پوشانده و کاله
شمین ابریهای ها پارچهآن اند.گذاشته بر سر -پشم سیاه

دار، از اعماق های پشمالو خنده، با پاپاقن تاتاراند. شترباناآورده بزرگ این شهر را برای فروش به بازار بخارا
تا  -که در اندرون بیش از هرجای دیگر طرفدار و مشتری پروپا قرص دارد -های خوی راکردستان فرش

رنگ به دوش افکنده و چفیه عقالی از پشم شتر که عبای خاکستری -اند. اعراب بغدادیجا حمل کردهاین
های بلندشان نشان راه سرخ و آبی، و نیزههای راهز سوارانی هستند که عمامهجدا ا -انددور سر خود بسته

گذرد روند. . . . . اکنون بانوی متشخصی از برابر من میها و روسای اکراد به شمار میدهد که از سردستهمی
شان راه دنبال خانم، هکه بر قاطری سوار است و خود را زیر چادر و روبنده پنهان کرده . . . خدمتکاران، پیاد

 «چنین باشد.د اینر زنی بایاند، چون در کوچه لباس هها هم نظیر بانوی خود لباس پوشیدهروند ولی آنمی
 69، ص 1۳81اول، شهرسازی وزارت مسکن، چاپوونت معماریامع ؛ فرخ محمدزاده مهر،«میدان توپخانه تهران»

 مدرسه تعطیل، زندگی در جریان!
ها ها از تعطیلی اجباری مدرسهممکن است برخی تصور کنند بچه
ها، شاید دو سه روز اول چنین خوشحالند، ولی چنین نیست. بچه

ها کالسیاحساسی داشتند ولی االن دلشان تنگ کالس و هم
های خواند. از بچهدرس می ین در کالس هفتمشده. محمدحس

خوب محله است. محله را هم دوست دارد چون فضای بازی و 
تحرک دارد. روزهایی که مدرسه دایر بود هر صبح تا پشت مجلس 

مان راه شد هرفت و وقتی کالس تعطیل میشورای اسالمی می
ای گشت. البته اگر موقع رفتن کمی عجله و هیجان داشت، در برگشتن آرام و راحت است. عجلهرا برمی

گذرد و بخشی دیگر به های همان روز مدرسه با دوستان میدر کار نیست. بخشی از راه را به نقل خاطره
کند و حتما تصویر این ن زندگی میهای تهراترین بخشها و اتفاقات خیابان. او در یکی از تاریخیدیدنی

 روز و روزگارش خوش باد انشااهلل.ها در ذهنش برای همیشه خواهدماند. روزها و این خیابان

 ی دارد این محله!هایچه گوهر
نیاز به هیچ وصف و  فقط کافی است تماشا کنیم. همین.

تعریفی نیست. به قول معروف، مشک آن است که خود 
 محله است. ببوید. این بخشی از یک عمارت فروریخته در

توان به تماشایش نشست. در همین وضعیت هر روز می
بت و فاخر ین هم زیبا است. هنوز پر صالگزخمی و غم

 د!نببیامروزش را ، اوجش را ندیده کههرو اصیل است. 


