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 خانه اردیبهشت اودالجان

  آب زنید راه را! -سالم
های اش اندیشید. محله، هنوز، نفسمحله را باید دوباره دید و درباره

تپد. برای سالمت تازه و سالم دارد. هنوز قلبش برای زندگی می
های حلو راه دوباره بیندیشیمبیشتر محله و پایداری آن، باید 

مان، محله شده تاریخیخودمان را پیدا کنیم. باید مثل روزگار سپری
دیگر در را خودمان بسازیم. هر روز آب و جارو کنیم و با دیدن هم

هایی گفتن سالم و احترام پیشی جوییم. محله هنوز سالم است. زخم
ما هستیم که زندگی دارد ولی هنوز سالم و پرتکاپو است. در محله، 

 داریم.مان را برمیکنیم و روزی حاللکنیم. ما هستیم که کار میمی
است. هنوز امید به باروری و شکوفایی  پر امید آیندهتشنه محله هنوز 

دارد. محله زنده است. محله در تالطم عشق و شورمندی است. محله 
اط را به آن هایش را التیام بخشیم و نشرا پاس بداریم، زخم

 فقط و فقط، خودمان هستیم و خودمان.  در این راه،بازگردانیم. 
نیازی و امیدی به دیگران نیست. همه گرفتار کار و مقام خود هستند. 

های روزمره کوچک و بزرگ خود را دارند. و ما هستیم همه گرفتاری
کنیم و کشیم، دوستی میکنیم، نفس میکه در محله زندگی می

کنیم. ما هستیم که باید محله را ریزی میرا پایه مانآینده فرزندان
مان تصویرهای زیبا لذت ببریم و چشمان آن بسازیم و از آبادانی

 ها است. ند. چشمی که خدا به ما داده، الیق دیدن زیبایینببی
بیاییم از امروز، محله را به دیده دوست و آشنا ببینیم. با دید مثبت و 

 مان را پاکیزه کنیمیاییم کوچه و محلهحس عالقمندانه ببینیمش. ب
کنیم همین روزها  فرضاش پاک کنیم. بیاییم و غبار زمانه را از چهره
آید، باید خانه تکانی کنیم. باید خانه و کوچه است که دوباره عید می

کنیم که مژده روزهای بهار در راه  فرضرا آب و جارو کنیم. بیایید 
ده شویم. بیاییم نظافت شخصی و است و باید برای دیدن یار آما

خشت کوچه و محله مان هدیه کنیم. بیاییم خشتعمومی را به محله
گذاری های ریخته دانههای نو بر جای خشترا تمیز کنیم و خشت

خوانند. هنوز کبوتر تهرانی ها میکنیم. در این محله هنوز پرنده
این پرندگان  ها هست. هنوز آشیانهبامها و پشتدر خانه« یاکریم»

است. های زخمی محله چسبیدههای خانهدرختبر شاخ و ساقه تک
های ها در حیاط خانههای کوچک و دردانه این پرندههنوز جوجه
کشند. بیاییم قدر این نعمت بزرگ را بدانیم. محله، در محله قد می

هایی دارد که حیاط دارند، جا این شهر بزرگ مرکز کشور، هنوز خانه
دارند. « دور همی عصرانه»مان دارند، جا برای بازی کودکان برای

وفایی محله هنوز بوی باغ و بهار دارد. فقط زخمی است. و دلگیر بی
 صفا و های زیادی برایمهری ما است. محله هنوز چشمهو بی
روح و روان ما دارد. بیاییم نگاهی تازه به محله  هبخشی بآرامش

آغاز کنیم. بیاییم محله را شاد و آباد  تری رابیندازیم و زندگی بانشاط
محله هنوز زیبا است. هنوز  .نیز به ما شادابی بخشدکنیم تا محله

 بخشی دارد. بخشی و زندگیپابرجا است و ظرفیت شادی

 شیراز، شیراز!
ترین شهرهای شیراز یکی از تاریخی

ایران است، شهری تماشایی با باغ ها 
و آثار تاریخی فراوان که نه فقط 
گردشگران داخلی بلکه گردشگران 
زیادی هم از خارج کشور دارد. اهمیت 
این شهر در حدی است که حتی 
روزی در تقویم هم برای آن در نظر 

اردیبهشت به نام روز  ۱۵گرفته شده و 
 ؛گرددچند سال پیش برمیبه « روز شیراز»اردیبهشت به نام  ۱۵گذاری شده است. ماجرای ثبت از نامشیر

زمانی که این نامگذاری در شورای شهر شیراز تصویب شد و خیلی زود به تایید مجلس هم رسید. اگر تا به 
این ماه چقدر سرسبز و دانید که این شهر در رتان به شیراز افتاده باشد حتما میاحال در اردیبهشت ماه گذ

ی رویایی و بهشتی را مکان ،های این شهرها و خیابانتر عطر بهار نارنج در باغتماشایی ست و از همه مهم
بخش ها الهامانگیز که مدتاست. شیراز شهری برای تماشای تاریخ است، جایی با طبیعت دلپدید آورده

حافظیه، سعدیه، اش شود. تی در جهت حفظ آثار تاریخیشاعران بوده و باید مورد توجه قرار بگیرد و اقداما
ها جاذبه توریستی دیگر، شیراز را یگانه ایران و جهان کرده. باغ ارم شیراز، خانی، باغ جنت و دهارگ کریم
های تاریخی، شیراز جزو معدود شده در میراث فرهنگی جهانی است. عالوه بر جاذبههای ایرانی ثبتجزو باغ

روز بیدار و شیراز در تمام بیست و چهار ساعت شبانه«. شب ندارد»انی است که به اصطالح شهرهای ایر
ها و صنایع پیشرفته نیز جایگاه خاطر تاریخ و هنر، بل به سبب دانشگاهفعال است. امروز شیراز نه تنها به

سبب سابقه تاریخی  مهمی در کشور دارد. بسیاری بر این باور هستند شکوفایی دانش و صنعت در شیراز به
هایش نشانه شیراز بود، امروز آن سازی با تمام ظرافتبافی و خاتمو مدنی آن است. اگر روزی هنر قالی

شعر ناب بود، طن سخن و دهد. اگر روزی شیراز موظرافت شیرازی خود را در صنایع الکترونیک نشان می
 دارند. شیراز را گرامی بداریم!س میهای شیراز آن ارثیه را با توسعه دانش پاگاهامروز دانش

 آسمان، درخت، خانه آجری!
به همین سادگی! نه سنگ و کاشی، نه 
تزیینات رنگی و گران. درخت، آسمان و 
خانه. تمام حس و تعلق خاطری که ماها 
از خانه داریم، در همین فضا و محدوده 

شود. حیاطی با درخت و تعریف می
باالی سر. ای کوچک و آسمانی باغچه

صورت بالقوه دارند. به استثنای تعدادی خانه آپارتمانی نوساخته، همه های محله این امکان را بهتمام خانه
ها نگاه کنیم. کافی است ها این امکان زندگی زیبا و آرام را دارند. کافی است با چشم خریدار به آنخانه

به اهالی خانه حیاط  کهنعمت بزرگی است. آرامشی دار بدانیم و با تمام وجود درک کنیم که خانه حیاط
 کند.های خانواده را کم میبرد هم بزرگسال. بسیاری از تنشنظیر است. هم کودک لذت میدهد بیمی

 !یادآوری و آموزش
باور درستی است که شناخت و یادآوری 

، کمک بزرگی است «گذشته نزدیک»
برای ارتقای اعتماد به نفس امروزیان و 

شود، ازی برای فردا. گفته میستصمیم
های برای بزرگداشت هویت و ارزش

باستانی، نخست الزم است گذشته 
تاریخی خود را بشناسیم. برای درک 
بهتر گذشته تاریخی، باید از گذشته نزدیک شروع کنیم. بسیاری بر این باورند که برای شناخت تاریخ باید 

رسید به ابتدای تاریخ باستانی جامعه و مردم. متاسفانه، در  پله به عقب رفت تااز امروز شروع کرد و پله
شود تا برسد به تاریخ معاصر. البته این هم آموزش رسمی کشور، درس تاریخ از دوره باستان شروع می

شوند. اما، در میان مردم و های تاریخ با این روش نوشته میروشی است برای خود و شاید اکثریت کتاب
گاهی تاریخی، بهتر آن است که از امروز شروع کنیم و گام به گام به گذشته برویم. دلیل برای باالبردن آ

وقتی امروز را بشناسیم، کنجکاو  تر از دیروز است.ملموس« امروز»این توصیه آن است که برای همه ما 
ه دورهای تاریخی طور بچه بوده. از دیروز به پریروز و همین« دیروز»شویم بدانیم ریشه اتفاق امروز در می

حضور داشتند نی سلطنت وگروزهای سرندر های شریفی هستند که االن در محله انسان رسیم.تر میقدیم



طور، هنوز هستند کسانی و تمام تصاویر آن را در ذهن دارند. همین
آورند. حتما شدن نفت را به یاد میهای بیست و اتفاقات ملیکه سال

یافت که دوره اول پهلوی را شاهد بودند.  توانهنوز هم کسانی را می
ها دارند. گاه ها، حتما، عکس و نوشته و سندهایی از آن دورهاین

دانند. این اسناد و اطالعات این عزیزان، اگر ها را زیاد نمیارزش آن
شود. آوری شود، تبدیل به اسناد تاریخ شفاهی محله و کشور میجمع

شویم دوره مشروطه را کاو میها کنجو با خواندن و شنیدن آن
د قدر این سندها های دورتر برویم. بایطور به گذشتهبکاویم و همین

 آوری و نگهداری کنیم تا مردم ببینند.را بیشتر بدانیم، جمع

 هانشیناجاره
(، فیلمی ۱366وسه سال پیش )سی

روی پرده سینماها رفت که برای 
ها تبدیل به خاطره شد. اثری بسیاری

داریوش مهرجویی: استاد ماندگار از 
یک آپارتمان در «. هانشیناجاره»

فوت ه مالکش ک تهرانحاشیه شهر 
اداره امور  رد.اکرده و وارثی هم ند

 و مستاجرها را مباشر مالک   آپارتمان
که خود نیز  شده به عهده داردفوت

با همکاری یک مشاور  و قصد دارد. اساکن همین ساختمان است
آپارتمان فرسوده و نیازمند . ملک را تصاحب کند ،محلی امالک 

اهلل عزتبا بازی ، ولی عباس آقا )مباشر مالک ،تعمیرات اساسی است
گیرد و نه به دیگر نه خود وظیفه تعمیرات را به عهده می (انتظامی

دهد. در این ساختمان هر یک از ساکنان اجازه انجام این کار را می
 ،نشاندن حرف و نظر خود هستند و اینساکنان به دنبال به کرسی

تعمیرات را از بین  هایامکان تفاهم بر سر چگونگی تأمین هزینه
حمیده خیر با بازی )برد، تا این که عباس آقا به توصیه مادرش می

پذیرد که با مشارکت همه بیند و میمجلس شامی تدارک می (آبادی
هزینه تعمیرات تأمین شود، اما فردای آن روز این توافق با  ،ساکنان
خورد و کار تعمیرات ای به عباس آقا بر هم میهای غالم ترکهتوصیه

ماند تا این که در شبی بارانی منبع ساختمان همچنان بر زمین می
ریزد، روز کند و کل ساختمان فرو میبزرگ ساختمان سقوط می آب

کنند که این ملک ها اعالم مینشینبعد ماموران شهرداری به اجاره
  .شودها واگذار میبه شکل قسطی به آن

، بخش شداز دو ساختمان استفاده  هانشیناجارهبرای فیلمبرداری 
درونی ساختمان در خیابان پیامبر بود که در آن زمان تنها یک بیابان 

گفت اگر یک شب می اهلل انتظامیعزتای که بود، به گونه
پاره کنند. ها ما را تکهفیلمبرداری طول بکشد، ممکن است گرگ
ها نیز روبروی نشینرهساختمان بیرونی و نمای ظاهری ساختمان اجا

 .نیروگاه برق آلستوم بود که تمام اطراف این نیروگاه نیز بیابان بود

 همه باهم، از همان اول!
ها پیش، یک پادگان نظامی در اطراف شهر فرایبورگ آلمان، سال

ای سال قبل توسط یک مارشال قرار داشت که دویست و خرده
اواخر قرن بیستم، تخلیه بود. این پادگان در فرانسوی ساخته شده

شد. زمینی متروک ماند رو دست شهر. تعدادی از اهالی فرهیخته 
شهر، از معمار و وکیل تا معلم و صنعتگر، دور هم جمع شدند، حدود 

ها نفر، و از مدیریت شهر خواستند تا این زمین را در اختیار آن ۵00
واده را در آن سازی کنند و حداکثر دو هزار خانبگذارد تا در آن خانه

اسکان دهند. دولت این پیشنهاد را پذیرفت و نمایندگان این گروه 
ریزی کردند. از همان پله اول، تمام اهالی  آینده این شروع به برنامه

ها شرکت ها و تصمیمپهنه شهری در تمام بحث
که در « شهرک فائوبن»داشتند. حاصل چه شد؟ 

االن به حدود خانواده را اسکان داد و  ۵00گام اول 
دو هزار واحد رسیده و قرار نیست بیش از این 
گسترش یابد. حدود شش هزار نفر در آن زندگی 

ای تک و کنند. اما، ویژگی فائوبن چیست؟ نقطهمی
همتا در تمام جهان. حداقل تردد سواره، حداکثر بی

تولید برق مورد نیاز، فضاهای گیری تقریبا کامل و صددرصدی از انرژی خورشیدی برای تردد پیاده. بهره
و سازهای اشرافی ها و بزرگساالن. شهرکی آرام و با نشاط برای تمام ساکنان. بدون ساختفراوان برای بچه

و ولخرجانه، ولی کامال منطقی و جوابگو. واحدهای خدماتی در نقاط مختلف شهرک به تساوی پخش شده 
است که عالوه بر « شهرسازی پایدار»نمونه کامل  و نیازی به رفت و آمد اضافی نیست. این شهرک،

 خودی خود، تبدیل به یک مقصد گردشگری برای همه مردم جهان شده. عملکرد مسکونی آن، به

 های قدیمی!نعمتی است این خانه
گوید در چیزها بلد است. میدانیل کالس چهارم است. ولی خیلی 

گوید این شان کتابی هست درباره معماری دوره ساسانیان. میخانه
ها را دوست دارد. گویی در خون و رگ دانیل جور بناها و ساختمان

من، بنیامین هستم و عالقه زیادی به »است این عشق. نوشته: 
او هنوز در «. زمان شاهان قجری دارم های قدیمی متعلق بهخانه

های تاریخی خیلی دقیق نیست و با ادبیات زیبای خودش مورد دوره
ها بگوید، خواهد خیلی محکم و پرصالبت درباره این خانهگوید. اما وقتی میمی« زمان شاهان قجری»از 

باشد، باید یمی داشتهازنظر من، خانه قدیمی یک نعمت بزرگ است و هرکس خانه قد»نویسد: چنین می
 «. باشمآن را نگه دارد. آرزوی من است که خانه بسیار قدیمی داشته

 خود،باید صدآفرین گفت به این عالقه انسانی و تاریخی. باید افتخار کرد به داشتن چنین فرزندانی. دانیل، 
« خانه اردیبهشت اودالجان»این کلمات را نوشته و تاریخ گذاشته و امضا کرده. دانیل عزیز را میهمان دائمی 

سر بزند موجب شادی خواهدبود. اطمینان داریم او « خانه»دانیم. قدمش رو چشم ما. هر وقت که به می
های تاریخی محله باشد. خواست و عالقه او باعث تواند از عالقمندان و مشوقان مرمت و احیای خانهمی

 کنند، دلگرم به آینده خوش محله باشند.ندگی میهایی که در محله زها و مادربزرگخواهدشد پدربزرگ

 یک خانه، بیست و پنج سال پیش!
است. بیست و پنج  ۱374این عکس یادگار سال 

ها ای در همین محله، که خیلیسال پیش. خانه
اند و ها خوردهشناسندش. در این خانه نذریمی

اند. چندین خانواده در این خانه در ها دیدهمراسم
اند و خاطراتی به جا زندگی کرده چند نسل

اند. سرنوشت این خانه چیست؟ تا کی در آن گذاشته
آید این خانه نمونه تقریبا کامل زندگی جریان داشت؟ بعدها چه شد؟ امروز چه سرنوشتی دارد؟ به نظر می

یل متعدد، رها ها جریان داشته، ولی به دالزندگی فعال در آن ،ایهای محله باشد. در دورهبسیاری از خانه
میمون، فرجام نیکی یافته و اهالی اند. البته، خوشبختانه، این خانه، پس از افت و خیزی نایا فروخته شده

 مان را به هم ببندیم و قصه محله را بنویسیم.هایبیایید خاطره دانند این سرنوشت چیست.می

 راهپیمایی در آب!
راهپیمایی در آب، به طول حدود سه کیلومتر، تجربه 

فراهم « تنگه واشی». ولی این امکان در استنظیری بی
است. از تهران به فیروزکوه، سه کیلومتر مانده به 
فیروزکوه، باید به سمت روستای تنگه واشی پیچید و 

مسیر تنگه واشی از رفت سراغ عشق طبیعت و زیبایی. 
. مسیر دوم ادامه داردو تا ابتدای دشت ساواشی  استمتر  ۲۵0تنگه اول که حدود  :سه قسمت تشکیل شده

رسد. مسیر سوم که از تنگه دوم تا متر است و با راهپیمایی دشت ساواشی به پایان می ۱700که حدود 
که در میانه راه آبی، بر بدنه تنگه جالب آن .استمتر  ۸00رسیدن به آبشار تشکیل شده و حدود 

شاه است. بدین علیای هست که یادگار دوره قاجار، و احتماال زمان فتحهای فاخر و هنرمندانهنگارهسنگ
بهار، تابستان و اوایل پاییز از زیباترین  شود. اواخرترتیب، راهپیمایی آبی تبدیل به گردشگری تاریخی هم می

 .باشدمرداد ماه می ،و بهترین زمان استاین منطقه  های سفر بهفصل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C

