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 خانه اردیبهشت اودالجان

 محله را تمیز کنیم! -سالم
ها برای قابل ترین، و در عین حال، موثرترین روشیکی از ابتدایی

سه وجه انجام  تر کردن محله، پاکیزگی است. این امر درزیست
 گیرد: پاکیزگی فردی، پاکیزگی عمومی و پاکیزگی حکومتی. می

شود، پیش از هر معموال، وقتی صحبت از پاکیزگی محله و شهر می
افتیم و نقد و انتقادمان شروع میچیز به یاد دولت و شهرداری 

شود. البته که شهرداری مسئول اصلی نگهداری کوچه و محله و می
عمومی موظف است در قبال دریافت  نشهر است. البته که این سازما
دارد. در این شهر را نظیف و پاکیزه نگهعوارض و مالیات از مردم، 

 من و شما چیست؟  امر، تردیدی نیست و نخواهدبود. اما، وظیفه
اش استفاده کوچه و خیابان و جدارههمین آیا ما از همین محله، از 

مان را در کوچه و جلو نی، بساطکنیم؟ آیا ما، برخالف عرف جهانمی
مان را در همین کوچه کنیم؟ آیا ما اتومبیلمان پهن نمیازه و خانهمغ

مان را هایهها و کارگاکنیم؟ آیا ما تابلوهای مغازهو محله پارک نمی
کنیم؟ آیا دیوار شهر بر دیوار و پیشانی این کوچه و محله نصب نمی

 مال ما است یا مال همه ما و همه شهر؟ 
درست است ما مالیات و عوارض و چندین نوع قبض و برگه پرداخت 

مان را در آن پارک کنیم تا شهرمان را تمیز نگه دارند و ما اتومبیلمی
هر است. ما بر شهر حق داریم. از شهر سهم کنیم. این حق ما بر ش

هم داریم. شهر مال ما است. شهرداری و دولت نماینده ما است و 
، شهر را برای ما های مختلفدر قالب از ما، هاییدر قبال دریافت

ها دهد و دهکند، روشنایی میآوری میکند، فاضالب را جمعایمن می
 م وظایفی داریم. ها، ما هخدمت عمومی دیگر. با همه این

است. هر « مشارکت»نخستین وظیفه ما در قبال شهر و محله 
اداره و نگهداری محله و شهر  رشهروند حق دارد و وظیفه دارد در امو

خود شرکت کند. آن هم شرکت فعال. اصوال، نفس انتخاب شورا ها 
تک در امور اداره توانیم تکها همین است. ما که نمیآن و امثال

باشیم، نمایندگان ما این وظیفه را به عهده حضور داشته شهر
های عمومی و کالن شهر، ما گیرند. با این حال، در کنار فعالیتمی
توانیم در ساماندهی مشخص کوچه و محله خود مشارکت فعال می

جا نیازی به شورا و شورایاری نیست، در حد باشیم. اینو موثر داشته
توان محله یا کوچه یا یک میدانگاه می همکاری اهالی و کسبه یک

وهوایی مطلوب به آن داد. به کوچه را ساماندهی مجدد کرد و حال
توان فاضالب جاری در کوچه را نهان کرد؟ چرا عنوان مثال، آیا نمی

های تاریخی ما، که باید الگوی نظافت و پاکیزگی باشد، در محله
مگر اهالی این محله  ها جوی روباز عبور فاضالب باشد؟وسط کوچه

اند که هر روز در کنار فاضالب زندگی ها چه گناهی کردهو کوچه
حداقلی هم امکان پاکیزگی نیست؟ و  کمبگذرانند؟ آیا در همین حد 

شود ها سرپوشیده و کوچه را سنگفرش کرد؟ نمیشود جوینمی
 دستی به سر و روی کوچه کشید و جان مردم را جال و صفا بخشید؟

 عشق شاهنامه 
بود که در روستای  82یا  81سال 

مسجدسلیمان، در روز  «مایلیسی»
سوم فروردین، فرزندان تحصیلکرده 

ای بختیاری، که به دیدار مادر خانواده
خوانند. بودند، باهم شاهنامه میآمده

های ظاهرا، چند نفر از همسایه
روستایی هم بودند. این فرزندان 

گیرند سال بعد نیز عزیز، تصمیم می
همان روز سوم فروردین در خانه مادر شاهنامه بخوانند. آن سال، عالوه بر چند نفری که سال اول  در

بودند و هر یک با انگیزه و استداللی خوانی بودند، تعداد دیگری هم از آشنا و غیر آشنا آمدهمیهمان شاهنامه
که در سال تر شد تا اینبزرگبودند. این مراسم سال به سال گوش به اشعار حماسی فردوسی بزرگ سپرده

جمعیت خوانی به این روستای کوچک و بسیار کم، نزدیک به سی هزار نفر برای مراسم شاهنامه88
 نیز حضور داشت «گردآفرید»بودند. در این سال، که متاسفانه آخرین سال برنامه بود، بانوی نقال ایران، آمده

صورت شخصی شروع شد، برادر از یک خانواده و بهو نقالی کرد. عجیب است مراسمی که توسط چند 
وری شد به طوری که همین فرزندان شریف و ارجمند به ناچار باید روزها و شکتبدیل به همایشی بزرگ و 

بود از سال سوم و چهارم گذاشتند. استقبال چنان زیاد شدههای زیادی را برای ساماندهی آن وقت میهفته
بودند خوانی به روال قومی و محلی خودشان شدهف کشور داوطلب اجرای شاهنامههای مختلبه بعد از استان

 خوانی استان خود را به تماشا بگذارند.در هر سال نوبت چند استان بود تا هنرهای مرتبط با شاهنامهو 
شد. ر مینکته بسیار جالب و مهم در این مراسم چند ساله این بود که تمام این برنامه توسط خود مردم برگزا

گذاشتند تا هر ، معموال را باز میشان راآمدند، و صندوق پشت ماشینمیمردمی که برای تماشای مراسم 
کردن غذای محلی دیگری دارد، از آن استفاده کند. تمام میهمان دیگر که نیاز به غذا دارد یا هوس مزه

ه آب و سرویس بهداشتی دارند، در مضیقه گذاشتند تا کسانی که نیاز بهای روستا در خانه را باز میخانه
 !باد شاهنامهنباشند. و البته که بازار پذیرایی از غذای محلی، باز هم رایگان، در روستا به راه بود. زنده

 کودک و افتخار صنعت!
های ایران، تنها در ها و زیباییشگفتی

طبیعت یا میراث تاریخی آن نیست، 
ساخت جدید هم در برخی آثار انسان

کشور داریم که مایه افتخار همه ما 
 ۳سد کارون ها، هستند. در میان این

 ایران سدهایترین یکی از بزرگ

در  کارون رودخانهاست، که بر روی 
شهر دهدز در جنوب  شهرستان ایذه

میلیون کیلووات  4بیش از است. نیروگاه این سد در حال حاضر با تولید سالیانه احداث شده ایرانغربی 

ریزی در بدنه سدهای بیشترین حجم بتن .آبی کشور استهای برقترین نیروگاهساعت انرژی یکی از بزرگ
در این پروژه انجام  جهان سومین در یشترین حجم حفاری و تزریق در ایران وب .را دارد دوقوسی کشور

ترین بزرگ .است ترین مغار نیروگاه در کشور و از جمله ده مغار بزرگ نیروگاهی جهاندارای بزرگشده. 
یک ویژگی ناب و بسیار زیبا  در همین سد است. اما،ترین پل کابلی کشور پل فلزی زیر قوسی، و بزرگ

با بدنه  سالنایشگاهی سد، درست در کنج رو به دهانه سد، یک معمارِ پروژه، در ساختمان اداری و نمدارد. 
های بلند و های بازدیدکننده از سد در این سالن پشت پنجرههچها! بگرد طراحی و ساخته مخصوص بچه

شوید، در و دیوار آن پر از کنند. وقتی وارد این سالن میرا نقاشی می آننشینند و پهن رو به سد می
اند. این تفکر بسیار مبارک و اند و به رسم یادگار به دیوار چسباندهها کشیدهکه بچههایی است نقاشی

شهری که »باور داریم ای است. هر کجا که توجه ویژه به کودک بشود، باید قدر دانست. امروز، پیشرفته
د، برای کودک خوشایند و مطلوب باش

تخار اف«. قطعا، برای همه مطلوب است
ان، مناین تفکر در میهبه وجود کنیم می

 .جرقهیک صورت هرچند به

 سنگفرش! سیررنگ و تنوع در م
ومتر آبادی کیل 170تصورش را بکنید، 

های پشت آبادی. از فرانسه تا آلمان. آبادی
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رستوران. پر از رنگ و طرح و پر از مغازه و کافه و  ،کوچک و باصفا
آبادی در این مسیر  70تر از هم نظیف و پاکیزه. حدود زیبایی. و مهم

تا  ۳هایی با چند کیلومتر فاصله از هم. مثال وجود دارد. یعنی آبادی
کیلومتر. انگار از میدان آزادی تا میدان انقالب! این مسیر ناب  5

گردشگری، هرچند از فرهنگ دو کشور فرانسه و آلمان برخوردار 
«. غذای آلزاسی»گویند و نام خود را دارد. مثال می آوازهاست، ولی 

فرهنگ و آداب و اصول خود را دارند. این «. لزاسیهای آکافه»
دهد. آلمانی در معماری هم خودش را نشان می -ترکیب فرانسوی

های چوبی و هایی با نمای نیمه سنگ و نیمه چوب با کرکرهخیابان
های متنوع در نما و البته با کلی جزییات. بگذریم که هرکافه و رنگ
شتری در تابلو بدنه مجذب  ای ابتکار خاص خود را برایمغازه
و مقرارات  نکار برده. هرچند که تمام این کارها تابع قوانیاش بهمغازه

خاصی است که از سوی مراجع باالدستی شهری تنظیم و اعالم 
های واقع در محور آلزاس کوچک و است. بسیاری از آبادیشده
و ها دید توان دوسه تا از آنوجور هستند و در چندساعت میجمع

های سنگفرش، دنیای زدن بر روی کوچه و خیابانلذت برد. با قدم
 توان تجربه کرد.رنگین و مفرح آلزاس را می

 سمندون 
های تاریخی محله اودالجان، خانه

 های و مجموعهدر بسیاری از فیلم
های تلویزیونی به عنوان مکان 
داستان، مورد استفاده قرار گرفته. 
حسن این کار آن است که با ثبت 
تصاویر فضاهای مختلف خانه در 

ماند فیلم، سندی برای آیندگان می
ها و مراجعات خود از تا در پژوهش

های ها را تصویر کنند. یکی از مجموعهآن یبرند و سیماب هها بهرآن
سال است که در « سمندون»های گذشته، سال هتلویزیونی پر بینند

داستان از تلویزیون پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت.  1۳74
است که « سمندون»ساله به نام  2000 غولفیلم در مورد یک بچه 

حمیده ه )در منزل عم. کندای قدیمی زندگی میدر زیر زمین خانه
)ناصر  عمهزیرزمین اسرارآمیزی وجود دارد که برادرزاده  (یخیرآباد

خواهد از آن استفاده کند. بعد از اینکه به این زیرزمین هاشمی( می
جا ساله در آن 2000 دیوشود که یک بچه گذارد متوجه میپا می

. دو تن از کند و در انتظار رسیدن مادرش استمیزندگی 
داشتنی سینمای ایران در این مجموعه درگذشتگان عزیز و دوست

 اند: حمیده خیرآبادی و داریوش اسدزاده. نقش بازی کرده
 میرزا آقاخان نوریبرداری شده، منزل مکانی که سریال در آن فیلم

های متعدد دیگری نیز مورد فیلم واست که بعد از این سریال بوده
. این خانه در کوچه شهید صوفیانی )صدر استاستفاده قرار گرفته
ر دارد و در فهرست میراث فرهنگی به ثبت اعظم سابق( قرا

 هایی، توجه به تاریخ محله است.توجه به چنین خانه است.رسیده

 خیام در وین!
دانیم و انتظار داریم دیگران روزگار غریبی است! قدر خودمان را نمی

شود، چندی زیاد صحبت می« عمر خیام»ما را بستایند. این روزها از 
بود و دو سه روز پیش هم ستایش « بوعلی سینا»پیش صحبت 

ها بود. در کشوری هستیم و تاریخی داریم زبانفردوسی نامدار سر 
هر روز بیشتر از روز پیش، راه  ولی ماکند که جهان به آن افتخار می

در مقر گیریم. در پیش میرا گله و شکایت از خود و اجدادمان 
متفکر بزرگ  چهاراتریش تندیس « وین»سازمان ملل در شهر 

« بیرونیابوریحان »، «عمر خیام»، «ابوعلی سینا»ایرانی 
سازمان ملل همواره است. هنصب شد« زکریای رازی»و 

است به شعرا و دانشمندان ایرانی احترام خاصی قائل بوده
« نیویورک»در این سازمان در و به عنوان مثال، در سر

بنی آدم اعضای : استآمده« سعدی شیرازی»شعر مشهور 
  .که در آفرینش ز یک گوهرند /یکدیگرند

روز  .در همین شهر دار فانی را وداع گفت 11۳1به دنیا آمد و در سال « نیشابور»در  1048عمر خیام سال 
با ارزشی در علم ریاضیات و نجوم دارد که  آثار داشت عمر خیام است. اواردیبهشت روز گرامی 28

 .شناسنداما خیام را در جهان بیشتر به خاطر رباعیاتش می هستند،« نوروزنامه»و « رساله»ها ترین آنمعروف
آرامگاه خیام در نیشابور هم یکی از آثار برجسته معماری معاصر ایران است که توسط مهندس هوشنگ 

فاده این اثر با است سیحون طراحی و اجرا شد و امروز یکی از مقاصد گردشگری مهم استان خراسان است.
 است.از مبانی نظری ادب و عرفان ایرانی طراحی شده

 مدرسه، کانون محله!
باشد، چه اگر مدرسه دیوار نداشتهید اهتا حاال فکر کرد

توانید بپذیرید؟ اگر شود؟ اصال چنین وضعی را میمی
ها زنگ تفریح خود را کجا باشد، بچهمدرسه دیوار نداشته

لی بندند یا کجا باهم لیجا تور والیبان میکگذرانند. می
 باشد؟شود که مدرسه دیوار نداشتهکنند؟ میمی

ا دوست دارند فوری از هیک پرسش دیگر: چرا بچه
ها ها دلچسب نیست؟ البته همه مدرسهمدرسه بزنند بیرون؟ فضای مدرسه چه چیزی دارد که برای بچه

شان است و بعد از زنگ مدرسه هم دوست ها مثل خانههایی هستند که برای بچهطور نیستند. مدرسهاین
آخر کالس، تبدیل به فضای عمومی محله هایی هستند که بعد از زنگ دارند در مدرسه بمانند. مدرسه

ها با تور زنند. جوانشوند گپ میگذرانند. دور هم جمع میجا وقت میآیند و در آنترها میشوند. بزرگمی
هایی کنند. حتی مدرسهکنند و سالدارها دور میزهای کوچک سنگی شطرنج بازی میو توپ مدرسه بازی می

شان را در آن برگزار کنند. چه گذارند تا عزا و عروسیدر اختیار محله میهستند که تاالر و سالن خود را 
یک عروسی که در سالن نمایش مدرسه برگزار  فضای راحت و امنی است حیاط مدرسه برای مهمانان عزیزِ

ند و خوب هم ساخته وششود این فضاهای عمومی را که با پول مالیات ما مردم ساخته میشود! آیا نمیمی
 در اختیار محله باشند؟ت درس اها بعد از ساعچه ایرادی دارد فضاهای مدرسهمصرف نگذاریم؟ ند بیشومی

 امیدی هست؟
ها زیاد داریم. های محله از این منظرهکوچهدر کوچه پس

های رهاشده و متروک. برخی مامن و پناهگاه افراد خانه
ر رها و ویرانه. ویرانی دیده شهر هستند، برخی دیگآسیب

شدگی هرکدام هم دلیل خاص خود را دارد. یکی و ترک
آرزوی  ادر دعوای بین وارثین گیر کرده، آن دیگری ب

های احتمالی آینده بالتکلیف مانده. و تعدادی هم گرانی
دی به اند. آیا امیهای متروکی هستند که توسط دولت یا شهرداری خریداری و رها شدهها و پالکخانه

شود آباد کرد؟ بینیم، میکنید خانه ویرانی مثل این را که در عکس میفکر میآبادانی این واحدها هست؟ 
باید بود. فقط اراده شود آباد کرد. امیدوار تر از این را هم میگوید حتی ویرانتجربه میبا این حد از ویرانی؟ 

 های تاریخی قدم پیش بگذارند و شروع کنند. همین!خواهد و شوق آبادانی. کافی است عالقمندان خانهمی

 تبریز، شهری آبادان!
و آن شهر قصبه  -وپنجم شهریورماه قدیم بودو آن بیست -به شهر تبریز رسیدم»

هریک هزارو آذربایجان است. شهری آبادان، طول و عرضش به گام پیمودم، 
. . »کردند: چهارصد بود. و پادشاه والیت آذربایجان را در این خطه چنین ذکر می

مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله  ؛«بن محمد مولی امیر المومنینهسودان . .
(؛ و در 4۳4مائه )ع و ثالثین و اربعاالول سنه اربافتاد، شب پنجشنبه هفدهم ربیع

بود. و بود، و بعضی دیگر را آسیبی نرسیدهز نماز خفتن، بعضی از شهر خراب شدهایام مسترقه بود. پس ا
گفت، اما نام شاعری را دیدم، شعری نیک میو در تبریز، قطران بودند.گفتند چهل هزار آدمی هالک شده

ر دانست. پیش من آمد. دیوان منجیک و دیوان دقیق بیاورد و پیش من بخواند. هزبان فارسی نیکو نمی
  « معنی که او را مشکل بود از من بپرسید. با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من بخواند.

 «8؛ ص 1۳87چاپ نهم، انتشارات زوار؛ مروزی؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی؛  ناصرخسرو قبادیانیسفرنامه »

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84
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%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C

