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 خانه اردیبهشت اودالجان

 سازیم!محله را ما می-سالم

را دید « قریه طهران»بیش از چهارصد سال پیش، سلطان صفوی، 
وهوا و مناسب برای اتراق و زندگی. او، ای خوش آبو پسندید. قریه

اش کند. ولی یا سلسلهاحتماال، قصد نداشت تهران را پایتخت خود 
زگار این قریه کوچک را به افتخار پایتختی کشور کهنسال وگردش ر

د. وقتی نخستین پادشاه قاجار، کمی از جنگ و رسانو متمدن ایران 
خونریزی فارغ شد و رقبا را کنار زد، در این تهرانِ کوچک تاج شاهی 

نش، بر سر گذاشت و تهران شد پایتخت ایران. او و شاهان جانشی
هریک به فراخور حال و امکانات، چیزی در این شهر ساختند. عموما 

 و عمارت هاها کاخکاخ و باغ سلطنتی و البته مسجد و حسینیه. آن
های خود را پشت دیوارهای بلند ساختند و قدرت خود را در زندگی 

 اجتماعی و اقتصادی شهر استحکام بخشیدند. 
جای ایران رو به این شهر نهادند یشدن تهران، مردم از جابا پایتخت

های شهری شکل گرفت: اودالجان، چال ها و منطقهکم محلهو کم
میدان، بازار، ارگ، دولت و . . .؛ مردم عادی در کنار بزرگان مملکت 

نشین و اشرافی های حاکمها و عمارتکه در حرص و ولع ساختن باغ
شهر را شکل دادند. های مسکونی ها و کوچهبودند، به مرور، محله

ها را به دقت یافتن محلهسندی در دست نیست که چگونگی شکل
گیری که شکلباشد، اما یک امر مسلم وجود دارد و آن اینبیان کرده

ها ربطی به فرمان یا اراده این یا آن پادشاه نداشته، مگر ارگ محله
فالن  و محله دولت، شاید! اگر اودالجان یا چال میدان را با فرمان

های تاریخ بودند حتما سایه بوق و کرنای آن تمام کتابشاه ساخته
ها را مردم ساختند. با کدام ایده و ها و کوچهکرد. محلهرا سیاه می

 چه حاصلی از این بحث داریم؟ولی، نقشه؟ بر ما، فعال، معلوم نیست. 
سازیم. مائیم که در محله زندگی امروز نیز محله و کوچه را ما می

ستیم که گذرد. ما ههای عمر ما در محله میکنیم. روزها و سالمی
و گذران زندگی را در محله برای خود و  باید به فکر خودمان باشیم

مان دلنشین کنیم. فرقی ندارد ساکن محله هستیم یا کاسب خانواده
و کوچه محله. کاسب محله هم تمام ساعات روزش را در همین محله

بیند. او هم باید به دیوار و کف و جداره را می گذراند و همینمی
اش درست مثل اهالی و ساکنین محله، حساسیت به محیط زندگی

خرج دهد و راضی نباشد چشمانی را که خداوند برای دیدن زیبایی 
وپاش محله وادارد. او نیز حق دارد مشامش آفریده، به دیدن ریخت

د. او، البته، در برابر این هایش آزار نبیننبو های خوش بشنود و گوش
انتظارات، وظایفی نیز دارد: باید به زیبایی و سامان محله و کوچه 

 شود آیا؟حساس باشد و در ارتقای کیفی آن مشارکت کند. می
های محله باور داریم که این مشارکت شدنی است. اهالی و کاسب

ر کنند توانند به شراکت و همکاری داوطلبانه خود، محله را زیباتمی
و روزگارشان را به خوشی و آرامش در آن سیر کنند. الزم نیست 

 گذرد!همیشه منتظر کمک یا اقدام دیگران بود، عمر ماست که می

 پل ارتباط جهانی: بوشهر

روزی، روزگاری، بندر تاریخی بوشهر 
به پل ارتباطی ایران با جهان تبدیل 

کنسولگری  13بود. در آن دوران، شده
خارجی در این هاینمایندگی دولتو 

وجود داشت. در این شهر روزنامه  بندر
شد و گروه تئاتری شهر فعال منتشر می

، بندری پر پیشینبود. بوشهر در سده 
و جوش با معماری زیبا و فاخر بود. جنب

م هو م های مسلم معماری پیشرفتهتاریخی آن نمونه« چهارمحله»های تاریخی بوشهر در هنوز هم عمارت
نگر مردم بوشهر ها نمایانگر فرهنگ باز و برونهای گشوده به بیرون این عمارتروند. پنجرهبه شمار می
اش شد و هزینهاداره می« هیئت امنایی»ها مدرسه سعادت بوشهر به روش ها بود. در آن سالدر آن سال

سابدار داشت، مدرسه سعادت بهترین پرداختند. چون شهر نیاز به مترجم و حرا بزرگان و خیرین شهر می
المللی تربیت بود تا برای شهر نیروی فعال ارتباطات بازرگانی و بینآموزگاران در این رشته را استخدام کرده

اند که در صورت اختالف کند. جالب است بدانیم امنای مدرسه از محمدعلی شاه قاجار دستخطی گرفته
ها در مدرسه در امان هستند و حکومت ودکان آن بزرگان و خانهای محلی، کحکومت با بزرگان و خان

المللی بوشهرِ یک سده قبل، بندری بینها فشار آورد. تواند با گروگان گرفتن این کودکان به پدران آننمی
ها قراردادی با با بازرگانان و کارآفرینان بزرگ بود. جالب است یادآور شویم حکومت مرکزی در آن سال

اندازی شود. وقتی معلوم شد دولت امکان چنین کاری را بود که در ایران خط هوایی راهمضا کردهآلمان ا
شد و « یونکرز»ندارد، یک تاجر بوشهری، به نام حاج محمدرضا کازرونی، وارد قرارداد با شرکت آلمانی 

 هنوز وجود دارد.  خط هوایی را در بوشهر راه انداخت. باندهای این فرودگاه در محوطه نظامی بوشهر، 

 چی داریم!همه

ایرانِ ما زیباست. ایرانِ ما غنی است. 

ایرانِ ما شریف و ارجمند است. در 

کشور چهارفصل ایران، تمام مواهب 

و استعدادهای طبیعی و مادی وجود 

 تبریزدارد. در روزی که دمای هوا در 

 37درجه باالی صفر است در اهواز  2

درجه است. در روزی که اردبیل در 

درجه است، در اطراف  15سرمای زیر 

ها را بادیهایی که بادهای تند منجیل آسیابچینند. در ساعتها میبوشهر نوبرانه گوجه و خیار را از بوته

دارد. این مواهب در کنار مخازن وسیع  چرخاند، در شهرهای مرکزی ایران، آرامشی دلنشین در هوا وجودمی

دن مس و روی و نقره در کرمان و سیرجان و عقیق خور و فیروزه اگاز در کناره خلیج فارس و معنفت

چی داریم. این همه نعمت و موهبت که سازد. ما همهنیشابور، تابلو خوشرنگ و متنوعی از این کشور می

کند، چه که نگاره بزرگ ما را تکمیل مییران کافی نیستند. آنداریم، هنوز برای رنگامیزی کامل تابلو ا

ها تک ما ایرانیهای تکهایی به عظمت تاریخ است. مدنیت تاریخی و باستانی ایران در رگرنگ ارزشته

ایم. به پشتوانه این دانایی تاریخی رسوب کرده. ما به اتکای این سابقه است که در جهان امروز دوام آورده

های بزرگ طبیعی و انسانی را پشت سر بگذاریم. اگر امروز جنبش ایم بارها و بارها مصیبته توانستهاست ک

در کشور راه افتاده، به سابقه ما در استفاده حداکثری از حداقل آب موجود « استفاده از انرژی پاک»بزرگ 

طبیعی خود بهترین بهره را ببریم.  ایم از مواهبدر یزد و کاشان و اصفهان است. ما در طول تاریخ یاد گرفته

« ایرانی اصیل»اندک مردمی که مثل یک ایم. امروز هم نیستیم. آن تعداد هکار و ولخرج نبودما هرگز اسراف

بودن را حفظ خواهندکرد. کنند، دچار اشتباه ذهنی هستند. آنان نیز ایرانی هستند و شان ایرانیرفتار نمی

های سفیدپوش، نگاره ایران ما های فراوان با پشتگرمی کوهبادیآسیاب منظره زیبای دریاچه منجیل با

 شود.گونه که ساختمان شهرداری تبریز با ساعتی که زمان و دقت در امور را یادآور میهماناست. 

 روزی، سربلندبود و بانشاط!

شت پر تحرک و با نشاط. مانده یک روستا است در استان قزوین. روزی این روستا مردان و زنانی دااین باقی
روستا آباد بود و مردمش شاد. امروز، بیش از سه دهه است که مردانش از آن کوچ کرده و روستا را به حال 

اند. این که اند و مهجور ماندههای بسیاری در بافت تاریخی که رها شدهاند. درست مثل خانهخود رها کرده
کنند و آن را که چرا مردم روستا از زمین و خانه پدری دل میچرا چنین شده، داستانی طوالنی دارد. این



کنند، نیاز به رها می
بحثی دیگر دارد. االن 
یک پرسش در پیش رو 
داریم. آیا روستاهایی 

امکان بازآفرینی  ،چنین
و زندگی مجدد دارند؟ 
امروز که بعد از چند دهه معلوم شده زندگی در شهر چندان هم آش 

مکن است اهالی یا بازماندگان آنان به روستا سوزی نیست، مدهن
برگردند؟ آیا با بازگشت آنان به روستا امکان احیا و نوزایی وجود 

گردند چه خواهدبود؟ آیا برای دارد؟ شغل مردمی که به روستا برمی
توان گردند یا به خانه ییالقی؟ آیا در روستا میزندگی دائم برمی

رسش تکمیلی: مردم جهان زندگی امروزی راه انداخت؟ یک پ
 پیشرفته با روستاهای خود چه کردند؟ رها کردند و رفتند؟

 خاطره سینما فلور

محله منیریه تهران، روزگاری 
معروف بود به محله منورالفکرها. 
بسیاری از اهالی درس و دانشگاه 

هنر اندیشه و و دلباختگان جهان 
که عموما از طبقه متوسط جامعه 

کردند. بودند و شغل دیوانی و اداری داشتند، در این حوالی زندگی می
سانی باید فضاهای فرهنگی مناسب هم کطبیعی است برای چنین 

تهیه دید. و بنابراین، بیراه نیست اگر سینماهایی در آن وجود 
« ستاره»و « شداریو»، «فلور»باشند. مثلث معروف سینماهای داشته

ساخت. در این میان، شاید، سینما فلور هویت سینمایی محله را می
ترین خاطره سینمایی محله دانست. سینمایی که در را بشود اصلی

سال پیش، با نام سینما روشن، شکل گرفت و  83، یعنی 1316سال 
سال، نام خود را همراه با مالکیت جدید تغییر داد و شد  23پس از 
یک بار دیگر نامش را که شبهه  1364لور. این سینما در سال سینما ف

داشت، تغییر داد و شد سینما گل. نام سینما « اجنبی»و « غربی»
ت مثل گل، عمر محدودی داشت و استعاره درستی بود. سینما، درس

حله جمعی م هر شد و مرد. امروز از این سینما، که روزگاری خاطرپرپ
 یاد آن روزگاران بخیر! صال.ساخت، خبری نیست. ارا می

 رویِ خوش، رفتاِر مردمی!

در شهر، هرکدام شغلی داریم و با همین 
شغل با مردمان شهر ارتباط برقرار 

کنیم. شغل ما، چه خوب چه بد، دو می
که وسیله وجه مهم دارد: نخست آن

امرار معاش ما و گردش چرخ زندگی ما 
و مردمان دیگر است. همشهریانبزار ارتباط ما با ااست؛ دوم، وسیله و 

و چه بهتر کنیم. دیگران رابطه برقرار میبخواهیم و نخواهیم ما با 
رتباط سبب دوستی و مودت شود. در محله، نیکانی هستند که ااین 

ها و هریک در جایگاه و مکان شغلی خود، باری از دوش همشهری
هر روز یا چند  دارند. بسیاری از این نیکان را ماها برمیایمحلههم

بینیم و نگاهشان و طرز برخوردشان در ذهن و جان بار میروز یک
شان برای ماند. برخی چنان مهربان و خوب هستند که چهرهما می

شان را ندانیم. ماند. ما ممکن است اسمهمیشه در یاد و خاطره ما می
باشیم و فقط در راه و گذر خود ها نداشتهممکن است کاری با آن

بینیم، یش آنان را میآالن، ولی وقتی چهره صمیمی و بیشابینیمب
گیریم و برای روز و ساعت بعدی انرژی مثبت آن را به فال نیک می

 ها هستیم.ها و کاسبایمحلهممنون این همنشیند. ر وجودمان مید

 درخت، سواره، پیاده!

برخی از شهرهای ما وجود نابِ های یکی از زیبایی
رو محالت است. در در وسط مسیر سوارهدرخت 

تهران، قزوین، شاهرود، کاشان، بوشهر و بسیاری 
رو را ها و معابر سوارهاز شهرهای دیگر، کوچه

شان درختان تنومند و زیبایی بینید که در وسطمی
قرار دارند. گاه این درختان، که معموال عمری دراز 

ساخت. در د. نمونه یگانه آمیختگی طبیعت و محیط مصنوعِ انسانکشنها نیز سر میبام خانهدارند، تا پشت
، ، خیابان فرهنگ و کوچه معیر الممالک. در اودالجانسنگلجدر : از این منظرها زیاد است های تهرانمحله

درختان در مسیر تردد سواره و پیاده قرار دارند و تا  ،در محله ایران و درخونگاه و مختاری و دیگر جاها
ناراضی « همیشه»هم کسی معترض این وضعیت نبوده و همه هم راضی هستند. مگر آنانی که کنون 

 برند.آنان نیز از سایه درختان بهره می زنند.کنند و غر میهستند و به هر چه در عالم هست پیله می
حورهای بعد از چندین دهه که شعار جداکردن مناطق شهری از هم، و جدایی کامل م اما، یک نکته جالب!

شهر  تقسیم، امروز در میان کارشناسان جهانی شهرسازی، اعتقادی به کرد،ها را کر میگوش سواره و پیاده
ورزند نه جلو طور نه با تردد سواره خصومت میهمینی و تجاری و غیره نیست. ربه محالت مسکونی، ادا

تجاری شهر ناراضی هستند. در تهران، مرگی مناطق مرکزی و امروز همه از شبکنند. تردد پیاده را سد می
شود. محالت ها تبدیل به شهر ارواح میرغم نقش بسیار مهم در اقتصاد کشور، شببازار و اطراف آن، علی

فضاها و رفتارها حمایت « آمیختگی»مسکونی نیز روزها سوت و کور هستند. امروز در جهان متمدن از 
های شهر در کنار مردم اتومبیل هم حرکت کند، کسی طغیان چهکه در کوکنند و به همین خاطر از اینمی

 مند هستند. هکند. بسیاری از محالت ما در شهرهای تاریخی کشور از این آمیختگی بهرنمی

 برویم اسم بنویسیم!

هایی را که با پدر یا مادر، کس نداند حال و هوای بچههمه
مدرسه بنویسند. شان را در یک روند، برای اولین بار، اسممی
ان دارند یا فقط تدبسهایی که یا تجربه مهدکودک و پیشبچه

داند این کودکان نازنین چه اند. خدا میدبستان را گذراندهپیش
ها کند. اینتاپ میشان تاپتصوری از مدرسه دارند. چقدر قلب

آینده زیبای محله هستند. باید قدر این کودکان عزیز را بدانیم. 
نویسی ز فرزندان بافت تاریخی است. او برای اسما« ماهان»

ن سال ورود به دبستان. برای پیداکردن نخستیرود. برای می
هایی که ارزش تاریخ و نازنین و عزیز هستند. بچه ،دوستان جدید. دوستانی که همگی مثل خود ماهان

بهترین آرزوها را داریم. از او  دانند و آینده روشن کشور را رقم خواهندزد. برای ماهانکشور خود را می
های تاریخی را دوست دارند. او با همین دوستان خود صفا خواهیم در مدرسه دوستانی پیدا کند که محلهمی

ها محله را آباد آن و نشاط محله را رقم خواهد زد.
 و شاداب خواهندکرد. به امید آن روز!

 دیگران هم هستند!

ور داریم که ست که بسیاری از ماها باادرست 
، ولی اگر کمی «هنر نزد ایرانیان است و بس!»

ها و هنرهای باشیم، با داشتهلطف و انصاف داشته
شویم، و شاید هم دیگر مردم جهان هم آشنا می

ای بگیریم. در شهر سنت پیترزبورگ اندوخته
سازی چینی»ه نام ای قدیمی است بمعروف است، کارخانه« پایتخت شمالی»به  مروسیه، که در میان مرد

چه که این های تک و یگانه چینی جهان و روسیه. اما، آنای دارد بسیار غنی از نمونهموزه«. الماناسوف
هایی بسیار ظریف و نازک، آن است. چینی« استخوانی»های کارخانه را معروف عام و خاص کرده، چینی

بینید. هنر ویژه کارکنان هنرمند این آن را می تای که اگر فنجان را مقابل چراغ بگیرید نور پشگونهبه
کنند و به همین خاطر هر استکان یا کارخانه آن است که بخشی از تولیدات خود را با دست نقاشی می

از رنگ اصیل چینی روسی  ،عموما ،آمیزی ظروف خودخودی خود، اثری تک است. در رنگبشقاب، به
گونه دانند، همانها آبی تند دریایی را نشانه سرزندگی می. روسکنند که آبی تند دریایی استاستفاده می

من چه سبزم امروز/ و تمام تن من هشیار »: گوییمو می دانیمکه ما سبز جوان بهاری را نشانه سرزندگی می
و اگر  پیترزبورگ سری هم به فروشگاه و نمایشگاه چینی الماناسوف بزنید.ارزد در سفر به سنتمی .«است
 تواندباشد.س یاری دهد، بازدید از موزه چینی الماناسوف، حتما، خاطره ویژه سفر میشان


