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 خانه اردیبهشت اودالجان

 به همدیگر سالم کنیم!

باید بپذیریم دنیا دگرگون شده. این دگرگونی، هرروز، شتاب بیشتر 
شود مثل قدیم زندگی کرد. کند. نمیهای متفاوتی پیدا میو چهره

ور دنیا صحبت کرد و تصویر شود با گوشی تلفن ساده با آنوقتی می
شود مثل قدیم زندگی کرد. شتاب تغییر چنان زیاد دید، دیگر نمی

را تقویم کرد. امروز با یک برنامه مسیر و روند تغییرشود است که نمی
ساده کامپیوتری، چند ده نفر از نقاط مختلف دنیا باهم جلسه 

گذارند. دهند و مسائل عالم را به بحث و شور میتصویری تشکیل می
 ندگی کرد. جوان امروز اودالجان،توان مثل قدیم زامروز دیگر نمی

 ای در کانادا. وشد که جوان محلهپهمان مدل لباسی را می
سرعت عوض شده که پذیریم که دنیا عوض شده. و چنان بهمی

گویی از اول چنین بوده. یادمان رفته دوسه دهه پیش حتی دستگاه 
ای عجیب و تازه بود. امروز فاکس از دور خارج وسیلهفاکس هم 

 د.شده و وسایلی جایش را گرفته که روزگاری باالتر از رویا بو
پذیریم همه این اتفاقات را. اما، هنوز که هنوز است، بسیاری از می

رود. امروز نیز مثل ده سال امور مانند گذشته است. هرگز از بین نمی
ها به هم نیاز دارند. آدمی، پیش، مثل صدسال و هزار سال پیش، آدم

و هر نفس هر انسانی هرگز بدون دیگری، امکان حیات ندارد. هر قدم
هایی دیگر مربوط است. ما در بسیاری از موارد این انسان و انسانبا 

بینیم ولی وجود دارند. ما هرگز آن کسی را که پشت ارتباط را نمی
شناسیم، ولی بینیم و نمیخط تولید بیسکویت یا نوشابه ایستاده نمی
شناسد ولی اگر بیند و نمیهمو با ما در ارتباط است. او نیز ما را نمی

ها به هم او نیز بیکار است. او نیز به ما نیاز دارد. همه آدم مباشیما ن
 نیاز دارند و با هم در ارتباط هستند، فقط شکل ارتباط عوض شده.

در محله، در زمان قدیم، مردم در حسینیه یا در میدانگاه باهم جمع 
شدند. برای اخبار و کشوری باخبر می شهریشدند و از خبرهای می

ها فضای مناسبی بود چشمه ها و سرِخصوصی هم حمامخانوادگی و 
شان را تنظیم کنند. امروز موضوع خیلی ساده هایتا مردم ارتباط

شود و تصمیم ها برقرار میهایی در فضای مجازی رابطهشده. با گروه
چهره مزیت خاص بهشود، هرچند دیدار حضوری و چهرهها گرفته می

رتباط نیست، صحبت سر اصل ارتباط خود را دارد. صحبت سرِ روش ا
است. بیایید باهم در گپ و گفت باشیم. بیایید همدیگر را قبول کنیم. 
الزم نیست تمام وجوه شخصیتی همدیگر را بپذیریم. وجوه مثبت از 

مان را شکل دهیم. نظر خودمان را برجسته کنیم و با آن وجوه ارتباط
محل بسیار ا همسایه و همدر روزگار وانفسای امروز، رابطه انسانی ب

ای مهم و راهگشا است. در جهانی که هر روز مساله و مشکل تازه
ها باهم، خیلی محلها باهم، همگفتن همسایهسخن ،دهدرخ می

ها را کاهش دهد. بخش باشد و استرس و ناهنجاریتواند آرامشمی
م رسیم، سالبیایید به سنت باستانی و تاریخی خود، وقتی به هم می

 گذرد؛ گو که خوش گذرد!کنیم. حال همدیگر را بپرسیم. عمر می

 کبوتر بر عمارت!

این عمارتی است در خیابان جمهوری، 
نزدیک به سی تیر. یک ویژگی 
منحصر بفرد دارد: همیشه کبوترانی بر 

هایش پنجره نرده بالکن یا سایبان
اند. عجیب است که بر لبه نشسته
های اطراف این های ساختمانپنجره

ای نیست. هرگز! بنا، هرگز هیچ پرنده
چرا؟ این همه کبوتر چرا بر روی این 

رسید! جالب و نشیند؟ اگر از اطرافیان یا از اهالی محل بپرسید، بازهم به پاسخی روشن نمیساختمان می
شوند که چرا روی این عمارت این همه کبوتر حل وقتی با این پرسش مواجه میعجیب است که اهالی م

اند انگار تا کنون متوجه نبوده« آره! راستی چرا؟»گویند شود و میشان برانگیخته مینشیند، تازه تعجبمی
که حرفی هاشان هم به روال معمول، برای ایننشینند! بعضیکه کبوتران فقط روی این عمارت می

ولی راستی چرا روی این عمارت این «. ریزندحتما برایشان دون می»دهند: باشند، پاسخی عمومی میدهز
ها نکند کبوتران هم سلیقه معماری دارند؟! نکند آنهای اطراف هیچ؟ نشیند و روی ساختمانهمه کبوتر می

 شاید بد نباشد این موضوع مطالعه شود. داند!دانند؟!! خدا میرا می« ساختمان»با « معماری»هم تفاوت 
بینند و قاعدتا باید شاکر و دعاگو باشند صورت، رهگذران و عابران خیابان جمهوری این منظره را میبه هر 

نشینند و طراوت و لطافت زندگی را به کسبه ها بر در و دیوار آن میمحیط کارشان طوری است که پرنده
هایش. اگر «یاکریم»به  کنند. تهران به چنارها و کبوترهایش معروف است. به ویژهو عابران ارزانی می

 !و روزگار روزی برسد که این پرندگان را در آسمان شهر نبینیم، حتما روز خوبی نخواهدبود. نیاید آن روز
  نشینند؟ چرا؟و ساده می اراستی، چرا این همه کبوتر بر روی این عمارت زیب

 تاریخ+طبیعت

هر نقطه از ایران، جذابیت و زیبایی خاص 
یی ناب طبیعی با خود را دارد. گاه این زیبا

آمیزد و شکوه مایه و حافظه تاریخی میبن
یابد. قلعه الموت و منطقه بیشتری می

های ایران الموت یکی از این نادر موقعیت
قلعه الموت یا دژ الموت مقرّ حسن است. 

صباح یکی از قالع تاریخی ایران است. دژ 
الموت در منطقه الموت قزوین شمال 

 تعداد با و  متر از سطح دریا بیش از دو هزاراین دژ با ارتفاع  .)قصر خان( قرار داردشرقی روستای گازرخان 
است. پلکان سنگی، تنها یک ورودی از گوشه شمال شرقی اش دارد که به شکل شتر خوابیده ۴۰۰ حدود

ایستیم تا هنگامی که باالی دژ می بندد.در دامنه جنوبی کوه خندقی وجود دارد که هر گونه راه نفوذ را می
کیلومتر دورتر هم قابل مشاهده است. دور تا دور این دژ، پرتگاه است، در حقیقت انتخاب  ۱۰فاصله حدود 

ت. جغرافیا و معماری قلعه تسخیر ناپذیر است. این دژ محل زندگی حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه اس
هجری به مصر  ۴۶۹کالس بود. در سال وسی و عمر خیام همالملک طوی با افرادی مانند خواجه نظام

 مردی. شودمی مستقر جاآن در و رودمی الموت به .گرددمی  خواند و به ایران برسال درس می ۳رود و می
اش بر اثر بیماری فوت سال زندگی در قلعه الموت کنار خانواده ۳۵ از پس وی. بود پرهیزکار و فکرخوش

در کنار این نقطه جذاب تاریخی، روستاها و منظرهای  .ها بعد مغوالن مقبره او را به آتش کشیدندکرد. سال
 هاها است. اقلیم این منطقه، همراه با سنتیکی از آن« اوان»طبیعی بسیار زیبا و بکر وجود دارد. دریاچه 

ناکردن در شاست. موقع های مهم ایران کردهو آداب اهالی آن، منطقه الموت را تبدیل به یکی از جاذبه
گذرانی حال شبماهی هم بود. احتیاط شرط عقل است. با اینکف دریاچه و اره دریاچه اوان باید مواظب نیزار
 آسمانی پرستاره، صدای جیرجیرک و موج آرام دریاچه و . .  کنار اوان عالم دیگری دارد.

 !نماندسختی برای زندهجان

های جاها، از جمله در بسیاری از خانهیاریدر بس
کند. غوغا می« عرعر»یار و بیعار محله، درخت بی

در هر شرایطی و با هر مصیبتی زندگی را رها 
این درخت اصال خوشنام نیست! همه از کند. نمی

کند و کنند. چون به سرعت رشد میدستش فرار می
 ندارد!هم فرقی  یا نهکند. آب بخورد جا را پر میهمه



دواند. دهد. در تمام سطوح ریشه میخودش را با هر شرایطی وفق می
حتی زیر موزاییک سخت بتنی هم اگر سوراخ هوا پیدا کند فوری سر 

کند. داستان این درخت داستان کشد بیرون و اعالم وجود میمی
عار است فقط. به عجیب و غریبی است. انصافا زشت هم نیست. بی

خواهد و هوای ز نیاز ندارد. فقط کمی خاک میچیکس و هیچهیچ
کشیدن. وقتی شاخه ترد و نازکش را از زیر سنگ یا بتن به نفس

نفس، « بگذار نفس بکشم!»کشد کشد، انگار فریاد میبیرون می
قدر ها هست. آننفس. همین. در حیاط خانه ما یکی از این درخت

. هرکجا شاخ و دستش بود که انگار مالک تمام خانه استشاخه دوانده
زند. به جا شاخه زد. و هنوز هم میرا قطع کردیم، دوباره از همان

 فقط نفس!«. روزگار غریبی است!»قول آن شاعر نازنین ترک 

 «جنوب شهر»
سال پیش، با موضوع زندگی و کار  ۶2

شد در بخش جنوبی شهر، فیلمی ساخته
های مردمی ها و نامرادیکه ناهنجاری
های شبانه کار ها و کلوبکه در کافه

داد. اسم فیلم هم کنند را نشان میمی
خوب بود که کارگردان « جنوب شهر»

غفاری، آن را  خوشفکر ایران، فرخو 
از  پسکه زن جوانی بود. قصه ساخته

 شهر پائینگارسون یک کافه  ،مرگ همسرش برای گذران زندگی
گیرد که از دیرباز با شود. او در آنجا مورد توجه دو جاهل قرار میمی

ای سخت یکدیگر رقابت دارند. وجود زن رقابت آن دو را به مبارزه
کند تر است با زن ازدواج میتر و آرامکشد و سرانجام آن که انسانمی

. این فیلم که ظاهرا چندان هم فیلم بخشدای به او میتازهو زندگی 
شد و توقیف شد تا عجیب و غریب نبود، فقط سه شب نمایش داده

شنبه دوم آذر ماه فیلم از روز یکها بعد. داستان جالبی دارد. سال
در سینماهای متروپول، اسکار، زهره و فردوسی به نمایش  ۱۳۳۷

مذاکرات  ر، توقیف شد.ذهارم آدرآمد. در روز سوم نمایش، چ
شد به های فیلم هم منجر میشده که به حذف برخی از صحنهانجام

. بودد زیرا وزیر کشور به طور مستقیم مخالف اکران فیلم ینتیجه نرس
ها و افزودن فیلم سرانجام چند سال بعد با حذف برخی صحنه

ندگی گذرد و رقاصه سابق حاال زهایی که در شمال شهر میصحنه
رقابت »آورد به نام گذشته نکبت بار خود را به یادمیمرفهی دارد و 

آید که موفقیتی بدون ذکر نام کارگردان به نمایش در می« در شهر
در فضاهای واقعی و در میان « جنوب شهر»شت. فیلم هم در پی ندا

هرمز استاد  ،دان برجستهسیقیوبرداری شد. آهنگ آن را ممردم فیلم
 البته در آن زمان آهنگسازی جوان بود. ت ساخت.فره

 نور عشق بر سنگفرش بازار!

های سقف بازار شهرهای ما از روزن
های نور و رنگ در معماری است. جلوه

ها در ساعاتی از روز، در گاه این روزن
گیرند ای با خورشید قرار میچنان زاویه

که نقش جالب و خاصی بر کف 
جا بازارچه شاپور است در اندازند. اینمی

یکی از محالت قدیمی. تصویری تهران. 
ست کرده مثل تصویر و که نور سقف در

نماد عشق و دوستی است. انگار بازار 
تان را پایتان را زیباتر بردارید. هایطلبد تا گامشما را عاشقانه می

 گذارید. مواظب باشید لطفا!روی تاریخی از مهر و مهربانی می

ر در شهرهای تاریخی ایران، صرفا مکانی برای دادوستد نیست. مکانی اجتماعی و مدنی است. حال، در اباز
شود آور میداست. این نورپردازی به شما یاصاف افزدهبازارچه شاپور، نور و تصویر عشق هم به تاللو مهر و ان

کند. بازار مکان فروشد، رابطه و دوستی و همدلی هم عرضه میهر کاسب این بازارچه، فقط کاال نمی
های قوسی بازار به میهمان باشد. آرامشی که سقفمقدسی است. شیله و پیله در آن راه ندارد. نباید داشته

شود. راستی، تا کنون این تصویرها را تاب تکمیل میورپردازی طبیعی خورشید عالمدهد با نو میزبان می
 را هم بیفزایید.« نور عشق»های بازار بخش نیست؟ به زیباییبودید؟ لذتدر کف سنگفرش بازار دیده

 !کوچهکودک و 

کودک یعنی بازی؛ کودک یعنی شیطنت؛ کودک یعنی 
کودک یعنی زندگی.  کنجکاوی؛ کودک یعنی شادی و شادابی.

دید. کودک « حنانه»توان در چشمان پرنشاط ها را میهمه این
کم باید خود محله ما که هنوز به سن مدرسه نرسیده، ولی کم

نویسی کند. سال بعد یا آن یکی سال. او به خوبی را آماده اسم
ای در انتظار او است و دوستان تازهداند مدرسه دنیای تازهمی

های امن و کند که کوچهای زندگی میدر محلههستند. او 
شود و خطر تصادف در آن ساکتی دارد. ماشین کمی رد می

ت ساها باریک و دارای پیچ هستند. برای همین باشند چون کوچهتوانند سرعت داشتهها نمینیست. ماشین
بیاید و با بزرگترِ خود  های محل رد شود و به بوستان کوچک آنتواند با آسودگی از کوچهکه حنانه می

 نی کند. چه بهتر از این؟وطساعتی را وقت بگذراند، هوا بخورد، بازی کند و شی
 کها را به خاطر خواهدآورد. به خاطر خواهدآورد که در بوستان کوچحنانه، وقتی بزرگ شود، این کوچه

دانیم بزرگ دفی در سر دارد. نمیدانیم چه هکرد. نمیها یا با داداش کوچولو خود بازی میبازیمحله با هم
دانیم که محله را فراموش نخواهدکرد. خدا را چه دیدی، شاید او معمار کاره خواهدشد، ولی میکه شد چه

اخالق همین مدرسه شود. جا انتخاب کند؛ یا شاید آموزگار خوشیا مهندس شود و دفتر کارش را در همین
 حنانه نسل پر تحرک و کنجکاوی است. آینده دارد. نسل  هرچه هست، انشااهلل که موفق باشد.

 دلنوشته یک آشنا!

از میان شلوغی و سنگینی خیابان شهید مصطفی خمینی، »
، که مرا به «سجادی»کنم. کوچه باریکی هست با نام عبور می

صدای «. خلیلی مفرد»رساند به نام ری میگکوچه دیسمت 
ها تابد به بدنه آجری کوچه. بازی سایه. آفتاب مییدآها میپرنده

شروع شده. پیرمردی دم بقالی نشسته. رهگذران را تماشا 
کنم. در راه، کنم. کوچه آقاموسی را پیدا میکند. عبور میمی

زخمی کوچه، یادگار  ها بودم. تنمحو تماشای آجرها و خرابه
نام این محله  ابخود را روزهای خوش گذشته است. تن رنجور محله نشان از روزهایی دارد که اهالی آن 

خوانند یا عزیزانی که خود را بچه می« پامناری»هنوز هم هستند مردمانی که خود را  کردند.معرفی می
ام و کنند. من ماندهها مرا به قلب تاریخ پرتاب میینیم. آجرچخچرشناسند. در رویاهایم میاودالجان می

 ایی که شهر و سرزمینم دارند.هقصهتصویر گذشته نزدیک تاریخ شهر و دیارم. این همه حافظه تاریخی. 
وارد ام. زده شدهبهتس نیست. شاید شوم. حسی دارم نا شناس. گنگ. اما حس تروارد کوچه آقا موسی می

شوم. دیواری آجری در یک سمت، دیواری زخمی و سیاه در سمت دیگر. یکی نشانه بست اول میبن
رسم دارم به سردر خانه میگام بر می«. روزگار غریبی است»نشانه رهاشدگی و غربت.  دیگری ،مراقبت

های محله، تماشای اطرافم هستم. حاال به جز صدای پرندهدارم. محو گوید. قدم برمیکه به من خوشامد می
های تاریخ شان را از کوچهزنند. صدایآورد. آجرها هم حرف میمرا به خود میهم صدای مرغ سفید خانه 

 «.شوم. میزبان در زیرزمین شرقی خانه است. منتظر من . . . شنوم. وارد حیاط خانه میمی

 سرایدار باشی یا آقاموسی؟

ای را که امروز به نام های تاریخی، کوچهد و نقشهدر اسنا
شناسیم، در یک دوره با همین نام آمده، در می« آقاموسی»

 ۱۷۰ای از حدود در نقشه«. سرایدار باشی»ای دیگر با نام دوره
است. در نقشه بعدی، « آقاموسی»سال پیش، اسم این کوچه 

اشی تغییر معروف به نقشه عبدالغفار، نام کوچه به سرایدارب
دوباره « آقاموسی»های بعدی کند. ولی بازهم در نقشهمی
ها را شناخت و نام شود این دوگانگیمیها. آید روی نقشهمی

  شود؟مان را با تاریخش بسنجیم؟ میکوچه


