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 خانه اردیبهشت اودالجان

 ای نداریم جز. . . .چاره -سالم

گوید در میان مردم شریف جنوب کشور، مثلِ معروفی است که می
ای که خالی از آدم یعنی خانه«. کشدخانه خجالت مینم از صاحب»

آید جلو چشم صاحب میزند چون رطوبت شرمش نیست رطوبت نمی
رود. ریزد و از بین میای که خالی بماند فرو میخانه خانه باال بیاید.

ماند؟ چون ارزش و مزیت خود را از دست ولی چرا خانه خالی می
دهد به جایی دیگر کوچ خانه یا مستاجر ترجیح میدهد. صاحبمی

ندگی روی جا زای دیگر ادامه دهد. شاید آنکند و زندگی را در محله
خوش به او نشان دهد. اما چرا خانه ارزش و مزیت خود را از دست 

آوریم. ما هستیم که دهد؟ چون ما خودمان ارزش آن را پایین میمی
کنیم فروشیم یا رها میمیرا مان شویم، خانهفضای کاذب میاسیر 

مان بریم. ما هستیم که مزیت خانهشکل پناه میو به آپارتمانی قوطی
گذاریم و گیریم چون به محله و کوچه خود احترام نمیا از آن میر

است. ما هستیم « غاز»کنیم دنبال مرغ همسایه هستیم که فکر می
افتیم. دهیم و دنبال سراب دیگران میهای خود را بها نمیکه داشته

مان دانیم و کودکانهای محله را نمیما هستیم که قدر آرامش کوچه
کشانیم تا نتوانند نفس بکشند ها میری تنگ آپارتمانرا به چاردیوا

دار خودمان را رها یا بازی و کودکی کنند. ما هستیم که خانه حیاط
 گذاریم. ما هستیم. ما!کنیم و سر به بیابان بتن و آهن میمی

احترامی تواند بیمیکی تواند این تفکر ادامه یابد؟ تا ولی تا کی می
دامه یابد؟ و اصوال چرا باید ادامه یابد؟ چه به بافت و محله تاریخی ا

کوچاند ها هست که ماها را از آن میکسر و کمبودی در این محله
 شویم؟ ها میکنیم و آواره خیابانها؟ چرا ما محله را رها میبه خیابان
فایده ندارد »«. ها، دیگر جای زندگی نیست!این محله»شود گفته می

گویند. ولی آیا های دیگر نیز میخیلی حرف و«. جا رفتو باید از آن
اگر محله جای زندگی نیست )که هست البته!(، تقصیر محله است؟ 

ای که روزگاری نه چندان قدیم مکان زندگی بزرگان شهر بود، محله
چه تقصیری دارد؟ مگر آسمانش عوض شده؟ مگر موقعیت مکانی 

جدا شده و  اش عوض شده؟ مگر از بدنه و بطن شهرو جغرافیایی
نشین، امروز تاب شده؟ چه شده که این محله اعیانکنار گذاشته

 نگهداری ما و شما را ندارد؟ باز هم بگوییم تقصیر محله است؟
ایم. ما، خود، آن را از این ما هستیم که محله را به این روز انداخته

ایم. محله تقصیری ندارد. محله همان چشم خود و دیگران انداخته
ها وآمده بود. امکانات جدید و پیشرفته هم وارد آن شده. رفتاست ک

 ها.های دیگر نسبت به آن زمانتر شده و بسیاری مزیتهم آسان
هیچ ایم؟ امروز که این همه رفاه وارد محله شده، چرا ما قهر کرده

هامان را آباد کنیم. که محله را آباد کنیم. خانهای نداریم جز آنچاره
مان برسیم. ما، خود، ه و به خانهکه به محلنداریم جز آن ایهیچ چاره

باید شان و منزلت محله و بافت را به آن برگردانیم. اگر چنین کنیم، 
 انی خواهیم بود که لذتش را خواهیم برد. ما!سما نخستین ک

 پیش به سوی نور و روشنایی!

های تاریخ و در آدمی، در تمام دوران
امید زنده است. تمام نقاط عالم، به 

امید به آینده، امید به زندگی و امید به 
جا احیا و برگشت دوباره به زندگی. این

های محله است. یک یکی از خانه
جا خانه سال پیش، نه خیلی قدیم، این

که نه مکانی ویران و مخروب بود. پر 
و  گذرانیاز نخاله و آشغال و آثار شب

های بزه و خالف و زشتی. فقط جا، فقط یک سال پیش، پر بود از نشانهاتراق باالجبار و در خماری. این
اش برای بود و طبعا مامن آنانی که از چوب در و پنجرهیک سال پیش، نه خیلی قدیم. خانه خالی افتاده

بود و کردند. نه سقفی ماندهسوز استفاده میگرما و از هرچه فروختنی برای تامین هزینه آن لعنتی خانمان
 چیز نشانه افول و ویرانی بود و استیصال.نه دیواری سالم و نه حتی هوایی پاکیزه و تمیز. همه

نگریم که روشنایی است امروز، به پشتوانه کاری عاشقانه و صمیمانه، از در و سردر جدید آن به حیاطی می
ا آرامش دهد. امروز آجر و گچ تاق دارد و تاقچه که به ماجا سقف دارد که ما را پناه دهد. و نور. امروز این

راند. امروز وقتی از دهد. ما را پذیرا است. ما را از خود نمیساده و صمیمی این بنا به ما حس تعلق می
زندگی کشد. امید، امید، و امید. با اعتقاد و امید به مان شعله مینگریم، نور امید در دلآستانه در به داخل می

گردد، گردد. نه تنها خود به زندگی باز میروب و متعفن، دارد به زندگی باز میو آینده زیبا، این خانه مخ
دواند. آبادشدن این خانه درست مثل آن است که عضوی متعفن و های محله میخونی تازه در رگبلکه 

جایش قرار دهیم. این خانه حکم ریه سالم محله بیمار را از تن رنجور آدمی بیرون بکشیم و عضوی سالم به
حال، هنوز بسیار کارها جا نیز نفس کشید. با اینتوان در اینکم محله باور دارد که میکند. کمپیدا می را

های بیشتری آباد شوند، میل به های دیگر محله نیز نیاز به ترمیم و مداوا دارند. هرچه خانهباید کرد. اندام
 های سالم دارد.های تمیز و اندامه رگشود. محله نیاز بزندگی و امید به آینده در محله بیشتر می

 پلو با طعم مهربانی!

غذا نخستین نیاز هر انسانی است. نخستین 
نیاز مادی انسان است. اگر غذا نباشد حیات 
هم نیست. مرگ است و نیستی. اما غذا هم 
برای خود عالمی دارد. آدابی دارد و اصولی! 
درفرهنگ ملل شرق، غذا و آداب غذاخوردن 

ای مهم از هویت فرهنگی است. نشانه
گذارد ان میکه جلو مهممیزبان با نوع غذایی

گذارد. این پذیرایی و این غذا، و نحوه پذیرایی از میهمان، درجه نزدیکی و دوری خود از او را به نمایش می
شود، ولی با بوقلمون آدمیزاد با نان و پنیر سیر می»درجات بسیار متفاوتی دارد. مثل بسیار معروفی است که 

«. در خانه ما رونق اگر نیست، صفا هست!»هست که باز مثل مشهور دیگری «. شود!و کبک هم سیر نمی
ها همه نشان از آن دارد که خود غذا و جنس غذا یک طرف، حس میزبانی و انسانی آن طرف دیگر. این

شما ممکن است میهمان کسی باشید که توانش در حد یک نیمرو است با نان ساده. ولی این میزبان، به 
 زند. تان نقش خیال میمرغ نیمرو هم برایو با زرده و سفیده تخمکند احترام شما نان تازه تهیه می

زحمتکشان کشورهای همسایه، مهری است که های ساختمانی و کار با های کارگاهالغرض! یکی از زیبایی
ا کارفرمای خود دارند )البته اگر کارفرما نیز چنین شایستگی ربه آنان به محیط کار دارند. مهری است که 

ای ساالد که خیار و گوجه و کنند با کاسهمهمان می «پلو ازبکی»ا را به د(. آن وقت است که شمباشداشته
 پایدار باد این مهر. اند. پلو با طعم مهربانی و عطر آشنایی فرهنگی و دوستی.پیاز را در آن رنده کرده

 کاخ جهانی در همسایگی محله

های اطراف آن، مرکز محله اودالجان و کوچه
ترین آثار تاریخی تهران است. فبهترین و معرو

تهران، که پایتخت کشور است، تنها یک اثر 
جهانی در فهرست میراث فرهنگی جهان دارد: 
کاخ گلستان. این کاخ در همسایگی محله 

که، همین کاخ نیمرخ تاریخ است. جالب آن
بیشتر مورد توجه  تهران هم هست. تهران در دوره صفوی مورد پسند سالطین قرار گرفت، در دوره زندیه

و باالخره در دوره قاجار به پایتختی ایران گزیده شد. تاریخچه کاخ گلستان نیز چنین روندی قرار گرفت 



ه.ق(  988)  گر چه به زمان شاه عباس صفویدارد. تاریخ این کاخ 
مورد توجه واقع شده  ،بیش وکم نیز، های بعد گردد در سلسلهبر می
 ،ایاین مجموعه با ساخت دیوانخانه ،خان زندکریمکه در عهد تا این

توان به ولی اهمیت واقعی ارگ را می .دچار تغییرات اساسی گردید
دوران آقا محمدخان قاجار نسبت داد. وی در اواخر دوران زندیه و 

ه.ق( از بحران داخلی ایران استفاده  1193) پس از مرگ کریمخان
مرکز سکونت آنان بود به  نمود، ایالت قاجار را از دشت گرگان که

های جنوبی البرز یعنی والیات تهران و دامغان سوق داد و سعی دامنه
کرد که بتدریج راه خود را به طرف فارس یعنی مرکز حکومت و 

خان زند ا محمدخان بعد از غلبه بر لطفعلیغآ. قدرت زندیه باز کند
ق به نام ه. 1210ه.ق به تهران برگشته و در نوروز  1209در شعبان 

کاخ گلستان، از این تاریخ به بعد  .کندپادشاه ایران تاجگذاری می
 زشود که امروای میمجموعهیابد و به مرور تبدیل به توسعه می

های بازدید از این کاخ، حتما مغتنم است. در تاالرها و بخشبینیم. می
توان اسناد و اشیاء تاریخی بسیاری را دید، ضمن مختلف آن می

 که خود فضای کاخ و محوطه آن، واقعا، زیباست.آن

 شاه در جشن عید گل!

بسیاری بر این باورند که نخستین فیلم 
اثر « آبی و رابی»سینمای ایران 

است که در سال « آوانس اوگانیانس»
شد. اما پیش ساخته ،، نودسال1309

شاه مظفرالدین»شاید بتوان فیلم مستند 
سال را که در « در جشن عید گل

شد، سال پیش ساخته 120، یعنی 1279
 مظفرالدیناین فیلم، مستندی از سفر  نخستین فیلم ایران دانست.

داستان فیلم، از زبان شاه، چنین است: به بلژیک است.  شاه قاجار
امروز عید گل است و ما را دعوت به تماشا نمودند. رفتیم به تماشا. »

جناب اشرف صدراعظم و وزیر دربار هم در رکاب بودند. بسیار عید 
ها و توی کالسکه ها را با گل مزین کردهتمام کالسکه. باتماشایی بود

ها ها پیدا نبود و خانمها را پُر از گل نموده بودند که کالسکهو چرخ
کردند و های گل در جلوی ما عبور میها شده با دستهسوار کالسکه

  « …باشی هم مشغول عکس سینموفتوگراف اندازی بودعکاس
« باشیخان عکاسمیرزا ابراهیم»مورد نظر همان « باشیعکاس»

 شود. اوکه بدین ترتیب، نخستین فیلمبردار سینمای ایران میاست 
در تهران به دنیا آمد. به همراه پدر، ده سالی  12۵3در مرداد ماه سال 

را در اروپا ماند و به تحصیل عکاسی پرداخت. او در سفر اول 
مظفرالدین شاه به اروپا، به همراه گروه بود و پس از اینکه مظفرالدین 

در فرانسه با پدیده سینما توگراف، آشنا  1279ه سال شاه در تیرما
های ایرانی را نیز نخستین فیلم .شد، دستور تهیه دستگاه آن را داد
 برداشت.  1279مرداد  دردر همین سفر در اوستاند بلژیک 

های آخر سلطنت باشی در بازگشت به ایران تا سالعکاس
حمدعلی شاه دربار را مظفرالدین شاه در دربار بود، با آغاز سلطنت م

 ۴1در سن  129۴عمر او در این دنیا کم بود و در سال کرد. ترك 
 .سالگی دیده از جهان فرو بست

 هیجان، طبیعت، افتخار!

آدمیزاد به تحرك و شادابی نیاز دارد. شدید. گاه این شادابی با هیجان 
آید. مثال راه رفتن بر لبه دیوار بام. یا کارهای عجیب به دست می

رفتن باالی قله و تماشای اطراف. در این میان، گاه، فناوری به کمک 
کند. تصورش آید و هیجان سفر و خلق خاطره را بیشتر میانسان می

متر و عرض فقط یک و نیم متر  108نید از روی پلی به طول را بک

ای خروشان رد شوید که در عمق از روی رودخانه
متری زیرپای شما قرار دارد. تا اینجای کار،  100

هیجان کافی هست، ولی وقتی این پل تماما از 
شیشه باشد و شما هر لحظه و ثانیه عمق زیرپای 

یا ترس؟ فریاد خود را حس کنید، چه؟ هیجان است 
شوق است یا فریاد التهاب؟ هرچه هست به 

ای ارزد. پل معلق تمام شیشهکردنش میتجربه
اردبیل بر روی  -قوسی بسیار زیبا در مسیر سرچم

ای. افتخارش نصیب استان اردبیل و مردم نازنینش. باد فکر و اجرای چنین جاذبهرودخانه هیرچای. زنده
 ایی نیاز داریم.هامروز، به چنین مکان جای میهن عزیز شکل بگیرد.در جای امیدواریم چنین ابتکارهایی

 کودکی و شادابی!

پنج سال دارد. غرق در عالم کودکی است. شاد و « سینا»
کند و سینا شان جایی است که ماشین کم تردد میشاداب. خانه

دهد تواند از این نعمت استفاده کند. عرض کوچه اجازه نمیمی
خیابان و جاده جا محله است. ها سرعت بگیرند. اینماشین

ها مال در و همسایه است که همدیگر را نیست. همه ماشین
ها هستند. حاال حاالها وقت شناسند و حتما مواظب بچهمی

شیطنت سینا است. او به بازی و تحرك نیاز دارد. به رنگ و 
درخت و خاك و هوا. او باید برای رفتن به مدرسه آماده شود. 

م خودش را آماده کند. به مدرسه که برود، دوستان تازه پیدا خواهدکرد. کوقت زیادی نمانده. باید کم
دشد تا ها آماده خواهایمدرسهای خواهندشد. سینا با همین هممدرسهکالسی یا همهایی که هممحلبچه

د. خدا را چه دیدی! شاید آقا سینا وقتی بزرگ شد، معمار و مهندس بزرگی بشود و فردای محله را بساز
قش بزرگی در آبادی محله بازی کند. شاید هم آموزگار شود یا دکتر. بد شد یادمان رفت از خود سینا ن

خواهد خلبان شود! هرچه که باشد، او فرزند این محله خواهد بشود. شاید میکاره میبپرسیم در آینده چه
 برایش بهترین آرزوها را داریم. است و وقتی بزرگ شد برای محله خدمت خواهدکرد. حتما.

 تاریخی! چراغی دیگر در بافت

ای شود. احیای خانهای دیگر شروع می، قصهاینک
دیگر در بافت تاریخی تهران. با هدفی فرهنگی و 

 های اول برداشتهنگاهی به توسعه پایدار محله. گام
ها و بال آسیبوکنار عمارت دنشده و در گوشه

تا درمانش  یابند. درد را میها هستندو نقص نشت
تا به روزهای شکوه سابقش  ند. درمانش کنیندکن

فرهیختگانی از بوم و  دوستان و  برگردد. پذیرای
ای عمل، تداوم و رسیدن به هدف. قصه تازه ما خانهشود: اراده، تصمیم، طور شروع میفرابوم. همیشه این

هایش به زخم نیشترای و معماری ساده و دلنشین. ولی وقتی است فروتن و فاخر با عمری چندین دهه
برد و قصه را کند. تاریخ را به عقب میزنیم، پوست سالم و بافت تمیز از زیر زخم خود را نمایان میمی

کند. کار با خانه و عمارت تاریخی در بافت اصیل شهر، عالمی دیگر دارد. تنها، به تجربه انگیزتر میهیجان
مانیم برای دیدن چهره نتظر میآلوده عمارت است. متوان این حال را حس کرد. این تصویر دوره زخممی

 ر.ای دیگشود برای احیای خانهای میو انگیزه گاه، این خانه محركآن ای نزدیک!شاداب آن در آینده

 اول! «خواستگاری»

او چند تن از جوانان ایرانی را از زن و مرد ترغیب کرد که نه فقط در ». . . 
های انگلیسی، فرانسوی و حتی روسی را تئاتر بازی کنند، بلکه نمایشنامه

روی صحنه ها را در سالن شیروخوشید برای او به فارسی ترجمه کنند که آن
چخوف بود که ترجمه « خواستگاری»های او، نمایش بیاورد. یکی از موفقیت

آن از انگلیسی به وسیله دکتر محمود ضیایی یک جراح معروف که بعدا 
ن دراماتیک آماتوری مشهد انجام گرفت. نماینده مجلس شد، برای انجم

روزنامه پراودا مسکو شرح نمایش این نمایشنامه را منعکس کرد و با حسن 
. موفقیتی از این استنظر نوشت این نخستین باری بود که در ایران نمایشی از چخوف روی صحنه آمده

 «.با روح جوانی به نام مهدی ف.؛ . . بازی  . . . با . .بود « خاله چارلی»تر، اجرای نمایشنامه بزرگ
 32۵؛ ص1363له؛ چاپ اول؛ ؛ غالمحسین صالحیار؛ نشر سلسسر کالرمونت اسکرین؛ «جنگ جهانی در ایران»برگرفته از »
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