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 خانه اردیبهشت اودالجان

 محله مال کیست؟ -سالم

محله مال »مان خطور کرده که تا کنون، آیا، این پرسش به ذهن
فرض کنیم همین محله اودالجان، یا محله سیروس، مال « کیست؟

کسی یا کیست؟ اصال، آیا، محله مالک دارد؟ ملکیت آن را به نام 
های خودمان، بارها از ها و خواندهاند؟ حتما، در شنیدهکسانی زده

ایم. تا همین چند های کوچک با خبر شدهمالکیت روستاها و آبادی
دهه پیش، در اکثر نقاط کشور، هر روستا مال یا ارباب یا کدخدا بود. 
کل زمین و زمان روستا متعلق به یک ارباب بود. ولی آیا در شهرها 

شناسیم که مال ای هست؟ مثال شهری میم چنین روال و سابقهه
ایم طور، آیا، تا کنون شنیده و خواندهیک سلطان یا حاکم باشد؟ همین

 داروغه یا نایب یا کالنتر؟ یک محله مال کسی باشد؟ مثال مال که
شدن به پاسخ این پرسش، بهتر محله مال کیست؟ شاید برای نزدیک

ها چگونه شکل گرفتند و به وجود آمدند. یم محلهباشد بگردیم و ببین
به ها، چی بوده و چطور قدیممثالا همین محله اودالجان، آن قدیم

شدن چه است. در این تبدیل به محلهمرور تبدیل به یک محله شده
 روندی را طی کرده و چه قوانین و ضوابطی را به وجود آورده.

کنیم ال دولت است. فکر میکنیم محله و شهر ماغلب ماها تصور می
است؟  نبردار امالک دولت هستیم. ولی، آیا، چنیماها مستاجر یا بهره

و شهر مال دولت است؟ اگر مال دولت است چرا برای نگهداری محله
همه عوارض و گیرد؟ چرا اینو نظافت و امنیت آن از ماها پول می

ش باید هزینه پردازیم؟ اگر محله مالک و صاحب دارد خودمالیات می
 گیرد؟ نگهداری آن را هم بدهد پس چرا از ماها پول می

شاید محله مال هیچکس نیست! شاید فکر کنیم محله نیز مانند کوه 
ایم که از آن استفاده و دشت، موهبتی الهی است و ما شانس آورده

کاره و نهادهای عمومی چهکنیم و شاکر باشیم. اگر چنین است، دولت
کنند با کسانی که به ای حفاظت از آن نیرو تربیت میهستند که بر

 شوند. چرا؟کشند و کشته میجنگند و میآن تجاوز کنند می
خیال این پرسش شویم و سرمان را بیندازیم اصال، ممکن است بی

 که محله مال کیست؟!چه ما مان را بکنیم! اصال به ن و زندگیپایی

ایم و این سوال هم اصال به کردهها در محله زندگی ها و سالسال
خیال! چه مان نرسید و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. حاال هم بیذهن

چه فرقی دارد  کند محله مال که باشد؟ مال من یا تو یا او؟فرقی می
محله مال دولت باشد یا نه، موهبتی خدادادی باشد؟ فرقی دارد؟ 

دارد: اگر دنبال ولی این پرسش یک پاسخ جالب هم  افتد؟اتفاقی می
این پرسش نباشیم که محله مال کیست، ممکن است هیچ اتفاقی 

گونه که تا کنون نیفتاده و ما هم دنبال پاسخ به پرسش نیفتد! همان
نبودیم. ولی! ولی! اگر بدانیم محله مال کیست، حتما اتفاقاتی 

وقتی به این نتیجه «. محله صاحب دارد!»فهمیم د، و تازه میتافمی
افتد کنیم و در برابر اتفاقاتی که در محله مییم محله را رها نمیبرس
 کنیم. پس، محله مال کیست؟شویم. حتما کاری مینمیخیال بی

 پزشک تنها!

لقب پزشکی بود که « االطباموتمن»
مورد وثوق و اعتماد ناصرالدین شاه بود، 

شاه بود. « طبیبِ حضور»چنان که آن
سالم و درستکار، و  غایتانسانی به

حاذق در پزشکی و طبابت. او و 
ای در کوچه اش چندین عمارتخانواده

در خیابان پامنار امروز داشتند. آن موقع 
بود و در « دروازه شمیران»این خیابان، 

حقیقت بخشی از شهر بود که بزرگان و کارگزاران حکومتی و زعمای بازار در آن سکونت داشتند. این 
. به نقل از برخی منابع، از او یک فرزند به جا ماند به کردتنها زندگی می عموما، ن و با سواد،پزشک موتم

بود. او از « خان دنبلی ضرابیالعابدینزینمیرزا »الملک، نام اصلی موتمن«. خانحسینقلی»نام 

نامی ایران و جراحان پزشکان  از .و شاگرد دکتر تلوزان فرانسوی بود دارلفنون هایالتحصیلفارغ نخستین

های شتهنواز تخصص و مهارت باالی وی در بیرون آوردن سنگ از مثانه در  رود.بشمار می در دوران قاجار

مخصوصاً ، داشته ادبیات وشعر آشنائی کامل با او نیز  ها،به روال آن سالاست. متعددی سخن به میان آمده

ر او برای محله، عمارت زیبایی است که امروز مقصد . یادگاورزیدمی به شاهنامه و شعر فردوسى عشق

این ساختمان از بهترین بناهای تهران  شاهدر زمان ناصرالدینعالقمندان بافت تاریخی است. گردشگران و 

. که مراقب امورمالى بستگان دولت بودند آن را به شاه گزارش داده بودند شاه مأمورین، آن چنانی که، بود

اى طبقهام عمارت سهباشى شنیدهحکیم»بود گفته شاه به او ،بودشاه حضور  دراالطباء موتمن یک روز که
های زیادی از مجموعه ای است که بخشاین همان خانه. بوددر این مورد از وی تحقیق نمودهو « اىساخته

 مغتنم است. دیدن این عمارت و آرامش نهفته در آن، برداری شده.در آن فیلم« شهرزاد»تلویزیونی 

 دستانِ مهربانِ زحمتکش!

فضایی کارگاه مرمت و احیا، فضای خاصی 
است. خواسته و ناخواسته، فضای صمیمی و 

کند و حس ها سرایت میخودمانی تاریخ به آدم
آورد. خاک و آجر و چوب، دوستی و رفاقت می

ها و بستر اصلی و اولیه این حس و این مهر مایه
ال، انگیزه زحمتکشان هستند. با این حس و ح

کند و هریک به روشی در جلب احیا گل می
ها کوشد. و ممکن است یکی از اوستاها یا مهندسقلوب دوستان و دیگر اهالی مرمت و احیا در کارگاه می

نماید همه اعضای پروژه را میزبانی کند. در چنین حال و هوا است که این ابتکار رخ میکند رفقا و هوس می
کبابی راه بیفتد و ناهاری دبش و خودمانی شکل های خشک موجود در کارگاه جوجهورریز چوبکه با د

کند؟ خرید پزد؟ ظروف را کی آماده میجویند: برنج را کی میبگیرد. دیگر اهالی کارگاه هم نقش خود را می
اصال کی بلد است چرخاند؟ ها را میایستد و سیخنان و نوشابه به عهده کیست؟ دور منقل ذغال کی می

شود. پالس برای همه وجود درست سیخ بگیرد؟ و ناهار خوشمزه و سرشار از حس دوستی و مهر آماده می
ای دیگر در اتاق کارگران سلیم و سالم شوند: یک عده در حیاط و زیر درخت توت، عدهندارد. دو دسته می

های زیبای انسانی است. مرمت و احیا، خود، پروژه. نوش جان! دوام و بقای کارگاه و مرمت به همین رابطه
 شده. رابطه ما و دیگران.های فراموشبستر رابطه است. رابطه ما و گذشته؛ رابطه ما و نیکی

 ساله! 84کاخ 
های بسیار مهمی در همسایگی محله، عمارت

های معماری وجود دارند که عموما از شاخصه
ایران، به ویژه معماری قاجار و پهلوی به شمار 

که امروز « کاخ شهربانی»روند. عمارت می
وزارت امور  9ساختمان شماره »تبدیل به 

ها است. است، یکی از این زیباییشده« خارجه
های قدرت سلسله پهلوی را تحکیم بخشید، عمارت کاخ کم پایهطنت رسید و کموقتی رضاشاه به سل

های شهربانی را به عنوان نمادی از قدرت و صالبت ساخت. نمای )غربی( پرشکوه و سنگین عمارت با پله
های تخت جمشید، نشانه خوبی از این عملکرد معماری ای از پلهدو طرفه پهن و سنگین، به مثابه خاطره

برداری رسید. تالش معمار و کارفرما به بهره 1315دادن قدرت مرکزی است. این عمارت در سال نشان در
بازگشت به گذشته »ها و الگوهای معماری دوره هخامنشی تخت جمشید، مایهاین بود که با استفاده از بن



کشور را شعار قدرت مرکزی قرار دهد. در خلق این فضا و « باستانی
، به «گابریل گورکیان»ار  وهنرمند نقش داشتند: حس، سه معم

خان علی»به عنوان هنرمند همراه، و  «قلیچ باقلیان»، معمارعنوان 
در سه طبقه و با زیربنایی  به عنوان مهندس ناظر فنی. بنا «مهندس

بنای کاخ شهربانی،  هایویژگی. از شدههزار متر مربع بنا  ۲1حدود 
 نوازکاری زیبا و چشمو آینه بریبا گچ ،آنشده در داخل تزئینات انجام
گرفته از الهام های برجستهبخش خارجی بنا نیز با نقشاست. نما و 

های ساختمان و معماری دوران هخامنشیان روی بدنه، ستون
سنگی در این های دوطرفه . پلکاناستها، بسیار تماشایی تندیس

 .عه تخت جمشید دارد، شباهت بسیاری به کاخ آپادانا در مجموکاخ

 خدا رحمتش کند!
هزار »سال پیش، مجموعه تلویزیونی  3۲

از شاهکارهای علی حاتمی، « دستان
ها مردم را مشغول و مجذوب کرد. مدت

شعبون »در این مجموعه، شخصیت 
بسیار جالب و تازه بود. هرچند « استخونی

هایی واقعی و غیر واقعی با شباهت
رحوم افرادی حقیقی هم داشت. م

محمدعلی کشاورز، خالق این نقش، 
ای جالب به نظر چون تجربه»گوید: های جالبی دارد. او میحرف

آمد. از این نظر که او تنها زور داشت و عقلی در سر او نبود. برای می
دانست ایفای این نقش ساده او می «انگیز بود.همین بسیار وسوسه

ماه فقط در مورد این چیزی نزدیک به یک »گوید نیست. خودش می
های جنوب شخصیت مطالعه کردم، مسافرت رفتم، به برخی محله

شان کردم، به نحوه بیانهای آنجا صحبت میرفتم و با آدمشهر می
ها بعدها سپردم. همه اینشان را به ذهنم میکردم و حرکاتدقت می

در حین کار بسیار کمکم کردند و توانستم در قالب این نقش فرو 
شود، یکی از دردسرهای وقتی هم فیلمبرداری شروع می «روم.ب

 4من حدود گریم »گوید کشاورز، گریم سنگین صورتش بود. می
کشید. من نظرم را با گریمور در میان گذاشتم و بعد ساعت طول می

العاده سنگین بود و پس با علی حاتمی. به هر حال این گریم، فوق
شد تا این گریم پرحجم را از کنده میاز پایان تصویربرداری، پوستم 

ام پاک کنم. پس از پاک کردن صورتم، سوزش وحشتناکی در چهره
شد و روی پیشانی و اطراف صورتم و در اطراف چشمم شروع می

های جالب آن نقش و آن لباس از حاشیه «شد.نهایت ملتهب می
 بود.از جمله این بود که لباس شعبون استخونی مد شدهمخصوص، 

ها آن زمان مانتوی شعبان استخوانی مد شده بود و اکثر خانم»
برای ساختن فیلم مجموعه هزاردستان، با  «دوختند!مانتوی او را می

سینمایی غزالی ساخته شد که  کابتکار و تالش علی حاتمی، شهر
زار اختصاص دارد. این بخش بزرگی از آن به میدان توپخانه و الله

ها و عد به عنوان لوکیشن بسیاری از مجموعهیادگار علی حاتمی، ب
 های سینمایی مورد استفاده قرار گرفت. فیلم

 کیلومتری در آب! 6پیمایی راه
ای تک و یگانه هست. اش جاذبهایرانِ ما واقعا زیباست. در هر گوشه

از کوه و قله تا دشت و قلعه، از دریا و جنگل تا رود و دره. در اطراف 
را داریم که در پنج کیلومتری « ساواشی»و « شیتنگه وا»تهران، 

شناسیم. اما، مشابه آن فیروزکوه قرار دارد و بسیاری از ماها آن را می
تر، تنگه الماس است که در نخوردهدره و جاذبه، البته بکرتر و دست

کیلومتر فاصله دارد و  80با ایالم حدود تنگه الماس  ایالم قرار دارد.
ای این تنگه، درهشهرک ولیعصر قرار دارد.  ورودی آن نزدیک به

به موازات تنگه کافرین و به طول پرآب است که 
کیلومتر در پای ارتفاعات کبیرکوه امتداد پیدا  6

پیوندد. میدر نهایت به رودخانه سیمره  کند ومی
های طبیعی، واقعا، این تنگه، که از نظر جاذبه

ر دور نظیر است، یک ویژگی خاص هم دارد. دبی
و اطراف آن آثاری از مدنیت ایرانی دوره ساسانیان 

توان دید. پیوند تاریخ و طبیعت بر بستر را می
متر باالتر از سطح دریا است. فقط باید رفت و تجربه کرد.  1000حدود در ارتفاعِ خالقیت ایرانی. کف تنگه 

 عروف: شنیدن کی بود مانند دیدن؟مقول بهتوان حس و حال آن را درک کرد. با توصیف و تعریف نمی

 روشنایی در دل تاریخ!

یعنی روشنایی. یعنی نور. و شاینا، « شاینا»
دخترخانم خوب ما، روشنایی امروز ما است در 

ای تاریخی و بسیار زیبا. شاینا کالس دوم خانه
گوید و حتما هم همین دبستان است. خودش می

است. او « بسیار خوب»هایش است که تمام نمره
کند. شاینا در محیطی تاریخی و مهم زندگی می

جه زه و تک هم دارد: یک جوبازی بامیک هم
خواهد یک اسم برای این گوید میاردک. می

بگذارد « کیتا»جوجه انتخاب کند. شاید اسمش را 
ای که با شاینا بودیم متوجه شدیم جوجه اردک شدیدا به شاینا وابسته است. یا اسمی دیگر. از چند دقیقه

شاینا هم خیلی مواظب بود که جوجه اردک اذیت نشود.  افتادکرد و دنبال او راه میجیک میمرتب جیک
کند. او وقتی بزرگ شود و وارد ای از طبیعت زندگی میچه شانسی برای شاینا که در دل تاریخ با قصه

کنیم شاینا در بزرگسالی دنیای کار و فعالیت شود، حتما این فضا و حال و هوا را به یاد خواهدآورد. آرزو می
کنیم شاینا وقتی بزرگ یا پژوهشگران میراث تاریخی وفرهنگی ایران و جهان شود. آرزو مییکی از فعاالن 

 شاید هم شانس بافت تاریخی تهران باشد و تخصص شاینا!های جهانی ایران شود. شد یکی از چهره

 برات، همین!
های بازار با بسادر روزگاری نه چندان قدیم، ک

برات و سفته سروکار داشتند. خریدار در مقابل 
صادره از داد یا براتِ کاالی دریافتی یا سفته می

شد در موعد کرد و متعهد میفروشنده را قبول می
مقرر بپردازد. فرض کنیم تاجری از بازار تهران، 

. و قرار کرد. مثال در تیرماهبه درخواست مشتری خود از بندرعباس، مقادیری کاال به بندرعباس ارسال می
دود یک ماه مانده به در فاصله حفروشنده  است سه یا چهارماه دیگر پول آن کاال را از مشتری بگیرد.

سپرد. کشید و آن ها را به بانک خود میقرارشان با مشتری، براتی )یا چند برات( به مبلغ کاالی ارسالی می
کرد و ها را به مشتری ابالغ میاین بانک از طریق مرکز و شعبه خود در بندرعباس، آن برات یا برات

تمام دادوستد پرداخت! روالی رایج و بسیار معتبر! مقرر طلب فروشنده را می مشتری با پذیرش آن، در موعد
 یادش بخیر آن صفا و صداقت تجارت و رفاقت!ها اصوال بر مبنای اعتماد و اعتبار بود. آن سال

 روزی، روزگاری، رنگ!
کار ها که بههم: بدان که رنگهبهای الوان و آمیختن آن در صفت رنگ»

دارند، اول آن را به آب صمغ عربی بباید آمیخت، و اگر مدهون بود، یعنی 
مرغ باید آمیخت، زنگاری را سرکه ت آلت چوب، آن را به زرده تخماز جه

در وی کنند و چون سرمه بسایند و به آب صمغ عربی بیامیزد و آب بر وی 
افزاید، بدان مقدار که باشد./ شنگرف: شنگرف را چون سرمه بساید، پس 
از آن بشوید و شستن وی چنان بود که که آن را در کاسه رنگین کند و 

ر وی کند و بجنباند و ساعتی رها کند تا آب صافی شود. بعد از آن، آب د
آب را بریزد و دیگر صالیه کند و دو نوبت چنین کند. البته سه کرت باید شستن، و چون شسته باشد، از 

دارد و دیگرباره بساید و آب صمغ عربی در وی کند تا سطبر شود، و اگر برای قلم به خاک و غبارش نگاه
، تنک باید کرد تا قلم برود. / رنگ الورد: الجورد را بساید به سنگ و به سرکه، و آب صمغ عربی کار برد

 «ها شسته بهتر بود./ . . . . با وی بیامیزد تا سطبر شود و شستن وی چون شستن شنگرف بود، همه رنگ
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