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 خانه اردیبهشت اودالجان

 ارزان، ولی زیبا و فاخر!-سالم

ای زیبا باید پول بیشتری کنند برای داشتن خانهها تصور میبسیاری
کنند زیبایی با هزینه و خرج نسبت مستقیم دارد. خرج کرد. تصور می

کنند که هرچقدر پول بدهی متاسفانه، این مثل قدیمی را تکرار می
خواهند خوری. در میان عوام، عموما، وقتی میهمانقدر هم آش می

«. خوب خرج کرده!»گویند عمارت تعریف کنند، می از زیبایی یک
یعنی چون خیلی خرج کرده پس زیبا درآمده. در میان دیگرانی هم 
این باور وجود دارد که مصالح یک بنا ارزش و زیبایی آن را تعریف 

خودی انگار سنگ، به«. کلی سنگ کار کرده!»گویند کند. میمی
تر که استفاده از لوازم ای اشتباهآورد. بگذریم از باورهخود زیبایی می

تمام »کنند، دانند. مدام تکرار میمصالح خارجی را دال بر زیبایی میو
 «. یخچالش آمریکایی است!»یا « ها ایتالیایی است!کاشی

ها و لوازم است؟ اگر چنین باشد، باید آیا، واقعا، زیبایی به این حرف
فش اوست! واقعا چنین بپذیریم که زیبایی یک انسان به لباس و ک

 اهلتوان گفت فالنی زیباست چون یا مثال میتوان داد؟ حکمی می
ها، آیا، ستم به انسان و ظلم به زیبایی جا است؟ این نوع حکمفالن

 بریم؟نیست؟ آیا با چنین باورهایی راه به گمراهی نمی
داند نقش لوازم و مصالح در امروز هر انسان منصف و خردمندی می

ای است. شدهایی یک عمارت نقش کامال مشخص و تعریفزیب
کننده زیبایی نیست. خودی خود، عامل تعیینمصالح، هرچه باشد، به

ترین آجر بنایی کشور است، ترین و رایجامروز با آجر گری، که ارزان
ترین سنگ گرانیت کشور شود ساخت که با گرانهای زیبایی میخانه

ن است که با این آجر چه رفتاری داشته توان ساخت. مهم آهم نمی
باشیم. درست مثل رفتار با آدمیزاد. رفتار ما با یک شخص ممکن 
است او را تبدیل به دشمن ما، یا برعکس رفیق ما کند. ما باید رفتار 

آن را درست استفاده  و مباشیو خواص آجر با آن داشتهمتناسب با ذات
اش خاطر ضعف مالیدمی را بهتوانیم آگونه که ما نمیکنیم. همان

توانیم بودن نمیفاقد سلیقه و فکر بدانیم، آجر را هم بخاطر ارزان
فاقد ارزش و زیبایی بدانیم و از آن فقط در چیدن جرز و دیوار داخلی 

 توان در نمای عمارت فاخر استفاده کرد.استفاده کنیم. آجر را می
های های عمارتزیباییاین درس را ما از تاریخ داریم. هنوز هم 

چنان آجری سلجوقی و ایلخانی، پس از صدها سال از عمرشان، هم
های معماری فروشد. عمارت را به تناسبات و ارزشتابد و فخر میمی

و زیبای کاررفته در آن. در تاریخ شریفجید نه با مصالح بهنآن باید س
لب سنگ جمشید را داریم با مصالح غاخودمان، عمارت پرشکوه تخت

ماری و مهندسی آن، و مساجد جامع بروجرد، سمنان های معو ظرافت
چه که یک بنا را زیبا و و دیگر شهرها را با مصالح غالب آجر. آن

های انسانی پسِ پشتِ آن است نه سنگ کند، تفکر و ارزشفاخر می
و آجر و شیشه. آن فکر و ارزش را دریابیم نه هزینه و خرج باالآمدن 

 را با این یا آن مصالح. اصل را دریابیم و فرع را واگذاریم!یک بنا 

 دو کلمه حرف حساب!
ها در مرحوم صابری، طنزپرداز ارجمند، سال

دو کلمه »روزنامه اطالعات ستونی داشت و 
، «حاال حکایت ماست». زدمی« حرف حساب

« مطبوعاتی اطالعات بنگاه»که درباره خود 
سال از انتشار  94دو کالم حرف بزنیم. امروز 

گذرد. در مداوم روزنامه اطالعات می
خاورمیانه، شاید، فقط روزنامه االهرام مصر 

 با ،تر از روزنامه اطالعات استبسیار قدیم
کاغذ »، «وقایع اتفاقیه»تر از اطالعات هم کم نیستند مثل . در ایران خود ما نشریات قدیمسابقهسال  145
ساله  94کند، تداوم تر میچه که اطالعات را شاخصروزنامه دیگر. اما آنبوشهر و چند « مظفری»، «اخبار

ها کنار آمده. روزی محبوب ها و حکومتها، روزنامه تعطیل نشده و با تمام جریانآن است. در تمام این سال
اد های اول چهل شمسی اتفاق افتمردم بوده و روزی مورد غضب مردم. وقتی اعتصابات آموزگاران در سال

ها، شدن نماینده آنان شد، برخورد جانبدارانه اطالعات به نفع حکومت، آن را از چشم خیلیو منجر به کشته
موسسه  «عمارت»های دیگر. اما، دو کلمه حرف حساب ما درباره ویژه معلمان، انداخت. و خیلی داستانبه

خانه در ابتدای خیام شمالی. عمارتی روبروی قور ؛مطبوعاتی اطالعات است که در همسایگی محله قرار دارد
زیبا و دلنشین که سند قباله حیات روزنامه است. این ساختمان کوچک جوابگوی حجم کار و کارمندان 

سال  15ها کار کرد، ولی حدود شد و سالموسسه نبود، به همین خاطر ساختمان بزرگی در کنار آن ساخته
ه حقانی در ساختمانی بزرگ و سنگی جا گرفت. پشت به ریشه جا کوچ کرد و در بزرگراپیش روزنامه از آن

 محفوظ بماند؟ چرا بود.هم و بستر زایش خود زد. آیا راه دیگری نبود تا شناسنامه کالبدی موسسه 
هایی سن و سال اطالعات هست در آمریکا، به نام بنگاه مطبوعاتی هرست. دقیقا در سالیک موسسه هم

نیز به فکر تمرکز کلیه ساخت ساختمان جدید خود در بزرگراه حقانی بود، آنکه موسسه اطالعات در حال 
کارمندان و کادرهای خود در یک نقطه بود. چه کردند؟ بر روی ساختمان چهارطبقه موجود خود در نیویورک، 

انی طبقه ساختند که زیبا و مورد توجه است. تصورش را بکنید ساختم 46با حفظ بدنه و نمای آن، ساختمانی 
است و  قدیمی های سیمانیهای روی ستونطبقه که چهار طبقه پایینی آن همان ساختمان با مجسمه 46

 شد؟نمی ای و بسیار مدرن از نظر فنی. چرا موسسه اطالعات چنین نکرد؟ساختمانی شیشه ،بقیه

 آش، با مزه پیازِ تازه
کل های کارگاه است. کلی باید کلاز قصه« آش افغانی»

کارگاه ذوق و « آشپزکارگر»کنی و شوخی و طنازی، تا 
شوق خود را برای پختن آن آماده نشان دهد. آش 

دانیم! مزه و با ترکیبات خاص. کدام ترکیبات؟ نمیخوش
شده؟! مهم اصال چه فرقی دارد بدانیم با کدام مواد پخته

. کافی نیست؟ از مواد است وشمزه و تازهآن است که خ
این آش، رشته کامال سر است و مشخص. پیاز و سیر 

زمینی با رب و چیزهای دیگر جات هم که دارد. چاشنی سیباب اولیه است. سبزیشده هم که جزو اسبتفت
ه برای ها یک طرف، انتظار کارگادهد. البته که کشک هم دارد. فراوان! همه اینهم خودش را نشان می

ای کردن این غذا. هرچند مواد و ترکیبات سادهخوردن آش افعانی یک طرف. ظاهرا، کار هرکس نیست آماده
جان کنید چند پره پیاز خواهید نوششود. وقتی میتر مییک نکته جالب، این آش با پیاز تازه خوشمزهدارد. 

 تر شده.لوب است. خوشمزهتازه را خرد کنید و روی آش بریزید. نتیجه کامال محسوس و مط
آن است. ما معموال آش را جزو غذاهای نرم و کمی آبکی « آش»جا هست، نام نکته کوچکی هم که این

دانیم. البد باید باشد! دانیم. از آش رشته تا آش دوغ. اما این آش کمی غلیظ است. چرا؟ این را نیز نمیمی
منطقه، اصوال، آش یعنی غذا. آشپز یعنی  نزبافارسی اما دانستن این نکته هم بد نیست که در کشورهای

 غذاخانه! همین! ؛جایی که آش هستخانه، نه آنپزد! آشپزد نه کسی که آش میکسی که غذا می

 ای داریم ما!چه محله
چه سعادت و فرصت بزرگی است برای یک محله که 

جا یا در بسیاری از یادگارهای تاریخی شهر در آن
ل آن باشند. تصورش را بکنید، همسایگی بالفص

مجلس شورای اسالمی، یا دارالشورای ملی سابق، که 
دارد در « عمارت مشروطه»نام عمارت زیبایی به

ها که ها و غصهچندقدمی محله قرار دارد. چه قصه



این بنا در سینه ندارد. از نخستین روزهای تولدش تا تشکیل مجلس 
ن تا نطق پرشور مرحوم مدرس، توپ بستن آشورای ملی در آن، از به

های بیست تا حضور دکتر مصدق در آن و اعالم های سالاز میتینگ
ها شدن نفت توسط دولت ایران. و بسیاری رویدادها و داستانملی

گرفتن رود آتشکه این عمارت زیبا در دل دارد. و باز هم یادمان نمی
عمارت یک های آن و روند بازسازی طوالنی و دقیق آن. زیبایی

طرف، ارزش و اهمیت اشیا و اسناد آن یک طرف. کتابخانه مجلس 
های ایران است. برای هرکس ترین گنجینهیکی از معتبرترین و مهم

که سودای پژوهش دقیق درتاریخ معاصر دارد، مراجعه به مرکز اسناد 
ترین اسناد این مرکز و کتابخانه مجلس یک ضرورت است. مهم

های وکال از ابتدا تا ها و سخنرانیکلیه نطق شرح وقایع مجلس و
که تمام مصوبات مجلس از اول تا حاال در کنون است. ضمن آن

مرکز اسناد مجلس ثبت و ضبط است. آری، کانونی به این اهمیت و 
ارزش، در همسایگی ما قرار دارد. نقل است وقتی سپهساالر آن را 

 گران و دفع توطئهحسادت دیساخت، در برابر می اشبرای زندگی
پرسیدند بنای به این عظمت و شکوه را برای می تااحتمالی دربار، 

شدن وکالی ملت در آینده! او این گفت برای جمعسازی، میچه می
سال قبل از انقالب مشروطیت گفته! ولی تقدیر چنین  38حرف را 

 جا تشکیل شود.بود که مجلس شورای ملی، میوه انقالب، در آن

 طهران، تهران
 یازده سال پیش، فیلمی در سینما
های کشور به نمایش درآمد با نام 

از دو سینماگر «. طهران، تهران»
معتبر از دو نسل: داریوش مهرجویی 

پور. فیلم از دو قسمت و مهدی کرم
تشکیل شده. قسمت اول با عنوان 

از  است ، روایتی«روزهای آشنایی»
 های تهران قدیم.ها و سنتارزش

نزدیک به سین، پای سفره هفت
ریزد. او به بر اثر باران فرو می «نجیب»قدیمی  سال نو سقف خانه

در حیاط خانه چادری گیرند دختر و پسرش تصمیم می ،همراه همسر
گردی به یک تور گردشگری مراجعه برپا کنند. روز بعد به قصد تهران

ا پیرمردی به نام گیرند بها تصمیم میرسند. آنکنند، اما دیر میمی

و اتفاقات  .گردی همراه شوندو دوستانش برای تهران «بابادایی»
 ای است.قصه ساده شود.افتد و اوضاع ختم به خیر میشیرینی می

، داستان کامال متفاوتی «تهران، سیم آخر»بخش دوم فیلم با عنوان 
 یک پردازد.های نسل جوان تهران میها و دغدغهدارد. به دلمشغولی

شدن برای کنسرت جدیدشان گروه موسیقی راک در حال آماده
های زیادی فروخته شده، شخصی به نام هستند. در حالی که بلیت

کند. پس از این ماجرا، هر مجوز اجرای کنسرت را لغو می «شریفی»

گاه طغیان که هاییتصمیم .گیرنداز اعضای گروه تصمیماتی میکدام
ز حس و حال جوانانه نسل حاضر هایی ااست گاه افسردگی. نشانه

که آرزوها و باورهای خود را دارد. دو بخش فیلم، قصد اثبات خود و 
از نکات ریز این فیلم، آواز تیتراژ آن است که رضا  نفی دومی ندارد.

  خواند. او در بخش دوم فیلم جزو بازیگران هم هست.یزدانی می

 کجاست سینما نور؟
شرق و شمال  چهارراه سرچشمه بود،یک سینما سر »روایت است 

ود و ب« نور»نماکه گمانم اسمش سی چهارراه نرسیده به خود تقاطع،
سوخت و جایش بعدها انبار  ،این فیلم و سر نمایش «شزم»با فیلم 

بازیاران »که « ایوب شهبازی»همچنین، نقل است از « زغال شد

نزدیک  ها قرار داشت ونبش کوچه زغالی شمه،منزل ما در خیابان امین حضور چهارراه سرچ کرد:نقل می
 .درست طبقه باالی گاراژ، سینمایی بود که متاسفانه اسمش را به خاطر ندارم منزل استاد بنان بود.

هر وقت به این سینما  کنم صدو هفتاد هشتاد الی دویست صندلی درب و داغون داشت.فکر می
سینما محروم شوم!  اموقت از تنها تفریحآن صندلی گیر کند.خیلی مواظب شلوارم بودم که مبادا به  رفتممی
های فیلم من در این سینمای درب و داغون، آمد.پینه کند،که هیچ خوشم نمیمادرم آن را وصله و یا

آید که در سرچشمه تهران، عالوه از شواهد چنین برمی .«دیکی از آن ها بو« یکه سوار»دیدم که  زیادی
ها که امروز شده کوچه سر کوچه ذغالیهای شاخص، یک سالن سینما هم بود. ها و مکانبر خیلی عمارت

  داند؟ها مانده؟ کسی میها االن کجا هستند؟ چه نشانی از آنخانه استاد آواز، بنان، هم بود. اینکوکب. 

 های شهراز قصه
جا خواهشمند هستیم، این مکان پارک نفرمایید. این»

یک انسان « و فهمیده!شود.خیلی آقاییلباس بساط می
ای از این زحمتکش، برای کسب روزی حالل، در نقطه

کند و رزق خانواده را تامین شهر بزرگ، لباس بساط می
شدن و دیدن، به فضا نیاز دارد. کند. او برای دیدهمی

اش را پهن کند، کسانی دیگر ماشین خود را درست که سر محل برسد و بساط روزیاز این ترسد قبلاو می
کند مردم رعایت حال او را بکنند و مانع شود و خواهش میباشند. دست به کار میجلو بساط او پهن کرده

 ر شود.تاش فزونکند. انشااهلل که روزیکسب نشوند. چه راحت و ساده با مردم ارتباط برقرار می

 شهر و طبیعت!

 ار« قریه تهران»چهارصد سال پیش، شاه صفوی 
حصاری کشید. نقل است  آن دوربه کم پسندید و کم

ای که تهران آب فراوان دارد و درختان مثمر زیاد. قریه
دلیل نیست که تهران به آباد و جاذب زندگی. بی

شود. عالوه بر موقعیت خاص پایتختی انتخاب می
قدرت، از نظر  هایاش با کانونجغرافیایی و رابطه

های بسیار با ارزشی داشت تا افتخار طبیعی داشته
های تهران ها و چهرهشدن را بیابد. اصوال، محیط سبز و وجود دارودرخت در شهر، یکی از سنتپایتخت

های اودالجان را ببینید، اگر محور خانه و هااست. اگر به محالت قدیم تهران سر بزنید، مثال اگر کوچه
شوید سنت بازارچه شاپور را نظاره کنید، اگر خیابان فرهنگ یا مختاری را دقیق ببینید، متوجه میطرخانی و 

کنند فقط پا و محکمی است. برخی تصور میرقدیم تهران در داشتن درخت و گیاه در کنار خود، سنت دی
های جای محلههای تجریش و محور ولیعصر درخت به این وسعت وجود دارد. در جایخیابان و هادر کوچه

کنیم. درخت و جوی آب بخشی از ها حس میها و خیابانتاریخی تهران، حضور درخت را در تمام کوچه
 محله سنگلج را دوباره باید دید.ها است. تزیین نیست. اصل و جوهر محله است. وجود این محله

 کنجکاو و پر انرژی!
محل ما است. بسیار کنجکاو و حساس حسن کالس پنجم ابتدایی است. بچه

گذرد، ه در اطرافش هست و به هر اتفاقی که در محیطش میاست. به هرچه ک
حساس است و این امر مبارکی است. محله به داشتن چنین فرزندانی مباهات 

باشند،  رو جستجوگتر یزان است. هرچه شادابآینده محله به دست این عزکند.می
 کنیم.تر آرزو مییت فراوانبیشتر برای محله و آینده آن مفید خواهندبود. برایش شادی بیشتر و موفق

 کارگر زیر ریل قطار!
هایی فیعبدالعظیم استقبال فراوانی نمودند و تصنآهن تهران شاهمردم از راه»

های شدن یک کارگر زیر ریلپیرامون آن ساختند. لیکن پس از چندی کشته
هیجان عمومی را برانگیخت و منجر به  ،قطار و زدوخوردی بر سر خرید بلیط

های خارجی در تهران شد. آهن وکمپانیتظاهرات عظیمی بر ضد راه
ها را شکستند، های ایستگاه هجوم آوردند، دروپنجرهتظاهرکنندگان به اطاق

مسیو »از ایران شدند. « دنی»ها را خراب کردند و خواستار اخراج مسیو واگن
شکایت برد و از سفارت بلژیک هم نوشتند که چون این کار توهین به دولت و  دنی به وزارت امور خارجه

عنوان خسارت بپردازد و وزرای وقت باشد، باید دولت ایران سیصدوپنجاه هزار تومان بهشخص سلطان می
 جمعه سپرد. اوشاه حل این اشکال را به داماد خود امامدینناصرال«. برای عرض معذرت به سفارت بیایند
 «ترتیب، این شخص از ادعای خود دست کشید!آهن نمود و بدیننیر مسیو دنی را تهدید به تحریم راه
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