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 خانه اردیبهشت اودالجان

 زندگی در کنارِ هم-سالم
رو، فردگرا یا ها تکگویند، ما ایرانیها میچه که برخیبرخالف آن

دهند ایرانیان در گریز نیستیم. تاریخ و شواهد معماری نشان میجمع

 تجربهجمعی و منافع عمومی را طول صدها و هزارها سال، زندگی 

اند و امروز نیز چنین اند. متاسفانه، امروز، کسانی هستند که ما کرده

کنند های خودخواه، فردگرا و ضداجتماع معرفی میها را انسانایرانی

گویند برند. مینما برای ادعای خود بهره میها و شواهد نخو از مثال

نفرادی مثل کشتی و کاراته ها در مسابقات ورزشی اچرا ایرانی

های گروهی مثل های جهانی هستند ولی در ورزشصاحب عنوان

 فوتبال، بسکتبال و امثال آن هیچ عنوان جهانی ندارند؟

ها اتفاق افتاده و چه که در تاریخ و زندگی مستمر ایرانیما به آن

کنیم. حتما تمام نیکان بینیم، استناد میتجلی آن را در معماری می

دانند تا همین چند دهه اند و جوانان نیز میخورده تجربه کردهالس

انبارهای عمومی ب آشامیدنی مردم شهر و آبادی از طریق آبآپیش، 

انبار باید کسی زمین اهدا یا وقف برای یک آبشد. شهر تامین می

آبه برای آن اهدا یا وقف کنند. کسانی کند، کسانی دیگر باید حق

زند، کسانی باید مسیر ورود آب را بسازند. کسانی باید باید آن را بسا

دارند و ساالنه آن را الیروبی و گندزدایی کنند. تازه بعد از آن را نگه

ها، تمام اهالی شهر و آبادی، بدون هیچ تبعیضی از آب آن همه این

انبار چنان منضبط و با کنند. مردم در استفاده از آب آباستفاده می

ودند که هرگز در هیچ سند ادبی یا حقوقی نشان و فرهنگ باال ب

انبار نیست. صدها و هزارها حرفی از اختالف مردم با موضوع آب

اند و از آن به صلح انبار ساختهصورت مشترک آبسال مردم ایران به

که دعوا و اختالفی باهم پیدا کنند. آیا آناند، بیو صفا استفاده کرده

 اعی باالتر از این سراغ داریم؟ نوایی و همکاری اجتمهم

کرد نیز نشانه و شاهد انبار را تامین میکه قناتی که آب آبجالب آن

مشارکتی ایرانیان است. تصورش  مهم دیگر زندگی جمعی و تفکر

برای بسیاری، شاید غیرممکن باشد که بسیاری از مردم اجازه 

ها کنو مزد چاهها(یی حفر شود ها )چاهها میلدادند در زمین آنمی

کردند تا صدها و هزارها متر ها را تامین میو خورد و خوراک آن

که سود آنببرند، بی هدست قنات از آب آن بهرتر مردم پایینطرفآن

ها میل باشد که در آنهایی داشتهای برای صاحبان زمینو بهره

وشی رکه این آب در طول صدها سال بهتر از آن، ایناند. مهمکنده

شده و هرگز دعوایی بر کامال مردمی و دوستانه بین مردم تقسیم می

توان است. آیا این مردم را میآن هم گزارش نشده جرعهسر یک 

فردگرا تلقی کرد؟ آیا این شواهد گویای زندگی جمعی و تفکر و عمل 

 مشارکتی مردم فرهیخته ایران نیست؟ 

 زیبایی، یعنی پاکیزگی!
پاکیزگی، نشانه ایمان است. ایمان به 
زندگی، ایمان به زیبایی و ایمان به 
پایداری و رستگاری. پاکیزگی در 

های مختلف زندگی و شاخه و شعبه
های حیات اجتماعی نمودها و بازتاب

متفاوتی دارد. در یک معماری فاخر 
و قابل ستایش، پاکیزگی به معنی 

ر آزار است. دوبرق چشمدوری از زرق
 ایگونهشهر باید بههای شهری است. شهر و شهرسازی، پاکیزگی به معنی عدم آشفتگی در نما و حجم

ها شهریباشد که روح را نیازارد و چشم را خوش آید. پاکیزگی در رفتار اجتماعی آن است که به احترام هم
ندگی محترم باشیم و در رعایت ها کاله از سر برداریم و سبب آسیب و آزار آنان نباشیم. در رانوطنو هم

وطن یعنی اگر سرفه و نفس ما سبب آسیب هم دیبهداشت عمومی کوشا و جدی باشیم. پاکیزگی شهرون
پاکیزگی شهروندی یعنی در شود، در خانه بنشینیم و خود را درمان کنیم و دیگران را آلوده نکنیم. می

وطن خود یا صدای موتور خود زندگی را برای هم خیابان، که فضایی عمومی است، با صدای بوق اتوموبیل
 وطن خواهدداشت.ناخوشایند نکنیم. آلودگی صوتی خودرو ما حتما آثار بدی در رفتار و منش هم

الطلوع در کوچه های نه چندان دور گذشته، اهالی محل از صبح علیگفت، در سالیکی از اهالی محل می
هایی که غریبه بودند. البته برخی کردند، حتی با آنوبش میو خوشها سالم و علیک بودند و با تمام آدم

ها به حمام عمومی ساخت. آن روزها، خانوادهپذیر میدلی را امکاناجبارها هم بود که این دوستی و هم
وگفت و دوستی بود. آن روزها مردم نذری را دم خانه خود توزیع ها مکانی برای گپرفتند و حماممی

شد. امروز جا با روالی مسبوق به سابقه بین نیازمندان توزیع میبردند تکیه محل، و آند، میکردننمی
انبار آب از کند به دوران حمام عمومی برگردیم یا به عصری برگردیم که آب را بایدکس آرزو نمیهیچ

تداوم پیدا کند و  های تاریخی ما ایرانیانها و دوستیکنیم رفاقتداشتیم. ولی همه آرزو میعمومی برمی
 وطن نپوشیم. اری خود، چشم به همسایه و هموبه بهانه داشتن تمام امکانات فردی در داخل چاردی

 درخت زندگی، بهار پر امید!
 تازه و آید! زندگی، دوباره،بهار، باالخره، می

شود. بهار بهانه است تا همت تر میشاداب
کنیم و زنگار از دل برگیریم. در استقبال از 

اسفند، در تقویم ایران، روز  15بهار، روز 
کاری است. به یاد سنت دیرین مردم درخت

کاشتند. ایران که در آستانه نوروز درخت می
« ای درخت»زل زیبای به بهانه این روز، غ

های نه چندان دور، خوانیم. در سالرا باز می
های در کتاب «راییسسیاوش ک»این شعر 

 ها آن را ازبر بودند. درسی بود و خیلی
دستت پر از  /باالیی ای درخت ،همواره خفته است در آغوشت آسمان /ای درخت ،بلند تمنایی تو قامتِ»

وقتی که  /کنندهای در هم تو النه میوقتی که بادها در برگ /زیبایی ای درخت ،ستاره و جانت پر از بهار
 /وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است / غوغایی ای درخت /کنندبادها گیسوی سبز فام تو را شانه می

زدگانی که و شب /جا شب استاین ،در زیر پای تو /آوایی ای درختخوش /در بزم سرد او خنیاگر غمین
 /؟غرق تمنایی ای درخت ،در دشت دیده /خورشید را کجا؟ /تو روز را کجا؟ /استشان صبحی ندیدهشمچ

که بر جایی ای  /پروا مکن ز برق /پروا مکن ز رعد /کنیچون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می
 «!با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت /چون امیدسر برکش ای رمیده که هم  /درخت

؟ یا خانهای قدیمی تو کوچه و محله خودمان توجه کردید؟ مثال درخت گذر رضاقلییک نکته: به درخت
های زیبای محور طرخانی در امتداد شرق و غرب بازارچه شاپور؟ حتی کاج تهرانی یا انجیر و مثال درخت

 اید؟ انشااهلل که بعله!کردههای محله را، آیا، به چشم خریدار نگاه حیاط خانه لخرمالوی داخ

 تلمبه آب!
ها. در حالی که همین چند توان تلمبه آب دید. آن هم نه در همه موزهها میتلمبه آب! امروزفقط در موزه

انبار، یک تلمبه دستی بود که تنها وسیله کشیدن دهه پیش، در حیاط هر خانه و در کنار حوض یا بر لبه آب
کشیدند که داستانی ای تلمبه نبود باید با سطل )دلو( و طناب آب مید. اگر در خانهانبار بوآب از چاه یا آب

ای بود که با یک لوله به قعر چاه یا ها و تزیینات مختلف، وسیله مکانیکی سادهدیگر دارد. تلمبه، با شکل



شد و با انبار وصل میآب
ب را به سطح آمکش، 

ها، در آورد. عالوه بر خانهمی
از باغات کشاورزی  بسیاری

ن نیز تلمبه دستی، تا همی
اواخر، بهترین وسیله کشیدن 

 چاه بود.  آب از
هایی که تلمبه یکی از موزه

دستی آب در آن به نمایش 
شده، موزه خصوصی شتهاگذ

)فن  موزه آب شاهرود، اولین موزه خصوصی آبآب شاهرود است. 
 1390سال  های آبی( در کشور است که درآوری صنعت آب و سازه

این موزه در  شاهرود افتتاح شد. «برنجی»در تکیه تاریخی و قدیمی 
متر فضای باز در مجموعه  350و  زیربنا مربعمتر 120فضایی حدود 

مرتبط با  ءشی 400در شاهرود است که  «ه برنجیتکی»ی ختاری
این موزه شامل سه  است.آوری صنعت آب را به نمایش گذاشتهفن

. یکی از نکات ارزنده در یک گالری استتاالر متصل به هم و 
ای خصوصی و غیر دولتی است خصوص این موزه آن است که موزه

توان این نکته را هم یادآور شد که در کل ایران و در همه و البته می
های خصوصی فراوانی وجود دارد و به دلیل های کشور، موزهاستان

یک ها، بان و مدیران آنبا همت صاح های خصوصی، وفراوانی موزه
 .است وحسابی هم فعال شده تشکیلداران از مجموعه رسمی انجمن

 باشو، غریبه کوچک
جنگ  به دنبال ، پسرک جنوبی،باشو

شدن پدر و بمباران هوایی و کشته و
پرد و از مادرش به درون کامیونی می

که تصویری تند و زادگاهش، جنوب، 
گریزد. میپر از آتش و دود است، 

 ،زندتی چادر بار کامیون را کنار میوق
های ، با رنگبیندخود را در شمال می

و سبز و نرم و صدای آواز پرندگان. ا
برد به مزرعه زنی به نام نایی پناه می

و رفته رفته رابطه عاطفی میان آن 
 یکیاین داستان  شود.دو برقرار می

است « باشو غریبه کوچک»یادماندنی پس از انقالب،های بهاز فیلم
کانون پرورش فکری کودکان و »که سی سال پیش توسط 

این فیلم قصه شد. با کارگردانی بهرام بیضایی ساخته« نوجوانان
های جنوب کشور است که در یکی از بمباران« باشو»پسرکی به نام 

چشم یرانی خانه و خانواده خود را بهدر جریان جنگ ایران و عراق، و
خودش را به  آتش و دود و ویرانی،برای رهایی از شرایط و بیند می

برد. زمانی که اندازد و در آن خوابش میکامیونی در حالِ کوچ می
است. او از ترس گشاید، کامیون به شمال کشور رسیدهچشم می

ریزد و در آن سوی گسازی است، میانفجارهایی که برای عملیات راه
رسد که با دو فرزندش و در می «نایی»جنگل به مزرعه زنی به نام 

غیاب شوهری که برای کسب درآمد به سفر رفته، زندگی و کار 
دهد اما هر دو زبان یکدیگر را کنند. نایی )ناهید( به باشو پناه میمی

ر کوشد به او دجان میهای ناییفهمند. باشو در عوضِ محبتنمی
کند این خواستِ شوهر در سفرِ نایی هم کارها کمک کند و تصور می

ای بیش با حضور باشو که غریبه هست؛ غافل از آن که شوهر نایی
شان مخالف است. تا اینکه روزی سرانجام شوهر نیست، در خانه

پذیرد که باشو به یشود. پدر که دست راستش را در سفر از دست داده، مگردد و باشو با او روبرو میبازمی

 .روند که جانورانِ مزاحم محصول را برانندصدا میجای دست او باشد و همه خانواده یک

 یک خانه در محله!
های خوشبختانه، باخبر هستیم که یکی از خانه

بود، ی و ویران ماندهسال خال 15محله که حدود 
ای در انتهای شود. خانهاحیا و بازسازی می

بست که هنوز آثار تخریب و ای بنکوچه
ناسازی برخی اهالی بر دیوارهای آن پیدا است. 

مکانی برای  پیش ای که تا همین چندماهکوچه
کرد. امروز خانه یافته محله بود و آرامش ساکنان و همسایگان را مختل میافراد رنجور و آسیب شدنجمع

ته جالب در این خبر آن است که احیای این انتهایی این کوچه سیاه در حال بازیابی زندگی تازه است. نک
محلی ها قرار گرفته و مراجعات زیادی برای دیدن مراحل مرمت و احیای آن خانه شدیدا مورد استقبال هم

اتفاقات های نه چندان دور این خانه و ها و سالعمارت پر است از یادآوری خاطره تدارند. دفتر خاطرا
یای هر یک خانه در محله نور امیدی بر آبادانی و نشاط آینده محله بتاباند. محله. امیدوار کننده است که اح

تردید، ظرفیت شکوفایی و اعتال دارد. این محله روزگاری مکان زندگی بزرگان شهر بود. چرا محله، بی
 ها؟مالکان این خانهکجایند  تقصیر کیست این مهجوری؟ کس و مهجور افتاده؟امروز چنین بی

 «صنم»
کودک یعنی شیطنت. کودک یعنی نشاط، کودک یعنی 
تحرک و انرژی. کودک یعنی آموختن و آموختن. کودک 
یعنی زندگی. کودک یعنی بازی. کودک یعنی زندگی. زندگی 
زیبا و شورانگیز. صنم کودکی است سرشار از انرژی و 

ای که هنوز خانه رود، تو حیاط خانهشادابی. از درخت باال می
کند و کند. با خودش زمزمه میو خیز مینیست، جست 

به ترانه و آواز. او  ،کندهای کالسش را مرور میآموخته
باشند که بشود بازی ها حیاط داشتهگوید کاش همه خانهمی

 چه نعمتی است زندگی. و چه غنیمتی است شادابی در زندگی. داند کرد، داد کشید و سرود خواند. او می
های امروز ما، افتیم. خانههای امروز میهای خانهشویم، تازه به یاد نداشتها روبرو میهوقتی با صنم و صنم

در زیر نور ماه یا چراغ، شام  ش کنیم و شبری آتوعموما، حیاط ندارند. جایی ندارند که بازی کنیم یا سما
م و فکر کنیم. حیاط جزء برویم کمی قدم بزنی مان شدرا در هوای آزاد بخوریم. جایی نداریم که وقتی غصه

 ها و محل زیست ما برگردد.های امروز است. کاش دوباره حیاط به خانهشده خانهفراموش

 های اصیل محلهکاسب
بر محله، برای همه آشنا است. شیشه دستادوچرخه ا

شیشه  هاها و سالاستادکاری شریف و اصیل که سال
ها داده. ی به آنهای محله را انداخته و زیبایانهخهای پنجره

کند و هیچ غمی ندارد که اش در محله تردد میاو با دوچرخه
های محل کوچهکوچه تنگ است یا پهن. همه کوچه پس

سروصدا و بی آلودگی. برای وسیله تردد او مناسب هستند. بی
خرج. استادکار ما تاریخچه صنعت شیشه ایران را راحت و کم

دیمی صنعت شیشه را به شناسد و بسیاری از صاحبان قمی
ارفرما مشورت سلیقه هم هست و به کد. او خوشداناسم می

ش، حداقل برای خودش، زیبا و مناسب درآید. او قدر حرفه و جایگاه محلی خود را دهد تا حاصل کارمی
 انسان شریفی است. با انصاف و متعهد است. کارش را دوست دارد. داند. خدا خیرش دهد!می

 ترین مدرسه دنیاکوچک
آباد دیر ترین مدرسه دنیا است که در روستای حاجیاین کتاب داستان کوچک

اندازی شد و به زودی تبدیل به از استان بوشهر توسط یک سربازمعلم راه
آموز. دو دختر و دو پسر. هرکدام ای با چهار دانشمدرسهترین خبر روز شد. مهم

الس چهارمی است آن یکی دومی و . . . قصه هم در یک پایه متفاوت. یکی ک
او پیشاهنگ استفاده  .محروم ولی شیفته آموختنوزگاری عاشق با کودکانی مآ
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