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تصاویر دلهره آور از ترسناک ترین خانه ایران | خانه ارواح در کدام نقطه ایران قرار گرفته است؟
ویالی متروکه در کالردشت با معماری عجیبش خانه ارواح است یا قرار بود یک اثر هنری باشد؟

به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ج�ان، ویالی متروکه ای با معماری عجیب و غریب در روستای کُلُمه کالردشت باالی یک تپه قرار دارد
که روایت های مختلف� از ساخت آن نقل شده است. 

این خانه ده ها نکته عجیب دارد از جمله اینکه هیچ قسمت این خانه با یکدیگر قرینه نیستند، هیچکدام از ده ها در و پنجره ای که در آن بکار رفته شبیه هم
نیستند، دیوارهای آن نیز صاف نیست و وج�د حفره ای بزرگ در طبقه همکف و قفس آهن� چند متری در طبقه اول این خانه را مرم�زتر کرده است. 

برخ� ها م� گ�یند: این خانه  یک شبه ساخته شده وگنج های زیادی در زمین های آن پنهان شده بود و برخ� ها نیز معتقدند این ویال در حال ساخت بود که
م�رد ت�جه م�ج�دات خیال� قرار گرفت و آن ها نیز با اذیت و آزار مالک این خانه و فراری دادن او شدند. 

مرم�ز بودن این خانه سبب شد برخ� آن را خانه ارواح  یا در گ�یش محل� " جن ک�ل�" بنامند و همین عبارت در کنار معماری عجیب و غریب آن باعث شد
پای گردشگران و ماجراج�یان زیادی به خانه ارواح کالردشت باز ش�د. 

مقدم یک� از اهال� منطقه  از راز این خانه عجیب پرده برم� دارد و م� گ�ید: این ویال یک شبه ساخته نشد و سال ها قبل ت�سط یک فرد که عالقه مند به
معماری های عجیب و غریب بود ساخته شده است، اما دستگاه های خدمات رسان به دلیل قرار گرفتن این ملک در عرصه طبی�� و کشاورزی با دادن

انشعابات آب و برق و گاز به مالک آن مخالفت کردند و خانه به همان شکل نیمه ساز رها شده است. 
وج�د یک قفس آهن� سه متر در ۵ متری در طبقه همگف نیز شاید به دلیل قرار دادن ابزارآالت ساخت این ویال در آن و جل�گیری از سرقت این تجهیزات در

هنگام ساخت بوده باشد. 
پیگیری بیشتر  از این ساختمان مرم�ز نشان م� دهد این ویال نه تنها یک شبه ت�سط م�ج�دات خیال� ساخته نشده است بلکه مالک آن زنده است و قصد

بازسازی آن را دارد.

منص�ری رئیس ش�رای روستای کُلُمه م� گ�ید: این ویال در سال ۱۳۸۳ ت�سط یک ج�ان دانشج�ی ساکن گرگان که به این سبک معماری عالقه داشت و بر
اساس طراح� خ�دش با مصالح معم�ل� ساخته شده است. 

او م� گ�ید: این فرد ب�د از ساخت ویال آن را به شخص دیگری اهل مشهد که ساکن یک� از کش�رهای خارج� است فروخت و مالک جدید نیز م� خ�اهد این
ویال را تکمیل کند. 

به گفته منص�ری این ویال در زمین� به مساحت ۶۰۰ متر و در سه طبقه ساخته است و قرار بود به عن�ان کافه سنت� هم از آن استفاده ش�د، اما به دلیل
نداشتن مج�زهای الزم اجازه تکمیل دریافت نکرد. 

رئیس ش�رای روستای کُلُمه در خص�ص اینکه برخ� ها م� گ�یند این ویال یک شبه ساخته شده است و شب ها صداهای عجیب و غریبی از آن شنیده م� ش�د
نیز گفت: این ویال ت�سط کارگران و استادکاران همین روستا ساخته شده و حض�ر ارواح در این ویال بیشتر به طنز شبیه است.
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