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تــو قصههــای قدیمــی ،قدیمیهــا میگــن خــوش اون روزا ،همــه خــوش بودیــم ،دور هــم بودیــم ،خونــه
هامــون بــا صفــا بــود ،ولــی حــاال مــردم تــوی همــون خونــه هــا هزارتــا قصــه و غصــه دارن ،پــای
درد دلشــون کــه میشــینی میبینــی خــوش نیســتن ،تــو همــون محلههــان ولــی ناراحتــن ،نــه از
محلهشــون ،نــه از طــاق و طویزههــا و گنبدهــای خاکــی و کاشــیکاری شــدهاش ،نــه از رفــت و
آمــد ســخت تــوی محلهشــون ،نــه از حضــور مســافران و توریســتان تــوی محلهشــون ،نــه از جــو
مذهبــی محلهشــون ،نــه از بــه بــه و چــه چــه کــردن بــدون درد مســافرها و دانشــجوهای هنــر،
نــه ازنــگاه پــر از پرســش و کنجــکاوی همسایههاشــون؛ بلکــه از دســت مــردم و همشــهریها
و رییــس و روســای شــهرناراحتنداند؛ از ارزش پاییــن ملکشــان ،از دیــد تحقیرآمیــز مــردم بــه آنهــا ،از نبــود
خواســتگار مطابــق شــأن دخترانشــان ،از اینکــه جوانشــان آدرس خانــه را بارهــا میپیچانــد تــا
دوســتانش نفهمنــد ســاکن کجاســت ،ناراحتــن؛ از اینکــه کســی بــه آنهــا بــه دیــد پاییــن نــگاه کنــد متنفرانــد.
شاید مسبب همه اینها آرزوهای انسانی است ،تو کدوم محله بیشتر به آرزوهایشان میرسند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محلــهی قدیمــی بــرای کســی کــه از آنجــا چنــد ســاعتی میگــذره یــک چیــزه و بــرای کســی کــه
گرفتــار شــده و راهــی نــدارد ،چیــزه دیگــهای .وقتــی از بیــرون ،اون محلــه بــا صفــا را میبینیــم و از بــاال بــه
شــهر نــگاه میکنیــم سراســر زیبایــی اســت ،تنــوع ،ســرزندگی ،هویــت ،بــوی خــوش ،حــس آشــنایی ،ســوژه عکاســی
و کروکــی؛ ولــی وقتــی آن را از دیــد جوانــی میبینیــم کــه روش نمیشــه بگــه خانــهاش کجاســت تــا مبــادا دوســتانش
خیــال کننــد محلــهی او محلــهی فقراســت و اونــا وضــع مالــی خوبــی ندارنــد و اون موقــع دوســتاش بــا دلســوزی بهــش
نــگاه کننــد یــا اون را بــا تفریحــات خودشــون بیگانــه بدوننــد ،اون محلــه اصــا هــم قشــنگ نیســت ،اون
جــوون مملــو از آرزو هــم یــا اینکــه تــاش میکنــه از محلــه بــره یــا یــک راهــی پیــدا کنــه کــه از
دوســتهاش کــم نیــاره ،بــه هرحــال ایــن مــردم مملــو از آرزو ،صدایشــان بــه جایــی نمیرســد.
اهالــی اصیــل محلــه خیلــی حساســتر از مهاجرهــا هســتند ،آنهــا دوســت دارنــد مثــل همیشــه ،مثل پدرهــا و مادرهاشــون،
محتــرم باشــند ،دوســت دارنــد منزلــت داشــته باشــند ،دوســت دارنــد مــردم بداننــد از چــه تباری هســتند و بــه آنهــا احترام
ـمت و دارایــی اســت دوبــاره قــد بکشــند ،ســخته
بگذارننــد ،بــرای آنهــا خیلــی ســخته در شــهری کــه احتــرام هــا بــه سِ ـ َ
شــرمنده فرزنــدان جوانشــان باشــند ،پــس آنهــا میرونــد و غریبههــا میآینــد ،کســانی کــه ایــن محلــه شــاید بخشــی
از آرزویشــان باشــد یــا شــاید کمــک مــی کنــد بــه آرزوهایــش برســند.
از محلــه قدیمــی میرونــد از محلــهای کــه یــک زمانــی همــه جــای اون ،دلشــون خــوش بــود؛ حــاال حاضرنــد در هــر
محلــهای ســاکن شــوند حتــی اگــر مشــکل رفــت و آمــد و ترافیــک داشــته باشــه ،کمبــود امکانــات داشــته باشــد ،خبــری
از اصالــت مردمــی نباشــه ولــی در عــوض اینهــا ،ارزش اقتصــادی داشــته باشــه  ،وجــه خوبتــری داشــته باشــه تــا
راحــت بگوینــد مــن اهــل کجــا هســتم ،بتواننــد بــدون خجالــت آدرس خانهشــان را بــه همــه بدهنــد و تمــام معایــب
محلــه قدیمــی حــاال دیگــه مهــم نیســتند و ایــن شــروعی بشــه بــرای رســیدن بــه آرزو هایشــان.
امــا اون آدمــای بــا صفــای قدیمــی یــک گوشــهی دلشــون را تــو محلــه قدیمــی جــا گذاشــتن ،هرزگاهــی بــا دلتنگــی
بــه آنجایــی کــه قبــا بودهانــد دوبــاره فکــر میکننــد ،دوبــاره بــه عطــر نــان نانوایــی محــل قدیمــی،
بــه ســبزیهای تــازه ،بــه وســط شــهر بــودن محلــه قدیمشــان ،بــه امامــزادهای کــه اگــر دلشــان

