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چندي پيش، در نوشته ي زير عنوان كلي )خاطرات شهر(، يادي كرده بودم از آن 
اصفهاني كه در اصفهان امروز گم شده است. شهري كه )از شمال به فلکه طوقچي 
و فلکه پهلوي و دروازه تهران، از غرب به چهار سو و جوبشاه و آن طرف ها، از شرق 
به قلعه طبرک و پل بلند و جوباره ختم مي شد؛ و از جنوب حتي به زاينده رود هم 
نمي رسيد. حد و حدود شهر طوري بود كه مثاًل همين فلکه ي احمد آباد و خيابان هاي 
سروش و بزرگمهر، كه حاال تقريباً در مركز شهر است، آن روزها يك جاده ي خاكي 

بود وسط مزرعه هاي گندم و جو و خشخاش، كه به آن مي گفتند جاده دور شهر(. 
 در آن نوشته، پس از توصيفي از محور شهري )چهار باغ( و فضاي آن _ كه براي 
نوجواناني مثل من )منطقه ي ممنوع( محسوب مي شد_ مي رسم به اينجا كه حاال 
آن شهري كه روزگاري نصف جهان اش مي نامند ، محدوده يي ست رنگ و رو باخته 
كه شهر بزرگ آن را با مهر و خشمي توأمان در آغوش مي فشارد. از يك طرف به 
عنوان بافت تاريخي ارزشمند مدام براي آن طرح هاي بهسازي و نوسازي و سامان 
دهي تهيه مي شود؛ از طرفي ديگر، براي حل مشکل ترافيك )!(، با خيابان كشي هاي 

پي در پي آن را پاره مي كنند.
سپس اين سوال را مطرح كرده ام كه ) شهر براي آدمي ساخته مي شود يا اتومبيل ها؟(.

 هنوز هم پاسخي قطعي و راهگشا براي اين پرسش پيدا نکرده ام. اما دلم مي خواهد 
فکر كنم كه شهر را براي زندگي آدم ها مي سازند. مکاني پيکرمند كه محدوده اي 
دارد و مركزي؛ و اندام هايي كه هر كدام شکل و شمايل خود را دارد و )اهالي( خود 
را. چنان مکاني ست كه اهليت الزم را براي اهالي به وجود مي آورد؛ و هر چه هم 

دگرگوني شود، در ذهن و قلب تك تك اهالي، خاطره هايي بر جاي مي گذارد.)شهر، 
به عنوان مکان زندگي ما، با خاطره و حافظه ي ما بستگي اي تنگاتنگ دارد. شهر، 
ظرف زندگي، ظرف خاطره ماست(.  چنان مکان و چنين خاطره هايي ست كه گاه از 
اعماق حافظه مي جوشد و اهالي خود را به زمزمه يي يا ترسيم نقشي به يادگار وادار 
مي كند. بودلر مي گويد )افسوس، چهره يك شهر بارها زودتر از قلب آدمي دگرگون 
مي شود( . اين دگرگوني قاعده يي طبيعي است اما تا زماني كه شهر پيکره و محدوده 
و اندام هاي خاص خود را داشته باشد، هنوز )حافظه( و )قلب آدمي( آن را به ياد 
مي آورد و براي آن مي تپد. اين هيچ ربطي به كهنه پرستي و گذشته گرايي ندارد.

اين، حسي ست از جنس عالقه به زادبوم؛ و همان اهليتي ست كه در اهالي يك شهر 
مي توان يافت. نوعي حس )تعلق(؛ كه هر كه خود را از آن آزاد ببيند، به هيچ جايي 

از اين جهان تعلق ندارد.
 همين )رنگ تعلق(، بيست و چند سال پيش مرا به سرودن نظمي واداشت كه بعدها 

دستي به سر و روي آن كشيدم و به شکلي در آمد كه مي خوانيد.
 اين سروده، همان طور كه پيداست، بيشتر يك حس شخصي و احتمااًل سطحي را 
نشان مي دهد كه هيچ ربطي به مقتضيات زمانه و ضرورت هاي توسعه و دگرگوني 
ندارد؛ و بي ترديد كارشناسان جامعه شناسي و شهرسازي و مناديان توسعه و پيشرفت 
و هر كس با نگاه علمي و واقعگرا به مقوله ي شهري و شهرنشيني مي نگرد را به 
تمسخر وا مي دارد. اما آنها هم اگر بپذيرند كه شهر براي زندگي آدمي ساخته مي شود 
نه براي اتومبيل ها، اين گونه حس هاي شخصي را چندان بي وجه هم نخواهند شمرد؛ 
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و افسوس بودلر را بهتر درک خواهند كرد: )افسوس. چهره يك شهر بارها زودتر از 
قلب آدمي دگرگون مي شود(.

 اين نکته را هم بايد در نظر داشت كه نفس )دگرگوني( نه تنها چيز بدي نيست، 
كه اساساً نوعي )ضرورت( است. اما دگرگوني وقتي به حدي باشد كه پيکره شهر و 
محدوده و اندام هاي آن را محو كند، )اهالي( خود را از دست خواهد داد؛ و هيچ اهليتي 
را جايگزين آن نخواهد كرد. غريبگي جاي آشنايي خواهد نشست؛ و غريبه ها هيچ 
خاطره و حسي نسبت به شهر نخواهد داشت. نه خاطره اي خواهد ماند؛ نه عالقه اي 
و حس تعلقي. و بدي اش اين است كه تعلقات نازل تري جانشين آن مي شود. يعني 
آدمي تبديل مي شود به )شهروند( ي كه روز به روز از آن بيت بلند جايگاه حافظ 
فاصله مي گيرد: )غالم همت آنم كه زير چرخ كبود / ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد 

است(.

و اما سروده ي حقير:  

اصفهان اي جهان آبي من   
گوشه ي امن آفتابي من   

خلوت امن من نه، جان مني   
تو نه شهر مني، جهان مني   

معني وسعت جهانم: تو   
عشق تا مغز استخوانم: تو   

آب و خاكي سرشته از جاني   
آبروي تمام ايراني   

زادگاه مني و خوابگهم   
خيره بر جلوه هاي تو نگهم   
من گرفتار خاک پاک توام   
زنده ام از تو و هالک توام   
تو از آواز و شعر سرشاري   
در بناي هنر، تو معماري   
مستي و هوشم از تو بود   

يادگارم ز هر كجاي تو بود     
دل سرگشته ام هوائي تو   
ترسم از لحظه جدايي تو   

برق چشم من از جالي تو بود   
خاطره خسته مبتالي تو بود   

موي آشفته ام سپيد تو شد   
دلم آشفته اميد تو شد    

ديده روشن به پرتو سحرت
روشن از رنگ و آب بوم و برت

از فسون و فسانه لبريزي
پر از آوازه هاي پرهيزي
زير گوشت نواي ناسازم

خنده و گريه، شعر و آوازم
تويي افسون زندگاني من

مايه ي عيش و كامراني من
كوچه پسکوچه هاي خاطره ام

منظر دلگشاي پنجره ام
چشم من چشمه ي زالل تو بود

قامتم نقشي از هالل تو بود
عطر روز و شب بهارانت
ريزش پر شکوه بارانت

برگ ريز طاليي پاييزت
تن از سايه سار لبريزت

بسترم پرنيان خاک تو بود
ريشه ام در ميان خاک تو بود
گرچه اين خاک داده بر بادم
جز بر اين خاک در نيفتادم
اصفهان اي جهان آبي من

گوشه ي امن آفتابي من
گرچه تابوت آرزوي مني

مدفن جان و هاي و هوي مني،
جز تو راحتگهي نمي جويم
دست از دامنت نمي شويم
هر چه خواب مرا بر آشفتي

هيچ پيغام خوش نمي گفتي
ليکن از تو نمي كشم دل و دست
حرف من تا الي االبد اين است:

تپش بند بند جانم: تو
عشق تا مغز استخوانم: تو
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