تافت تاسیخی ضٟشٞا تخطی اصسشٔایٞ ٝای وطٛسٞستٙذ و ٝ٘ ٝتٟٙا تِ ٝحاظ صیثاضٙاختی ،تذا ْٚتخص خاطشات جٕعی
ٛٞ ٚیت ٞای اسصضٕٙذ ٞستٙذ ٘ ٚیضٔحُ ص٘ذٌی تخص لاتُ تٛجٟی اصجٕعیت ضٟشٞا ٔحسٛب ٔی ض٘ٛذ .
أشٚص ٜتا ٌستشش سٚص افض ٖٚصٙعت تٛسیسٓ دس جٟاٖ  ٚالتصاد ٔثتٙی تشآٖ ،احیای تافت ٞای تاسیخی ت ٝعٛٙاٖ لّة
تپٙذ ٜضٟشٞا اص إٞیت تاالیی تشخٛسداساست ٔ .سیشٞای ٌشدضٍشی تا اِٛٚیت عاتشیٗ پیادٜ
تٛسیسٓ داسد  ٚعال ٜٚتش ایٗ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ت ٝعٛٙاٖ ساٞىاسی

٘مص تسضایی دسجزب

ٔٙاسة دسجٟت ٔعشفی اسصش ٞای ٔٛجٛد دس تافت

تاسیخی ضٟشٞأٛحش تاضٙذ  ،سثة تضسیك حیات ت ٝایٗ تافت ٞا خٛاٙٞذ ضذ .
دس ٔیاٖ ضٟشٞای و ٟٗایشاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای و ٝدس ضٟشساصی سٙتی ایشاٖ داسای اعتثاس ٛٞ ٚیت ٚیژ ٜتٛد ٚ ٜتا و٘ ٖٛٙیض
آحاسی اص ساختاس  ٚاستخٛاٖ تٙذی و ٟٗسا دس خٛد حفع وشد ،ٜضٟش یضد ٔی تاضذ.
ایٗ ضٟش اسصضٕٙذتشیٗ ٚ ٚسیع تشیٗ تافت لذیٕی سا داسد  .یضد اص صٔش ٜضٟشٞای ٔٙتخة جٟا٘ی ٔی تاضذ  ٚاِٚیٗ ضٟش
خطتی  ٚدٔٚیٗ ضٟش تاسیخی جٟاٖ تعذ اص ضٟش ٘ٚیض ایتاِیاست

 .دٔٚیٗ ضٟش تاسیخی جٟاٖ تشتشیٗ جارتٞ ٝای

ٌشدضٍشی ،تاسیخی ٔ ٚیشاث فشًٙٞی ٔتعذدی داسد وٞ ٝش وذاْ اص آٟ٘ا ٔی تٛا٘ذ ت ٝتٟٙایی جارت ٝای ٔٙحصش ت ٝفشد
تشای تاصدیذ ٌشدضٍشاٖ  ٚدٚستذاساٖ ٔیشاث فشٍٙٞی  ٚتاسیخ ایشاٖ  ٚجٟاٖ تاضذ .
یافتٗ جایٍا ٚ ٜساتط ٝساوٙاٖ تٔٛی  ٚتاصدیذوٙٙذٌاٖ دس یه ٔسیش ٌشدضٍشی

 ٚضٙاسایی ٔٛا٘ع ٔ ٚطىالتی و ٝدس

س٘ٚذ ٌشدضٍشپزیش ضذٖ دس ٖٚتافت ٔ ٚحّ ٝلشاس داسد اصٕٟٔتشیٗ دغذغٞ ٝا است.
یضد تا اِٛٚیت لشاس دادٖ حشوت عاتشیٗ تصٛست پیاد ٜدس جٟت استمای سشص٘ذٌی ٚپٛیایی دس ٖٚتافتی  ٚضٙاسایی ٚ
تمٛیت وشدٖ پتا٘سیُ ٞا ٘ ٚماط لٛت یه ٔحٛس ٌشدضٍشی تا اِٛٚیت عاتشپیاد ٜپیطتاص است.

برای کوچه های آشتی کنان یزد
وٛچٞ ٝای آضتی وٙاٖ وجاست ؟
وٛتٞ ٝای ٟٔش  ،حّمٞ ٝای ٚصُ ،
دستٟای ِطف ،تا دٚتاس ٜآضتی وٙذ دِٓ
تا ٞش آ٘چ ٝتشن وشد٘ ٜسُ ضٟش
تا صذالت غشیة ضشق
تا٘جاتت اصیُ عطك
تا تّٛغ تشي  ٚتاس سادٌی
تاتٟاس تاٚس خضٛع
تا تّٙذِ لّٞ ٝایِ اٚفتادٌی
تا سالْ ٞای تی سیا
تا سىٛت ٞای صثش
تاصثٛس ٞای سثض
دس حشیٓ حشٔت حیا ،سٞا
دس عثٛسِ سٍٙفششِ ص٘ذٌی
*****
وٛچٞ ٝای آضتی وٙاٖ وجاست ؟
تا دٚتاس ٜپُ ص٘ذ ٔشا ت ٝجاسیِ صٕیٕیِ لٙات
ت ٝصٔضِْ عطٛفت لٛٙت
ت ٝلأتِ لٙاعتِ لذیٓ
تا دٚتاس ٜپُ ص٘ذ ٔشا
تا صفای تاد ٌیشٞای تی ٔالَ
وض ٘سیٓ آسٕاِٖ تی وشاٖ

تٛی وٛی دٚست

تزَِ تضِْ خاویاِٖ تطٔ ٝٙی وٙٙذ
ٚاٍٟ٘ی ٞش آ٘چ ٝدسد  ٚداغ ٚخستٍی است

فاسغ اص دَ ضىستٔ ٝی وٙٙذ
وٛچٞ ٝای خطت ٌُِٚ

وٛچٞ ٝای آٚ ٜدَ

وٛچٞ ٝای ساستِ لأتاِٖ سشتّٙذ
وٛچٞ ٝای سشتّٙذ ٞایِ سش ت ٝصیش
وٛچٞ ٝای ٕٞذِی

وٛچٞ ٝای ٕٞضتاٖ

وٛچٞ ٝای آب ٚآیٝٙ
وٛچٞ ٝای اضه ٚضٛق
وٛچٞ ٝای چطٓ ٞای پان
وٛچٞ ٝای خٛض ٝخٛض ٝتان
چطٕ ٝساس ٔستی صٔیٗ
سای ٝساس لّثٟای ٟٔشتاٖ
وٛچٞ ٝای آسٕاٖ ٕ٘ا
ٞش ؤ ٝیشٚد سفیك
ٞشؤ ٝیشٚد ت ٝداستا٘ٓ آضٙا

ٞشؤ ٝیشسذ صالَ
وٛچٞ ٝای تی ٔالَ

وٛچٞ ٝای س ٚت ٝسٚض ٝتاص
وٛچٞ ٝای صثح ٞای صٚد
پش تش٘ٓ ٕ٘اص...
*********
ٔٗ ِٚی دس ایٗ وٛیش تفت، ٝتی ضىیة
ضٟش اص دِٓ لشاس تشد ٜاست
تا و ٝسش و ٓٙحذیج اضتیاق؟
ضٟش اص دِٓ غٕی ٘ىاست !
حّمٞ ٝای ٚصُ ،دستٟای ِطف  ،وٛتٞ ٝای ٟٔش ،
وٛچٞ ٝای آضتی وٙاٖ وجاست ؟؟
*****************************
ٔحٕذی /وٛیش/

