
پس از آن كه تعدادي عكس گرفتم، شخصي . بودم) شاه سابق(برداري در مسجد امام  مشغول عكس

  :علت را جويا شدم. من دستور داد كه كارم را متوقف كنم به

  .ي گذشته در اين مسجد سرقتي انجام گرفته است  هفته-

  من و كار من دارد؟ ين سرقت چه ربطي به خوب، ا-

  .برداري كرده بودند  سارقين، قبل از سرقت از مسجد عكس-

  اند؟ ها دستگير شده  آن-

  . خير-

  اند؟ ها بوده ها، همان عكاس دانيد كه سارق  پس از كجا مي-

  . در هر صورت عكاسي كردن در اين مسجد ممنوع است-

توانست پاسباني را صدا بزند و بگويد كه مثالً اين آقاي  ، ميوي. اين، تازه صورت خوب مسئله است

كالنتري جلب خواهد  و همان جا، پاسبان شما را به. فالن شبستان انداخته است عكاس، نگاه چپي به

چند روزي، طول خواهد كشيد كه تا شما ثابت كنيد كه واهللا، باهللا من نگاه چپي نكردم و فقط . كرد

  .عكاس هستم

برداري  ، سر چهارراهي مشغول عكس)نام بوركينافاسو اين شهر پايتخت مملكتي است به(دوگو در اواگا

در همان هنگام، متوجه شدم كه مشغول . عكسي از آن گرفتم. سردر زيبايي، توجهم را جلب كرد. بودم

. خودم گفتم كه كارت ساخته است قلبم فروريخت؛ و به. برداري از سردر ستاد ارتش هستم عكس

در همين هنگام، ژنرالي با اتومبيل رسمي، . جرم جاسوسي، تو را دستگير كنند ين حاال است كه بههم

من زد و يك سالم نظامي از  ژنرال، لبخندي به. ديگر دست و پايم سست شده بود. از در خارج شد

، آن عكاس افتاد كنيد، كه اگر اين اتفاق در ايران مي فكر مي. من حواله داد و رفت داخل ماشينش به

  برد؟ در مي ها جان سالم از معركه به همين سادگي چاره، به بي

اين مناطق ممنوعه، . ولي، نبايد از مناطق ممنوعه عكس گرفت. عكاسي كردن در تهران آزاد است

خواهيد عكسي از يكي از شوارع تهران بگيريد،  حال، اگر شما مي. شود ها نيز مي شامل شعب بانك

ي بانك ملي، ملت، تجارت، مسكن، كشاورزي و يا  د كه خدايي نكرده، يك شعبهحتماً مواظب باشي

هاي درياني در اين شهر شعبه دارند،  ي بقالي اندازه ها به ي آن صادرات، كه خداي عز وجل را شكر، همه

صد . جات هم كه مثل ريگ بيابان در شهر تهران ريخته است جات، و شعب اداره اداره. در آن نباشد

هاي عيد،  ، و فقط شب)مگر گرفتارشان شويد(كنيد  ها حس نمي ه، در روزهاي عادي شما وجود آنالبت

ها نيز نبايد  مواظب باشيد، از اين ساختمان. بريد ها پي مي وجود آن كنند، به ها را چراغاني مي كه آن

 . عكاسي كنيد

توريست بدبخت، كه پول . ايدكشور ما بي خواهند كاري كنند كه توريست به شنيدم و خواندم، كه مي

روند و  جنوب فرانسه مي يشان به دارها زيرا كه پول(باالي شهر بيتوته كند (!) هاي شيك ندارد توي هتل

و مانند سابق، در . هاي خيابان اميركبير برود مسافرخانه او، مجبور است كه به). آيند ها نمي اين طرف به

   اولين چيزي كه . خيابان اميركبير سري خواهد زد اطراف   به فرداي ورودش،.  اتاقي كرايه كند جا  آن
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