
كمي آن . برداري ممنوع عكس. برايش جالب خواهد بود، ساختمان بانك شاهي يا تجارت امروزي است

. رود طرف ميدان ارك مي به. عكاسي ممنوع. رسد سردر باغ ملي يا ميدان مشق سابق مي تر، به طرف

عكاسي . مسجد سپهساالر. عكاسي ممنوع. مسجد امام. عكاسي ممنوع. لستانكاخ گ. عكاسي ممنوع

و ا كنم؟ چه جوابي دارم به هيه نميشخصي، از من پرسيد كه چرا تعدادي كارت پستال ت... ممنوع

برداري كرد، كه خداي را شكر اطراف  شود عكس ي ميادين تهران مي بدهم؟ تنها از چهارتا مجسمه

و حتي، آن يكي را كه در ميدان باغشاه است و . اند  كيك بستني درست كردهها را مثل ي آن همه

آيا يكي از اهالي فلورانس، . يعني زيبايش كردند. صاحب سبكي بود، به شكل كيك بستني درآوردند

  !ها خواهد خريد؟ براي خنده بلي از اين كارت پستال... ونيز، رم، پاريس، مادريد، لندن، وين

اش در  خواهيم عكس قدر زيباست كه نمي مان اين داريم كه ديگران ندارند؟ آيا، تهرانحاال مگر ما چه 

  جايي منعكس شود؟ كه مبادا از رويش كپي كنند؟

هاي  براي پوشاندن چاله چوله. خواهند شوهرش بدهند تهران، مانند دختر آبله رويي است كه مي

سر و  خواهند كه دستي به برند، و از او مي چه ميگر سر كو اش، پدر و مادر دختر، او را نزد آرايش صورت

  .سازد ها را هموار كرده، و موقتاً او را زيبا مي او نيز، با مقداري گل گيوه چاله چوله. روي دخترك بكشد

ها را، قبل از گل گيوه و بتونه كاري »فاساد«قول شهرسازها و معمارها  ي عكاس، تعدادي از اين به بنده

ها  آن  به هاي كولر و تابلوهاي كج و معوج چه حال زار و نزاري بگذريم، كه كانال. ام هبرداري كرد عكس

هاي كولر و تابلوهاي درب داغان، انسان   اين نماهاي اوراق و كانال الي  باز از البه داده بود؛ ولي،

ا،ً معمارها توانست، يكي دو تا كاشي رنگ رو رفته، كه كچل هم بودند ببيند و حدس بزند كه سابق مي

، اين فاسادها را با )؟(وقتي مسؤالن. داشتند اي داشتند و حرمت خود و كارشان را نگه مي يك سليقه

خيال خودشان، يك كمي  و شايد به. هارا هم رنگ كردند گل گيوه، بتونه و رنگ كردند، اين كاشي

ها پاشيده و تابلوها  شيشه بهها،  رنگ. همان وضع ماندند ها به ولي، كانا. صورت ظاهر را درست كردند

. گويند مي» سمبل كاري«اين كار را، در زبان فارسي . كماكان در همان وضع اسفناك قرار دارند

. ايد تا نيمه طور كه مالحظه كرده اما، همان. ها مملو شعار بود نيز، رنگ شدند ديوارهايي كه روي آن

دانيد كه  البته، اين را هم مي. بينند له رو را ميگويي، كه چشمان مردم، فقط تا قوزك پاي اين دختر آب

اند، تا ديوارها تميز  مالي را هم، عزيزان شهروند تهراني، از جيب خود پرداخت كرده مخارج اين گل

هاي پاييزي تهران، همراه  چند روز ديگر هم، وقتي باران. ها بنويسند تري روي آن شوند و شعارهاي تازه

توان تعدادي عكس، از تهران زيبا  ها خورد و تبله كرد، آن وقت است كه مي»فاساد«اين  با دوده به

  .شده تهيه كرد و كارت پستال نمود و صادر كرد

بگذريم، . ي پاريس را تميز كنند هاي سياه شده»فاساد«، ژنرال دوگل مرحوم، دستور داد كه 1959در 

ولي، باالخره . زند هويت پاريس لطمه مي گفتند اين كار به اي، مي عده. كه ميان مردم اختالف افتاد

اي  از آن روز، عده. دانيد، يك سر و گردن از همه بلندتر طور كه مي ايشان ژنرال دوگل بودند و همان

ها، و شروع كردن  جان آن ي متخصص، جلوي اين فاسادها را با چادر پوشاندند و افتادند به عمله و اكره

ال، اين عروس شهرهاي جهان، لباس سياه عزا را از تن در آورد، و بعد از دو سه س. ساييدن و شستن به

  .جا كار اصولي بودو مخارج به. لباس سفيد برتن كرد
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