
گويد كه  كسي نمي. اين كار بزنيم ولي، اصولي دست به. بكنيم. گويد كه تهران را تميز نكنيم كسي نمي

 بدانيم كه مبتكر معماري مدرن و شهرسازي ولي، اين را قبالً. بكنيم. ميادين تهران را زيبا نكنيم

. اند، و ما هم همان كار را بكنيم پس، نگاه كنيم و ببينيم كه ديگران چه كرده. ايم مدرن، ما نبوده

ولي، اين . ي قباي بعضي از معماران و شهرسازان بربخورد؛ كه بخورد گوشه ممكن است كه اين امر، به

ها در معماري و شهرسازي ايران، همين آقايان  كاري  اين كثافتمان بكنيم، كه مسبب را نيز توي كله

ي ايران  ها بيل زن بودند، تا حاال همه زيرا كه، اگر آن. ها مشاوره شود و، نيازي نيست كه با آن. اند بوده

 .جنگل شده بود

ن كه جاي آ يعني، به. كنم ي عكاس، گاه گاهي در اين شهر گردشي مي بنده. صحبت از كار اصولي شد

  .كنم هاي تهران را گز مي جايي استفاده كنم، پياده خيابان از اتوموبيل براي جا به

. اند فرش نموده هايي سنگ اين اواخر، متوجه شدم كه كف پياده روهاي خيابان فردوسي را، با موزاييك

خيابان خودمان ياد پياده روهاي  ولي، وقتي به. قصد مزاح ندارم. نقش و نگار نيز دارد. حقاً زيبا است

فون آمدند و پياده روي ما  ي تله دانيد چرا؟ يك روزي، از طرف اداره مي. افتادم، آه از نهادم برآمد

لب آمد و چون ديدم، از  چند ماهي گذشت، و بنده از اين همه خاك و گل، جانم به. كندند و رفتند

. و دادم پياده رو را آسفالت كردندشود، خودم خودياري نمودم  طرف هيچ نهادي و اورگاني اقدامي نمي

پرسيدم، چرا . حفاري، در جلوي در بنده كردند شروع به. ي برق پيدا شد ي اداره چندي بعد، سر و كله

جا قطع  آنها گفتم، كه آقاجان برق اين به. جا قطع است كنيد؟ گفتند، براي اين كه برق اين جا را مي اين

جا  جا را بكنيد و ما هم اين گفتند، مهندس گفته است اين. ستتر ا نيست و آن محل پنجاه متر پايين

توان  خوب، وقتي منهدس گفته است، مهندس گفته است و روي حرف ايشان هم نمي. كنيم را مي

از آن موقع تا حاال، . تر را كندند باري، آن روز گذشت و فردايش آمدند و پنجاه متر پايين. حرفي زد

. همان وضع باقي مانده است خودياري خود بنده آسفالت شده بود، بهپياده روي بنده كه با پول 

دانيم كه خيابان يا پياده روها، در اين  ها، مي ي ما تهراني همه. پياده روي خيابان فردوسي برگرديم به

فون و اخيراً گاز، در هر صورت، با  و كارگران برق، آب، تله. مانند شهر، بيش از دو سه ماهي سالم نمي

فكر   آيا به كنيد، قدر بيت المال بيت المال مي  اين آقايان، شما كه. جان آن خواهند افتاد گ بهكلن

گوييد،   وقتي اين پياده روها را كندند، از آن همه زيبايي چه باقي خواهد ماند؟ مي هستيد كه فردا،

همه . گوييم ياين را، چندين دهه است كه م. هاي مختلف وجود ندارد خوب هماهنگي ميان سازمان

قدر خوب است، كه يك ستادي  اين» ستاد«ايجاد  ولي، شما كه دست به. كنند هم، اين را تصديق مي

توانيد يك ستادي، نهادي  ايد، نمي ها درست كرده راه هاي خراب در بزرگ اتوموبيل رساني به براي كمك

پس چاره . توانيد ه كه نميجات درست كنيد؟ البت و يا سازماني هم، براي هماهنگ كردن اين اداره

و، . شود المال حرام نمي شود و هم بيت  تمام مي چيست؟ استفاده از همان آسفالت سنتي، كه هم ارزان

يكي از درهاي  پول خودياري مردم هم توي جيبشان باقي بماند؟ تا، خير سرشان بزنندش به

  . شان درمان بي

جنگ «شد تحت عنوان  اي پخش مي ، برنامه آذر، از سيماي جمهوري اسالمي ايران22جمعه شب 

  ارمغان آقاي مجري اين برنامه، يك لبخند خنكي برلب داشت كه گويي آن را از قطب جنوب به. »هفته
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