
. آمد تهران نمي اي داشت، به زنيد، بدانيد كه اگر مهاجر چاره ها مي دفع مسؤليت، دائماً از اين حرف

ست؟ كه اين گونه از او كند؟ مگر مهاجر ايراني ني تهران مهاجرت مي حتماً، يك مرگي دارد كه به

مگر مهاجر زنگي و جزامي است؟ مگر در اين مملكت، جامعه شناس وجود ندارد كه . كنيد صحبت مي

هاي ما از  ي بدبختي قدر نگوييد كه همه اي بكنيد؟ برويد و راه حل اصولي پيدا كنيد و اين با او مشاوره

  .اين و آن است

. ي عطفي در شهرسازي ايران بود اين آقاي مهام، نقطه. مهامنام  ها قبل، تهران شهرداري داشت به سال

در . كاري كنند دانيد چرا؟ اين آقاي مهام، اولين شهرداري بود كه دستور داد ميادين تهران را گل مي

هاي عيد و  ها را فواره كارگذاشت؛ كه شب وسط اين ميادين، استخرهايي ايجاد كرد و دور بر آن

ها، دستور داد  كاري در ميان اين گل. كردند ها را روشن و رنگين مي اين فوارههايي  ها، نورافكن جمعه

هم با شما  بنده. گوييد كه اين كارها كه خيلي خوب بود مي. شكل قارچ نصب كنند چندين چراغ به

، تعدادي هم كارت پستال از اين )گويم پيرترها را مي(خاطر داشته باشيد  موافقم؛ مخصوصاً اگر به

ي  ولي، ولي ديري نپاييد كه همه. نان و نوايي رساند  تهيه شد و عكاسان آن دوره را بهميادين

در بعضي از اين شهرها، كه . دار در شهرهاشان كردند احداث ميادين گل و بته شهرداران ايران، شروع به

 داشتند، ولي، در شهرهايي كه بافتي سنتي. خوبي پيش رفت بافتي موافق با اين طرح داشتند، كار به

جا بهتر است آن را  سبك و كار مهام، كه در اين. وجود آمد دار به هايي نا متناسب، متضاد و خنده صحنه

در . ها نبود ها و چيز رژيم سابق بود، كه زياد در بند سنت و اين جور حرف مهاميسم بناميم، متعلق به

گشت و  ت دور فرنگستان ميرف گرفت و مي  روزه مي21 تومان تور 9000آن دوران، هر كسي با 

حكومت، با . چي آن دوران هم، زياد در بند اين نبود كه توي چمدان اين بابا چيست گمرك. آمد مي

ها برج كوتاه و  اين ترتيب، ده به. گرفت كرد و جلوي آن را نمي اي آشكار نمي هجوم فرهنگ غربي مبارزه

.... پ، ونك پارك، پارك دو پرنس، سامان دوم و. اس. آ. هاي ونك ساخته شد ي بيابان بلند در محدوده

. ها، غرب زده بودند و بي بند و بار آن. نبود» چهار ديواري اختياري«فكر  ها، كسي به در آن بيابان

  . ي حادي نبود اشراف داشتن و مشرف بودن، برايشان مسئله

دياريسم خود پيرو سنت كه صد البته، اين خو. را داريم» خودياريسم«اكنون، در مقابل مهماميسم، 

هايي با رو آجر،  همين علت است كه، در معماري شهر تهران تحولي ايجاد شده، و ساختمان به. داند مي

خودياريسم چيست؟ . هايي با روكار سنگ و آجر سه سانتي داده است ساختمان جاي خود را به

توانيد هركاري كه دلتان  ما ميشود، عملي است كه با آن، ش مشتق مي» پولداريسم«خودياريسم، كه از 

ها چنين  يكي از روزنامه ، به»عزيزان شهروند«همين ترتيب است كه، يكي از  به. خواهد بكنيد مي

شوند، عالوه بر اين كه موجب  چند دستگاه آپارتمان مي اي كه مبدل به هاي يك طبقه خانه«: نويسد مي

گردد، مشكل ديگري هم  ان چند ساله ميهاي وياليي و بريده شدن درخت كاستن فضاي سبز خانه

. هاي همسايگان مجاور است كند، و آن مشرف شدن طبقات جديدالحداث آپارتمان، بر خانه ايجاد مي

هاي يك طبقه ادامه پيدا  اگر، شهرداري تصميم دارد كه اين رويه، و صدور جواز، براي تخريب خانه

نقل از ستون (» .كند بنمايد پيدا مي» مشرف «شان حال شهرونداني كه منازل كند، الاقل فكري به
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