
كنم كه جناب  اين شهروند عزيز، توصيه مي جايِ روابط عمومي شهرداري تهران به بنده، جسارتاً، به
واهران توصيه بفرماييد كه، فعالً حجاب اسالمي را در منزل رعايت عيال و ساير خ عالي بهتر است، به

اين را هم بدانيد، كه ايدئولوژي . زيرا كه، ديگر در مملكت ما، چهار ديواري اختياري نيست. فرمايند
  .ها گامي است بس بلندتر از ساير ايسم» خودياريسم«

كاري كردند،  ودند و شهرهايشان را گلها، از مهماميسم پيروي نم همان طور كه، شهرداران شهرستان
زودي، شاهد رشد و نمو عمودي  تفكر خودياريسم هم، آهسته آهسته راه خود را بازكرده است؛ و بايد به

اين ترتيب، عكاسان هم  به. هاي سنتي شهرهايي مانند يزد، كرمان، كاشان، ابركوه و غيره باشيم بافت
خواهند توانست  ها  بعد، آن  از اين به ).ها داده شود آن ي بهبردار ي عكس اگر اجازه(راضي خواهند شد 

ها توصيه كنم، كه خود را  آن  جسارتاً بايد به ولي،.  و بلند، عكس بگيرند از يك معماري حجيم
هايي واقع  ها، در كوچه زيرا كه، اين ساختمان. پايين مجهز كنند  ميليمتر به17هاي وايدانگل  عدسي به

برداري از   ميليمتري عكس35 و 28هاي  و، با عدسي. ها، فقط دو سه متر است نهستند كه عرض آ
  .ها امكان ندارد آن
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 و هنري دارند، و هاي فرهنگي سرقت البته، اين سروران، عادت به. سرقت نمودم، از روي ناچاري بود
تر از اين را  هاي گنده اين دو بزرگوار سرقت. كنم كه ككشان هم با اين آخرين سرقت بگزد تصور نمي

  .اند كه نامي هم از ايشان برده نشده است ديده
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