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پاييز گذشته، حين عكاسي از پيشرفت كار ساختماني كارگاه مجلس، مفتولي كج و كوله كه روي زمين افتاده بود نظرم  

با . پرواز درآمده بود  باله را داشت كه به مفتول كج و كوله، حالت يك رقاص. آن را، برداشتم و نگاه كردم. را جلب كرد

  .وكاو كردن گشتن و كند هايم را، كناري گذاشتم و شروع كردم به دوربين. ديدن آن، حسابي حال كردم

ها، را برداشتم  مفتول. ها، حالت رقاص باله را داشتند ي آن همه. زودي چند مفتول كه حال و هوايي داشتند پيدا كردم به

كارگاه برگشتم  فرداي آن روز، بدون دوربين عكاسي، دوباره به. دمام ادامه دا كار عكاسي و بردم گذاشتم توي ماشينم و به

دانيد؟ من، براي كارگران كارگاه مجلس،  مي. كردند من نگاه مي كارگرها، بهت زده و زيرچشمي به. جستجو ادامه دادم و به

ها  ا، سنگ كاريه ها، ديواركشي ي هستم كه ساليان سال است هي از خرابكاري "مهندس"آقاي . شخصيت مهمي هستم

شان را  ها كه عكس  آن كنم و معلوم هم نيست كه براي چي؟ و براي كي؟ چه فايده؟ به و حتي خودشان عكاسي مي

  !دهم نمي

كردم، كارگرها بيشتر از  داشتم و نگاه مي ها را يكي پس از ديگري برمي دادم و مفتول جستجو ادامه مي همين طور، كه به

چهل پنجاه تا رسيد، يكي از  ها به وقتي، تعداد مفتول. "مهندس"ي آقاي  كله ه است بهشدند كه زد پيش مطمئن مي

 كارگري را كه صدا زده بودم، .گردها را ببريم تا ماشين ها و ميل ، تا مفتولكارگرها را صدا زدم كه بيايد و كمك كند

ها، ديگر مطمئن شده  آن. ره زدند زير خندهعنوان مسخ همه كارگرها، به. من؟ گفتم آره: من كرد و با تعجب پرسيد روبه

ها  چاره آمد و تعدادي از مفتول سرافكنده، كارگر بي.  ديوانه، اصغري را هم گذاشته است سركار"مهندس"بودند كه آقاي 

داستان، . راهي كرد ام، من را هم دنبال من راه افتاد و تا ماشين اش، به ي تمسخر آميز همكاران را برداشت و همراه با خنده

ي اولين سيب زميني جالب را  ها، وقتي قيافه با اين تفاوت، كه سبزي فروش. ها شده بود همان داستان سيب زميني

چاره  ولي، اين دفعه بي. كردند من كمك مي شدند و آرام آرام، در جستجو به من نزديك مي ديدند، آهسته آهسته، به مي

، در حال اجراي "بارشنيكف"ي اين مفتول كج و كوله را، با شخصيت  ا قيافه، فرصت آن را پيدا نكرده بود كه ت"اصغري"

  بهايي را دردست دارد؟ ي درياچه قو مقايسه كند و بفهمد كه چه چيز گران باله

ها را شستم و  ام پهن كردم و يكي يكي آن ها را توي بالكن كارگاهم آوردم و چون خيلي كثيف بودند، آن ها را، به مفتول

ور  ها، را اين ور و آن يكي از آن. ها حيرت كردم زير پروژكتور، از ظرافت حركت مفتول. ردم و زير پروژكتور بردمتميز ك

هاي چوبي بتون ريزي را استوار نگه داشته بود، حال چه روزگاري داشت؟  اين مفتولي كه تا چند روز پيش، قالب. كردم

  .ه بودمكه، يك گنج پيدا كرد مثل آن. حالم خيلي خوب بود

با خودم گفتم كه من چي هستم؟ هنرمندم؟ كسي هستم كه . فكر فرو رفتم مفتول خيره شده بودم، به طور كه به همين

؟ يا، چيز ديگري هستم؟ از خودم پرسيدم، كه نفس عكاس بودن يعني چه؟ امروزه، آن )تكنسين(دانم  فن عكاسي را مي

هاي سرطاني، و يا با ميكروسكوپ الكترونيكي عكس   معده و سلولها، و از داخل دكتر يا تكنسيني كه از داخل رگ

 است؟ اگر عكاسي هنر است، آيا آن "پروفسور عكاس" است؟ يا، "عكاس پروفسور"او، . گيرد نيز، عكاس است مي

ود كه در كنم كه خودش بود، اگر او نبود البد يكي ديگري ب فكر مي(پروفسور و يا تكنسين نيز، هنرمندند؟ ادوين آلدرين 

، كه عكس كره زمين را از كره ماه گرفت، فضانورد عكاس است؟ اگر )كند هر صورت، در نفس جريان توفيري نمي

يا آويزان از ) ببخشيد از چرخ بال(كوپتر  عكاسي هنر است، آيا ادوين آلدرين نيز هنرمند است؟ خود من، بارها از هلي

پس . ام  عكاسي كردهينكراز تاورهاي مرتفع را، آويزان  برج. ام اسي كردهحاشيه كوير را، عك. ام ، عكاسي كردهتاوركرين

  من، عكاس بندباز سيرك هستم؟ يا، بندباز سيرك عكاس هستم؟ از خودم پرسيدم، كه عكاس كيست؟
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