
تهران آورده شد، و وقتي جد بزرگوارم علي خان حاكم، در سن  وقتي، اولين دوربين عكاسي توسط ناصرالدين شاه به

راه با عكس خدمت شاه  هايش را، هم پترزبورگ تحصيالت عكاسي كرد، و بعدها در ايران، حاكم غرب كشور شد و راپورت

راستش را بخواهيد، بنده هيچ وقت با چشمان (ان موجود هستند ها در آلبوم خانه كاخ گلست شهيد فرستاد، كه آن آلبوم

تو؟ تو، عكاس : من گفتند ها را ببينم به بار كه خواستم بروم و آن يك. اند برايم تعريف كرده. ام ها را نديده خودم آن

لبوم خانه بيرون و با يك اردنگي، من را از آ. اي خود كرده ها را ببيني؟ بي خواهي آلبوم بوگندوي جهان سومي، مي

 بود؟ حال، اگر عكاسي هنر است، آيا "عكاس حاكم" بود؟ يا، "حاكم عكاس"خواهم بدانم عكاس بود؟ يا،  ، مي)كردند

  علي خان حاكم نيز هنرمند بود؟

زيرا، بعدها . فكر كردم، و ديدم كه شايد فقط و فقط در آن دوران، عكاسي در ايران، دوران شكوفايي خودش را طي كرد

، كه ميرپنجه رضا خان كودتا كرد، حكمي صادر كرد كه در بند ششم 1299بينيم كه وقتي در فرداي سوم اسفند  مي

هاي قمار بسته باشد  ها و كلوب درب تمام مغازه هاي شراب فروشي و عرق فروشي، تئاتر و سينما، فتوگراف":آن آمده بود

رو  اين متن روبه ستش را بخواهيد، وقتي براي اولين بار با  را".محكمه نظامي جلب خواهد شد  ديده شود به مستو هر

اگر عكاسي هنر است ـ گويا خود ميرپنجه، با مرحوم خادم عكاس ). گفتند شوكه شدم سابقاً مي(شدم يكه خوردم 

  ها ببندد؟ ها و فاحشه خانه مانند عرق فروشي ها را، به "هنركده"دوست بود ـ چگونه، دلش آمد كه درب

مهوري ج، كه حتي بعدها وقتي مسئولين اتحاديه عكاسان رفته بودند نزد يكي از مسئولين بلند پايه نظام فكر كردم

ها نيز، جهت ورود كاغذ و فيلم عكاسي گشايش اعتبار شود، آن مسئول  اسالمي، و از او خواسته بودند كه براي عكاس

او گفته بودند كه آقا،  و وقتي به. اي خودتان انتخاب كنيدها گفته بود عكاس؟ آقايان برويد و يك شغل آبرومند بر  آن به

خواهند؛ براي   مي4×3 و 4×6نامه رانندگي عكس   اي گواهيخواهند؛ بر  مي4×3 و 4×6همه براي سجلدهايشان عكس 

خواهند؛ براي   مي4×3 و 4×6 مي خواهند؛ براي تصديق كالس نهم عكس  4×3 و 4×6تصديق كالس ششم عكس  

خواهند اجازه داده بود كه براي   مي4×3 و 4×6ديپلم و فوق ديپلم و ليسانس و دكترا و سربازي و پايان خدمت عكس  

  .ا نيز گشايش اعتبار شوده عكاس

هاي كشور، هنرمند هستند؟ بله،  خانه ي همكاران من در عكاس حال، فكرش را بكنيد اگر عكاسي هنر است، آيا همه

طور  البته همان. كرد كردم كه فقط در دوران ناصرالدين شاه بود كه عكاسي دوران شكوفايي خودش را طي مي عرض مي

و براي اثبات ادعاي خودم خوب است كه . آن مفتول پيش آمد انات درحين نگاه كردن بهخاطر داريد همه اين جري كه به

 150كنم و اگر عكاسي در ايران   سال است كه عكاسي مي42فراموش نكنيد كه بنده (اين جريان را برايتان تعريف كنم 

  .)ساله شده باشد بنده يك سوم از آن تاريخ  هستم

ي من  آن روزي كه نامه. تهران نامه نوشتم كه مايل هستم عكاس شوم ، روزي به سال پيش در فرنگ بودم42وقتي 

دانند كه مادر من،  اند، مي ي كه كتاب بازارهاي ايراني بنده را خوانده آنان. رويت خانم والده رسيد، در تهران زلزله شد به

برايش يكي شدند؛ غرشي كرد كه من در ي من را ديد زمين و زمان  وقتي والده نامه. شير زن و بسيار ديكتاتور بود

  .پاريس صدايش را شنيدم

ام  ي من، پول ماهيانه  و براي اين كه بزند توي پوزه"خواد آدم بشه؟ چي؟ پسره مي خواد عكاس بشه؟ كي اين پسره مي"

 و والده را تا آن كه، آقاي پروفسور عدل پا درمياني كرد. گذشتفالكت  يكي دو سه ماهي، زندگي من به. را قطع كرد

زيرا در آن . كردند تهران آمدم، همه من را يك طور ديگري نگاه مي  به1347وقتي، در . راضي كرد كه من عكاس بشوم

هاي عروسي، و  ها، چون شب مطرب باز صد رحمت به.  شوفري، از بدترين مشاغل بوددشاگردوران، عكاسي و مطربي و 

ها و  بايستي با نوكرها و كلفت ها، مي ولي، عكاس. كردند  سفره پهن ميها در اتاقي جداگانه موقع شام، براي مطرب

  كردند و مرا  هيچ يك از اعضاي فاميلم، با من معاشرت نمي ).بخوانيد و بنوشند(ها دم در چاي بخورند  راننده
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