
  .دهند كه تماشايي است خرج مي گاهي، وسواسي به. پذير است هاي توريستي، واقعاً دل هنگام عكاسي از جاذبه ها، به  آن

 چرا اين همه اين ور و آن ور رفتن و دوال شدن و خم شدن و راست شدن؟ براي آن كه، عكسي بگيرند كه از همه بهتر 

  .ت پستالي نباشدباشد و ديگران لنگه آن را نگرفته باشند و كار

همين  به. شود ها ميسر نمي ها و با يكي دو روز عكاسي در سال، و در مسافرت همين سادگي متاسفانه، عكاس شدن؛ به

  آن چيز چيست؟. آنان، چيز ديگري هستند. گويم عكاسان، هنرمند نيستند علت است كه من مي

يك عكاس، با عمر گذشته خود، و . گيرد  عكس نمي، اين است كه يك عكاس، فقط با چشمان و دوربين خود"چيز"آن 

عكاس، هميشه در . گيرد هاي خود، و با پوست خود، و گوشت خود، و استخون خود و با بيني خود عكس مي با گوش

 گوييد، كه آهنگسازان و نقاشان مي. گيرد زيرا كه او، با احساسش عكس مي. لرزد و تپش قلب دارد حين عكاسي تنش مي

كنند، ولي در اتاق خودشان نشسته در پشت  ها نيز با احساسشان كار مي بله، آن. كنند نيز با احساسشان كار ميو ديگران 

دانيد  ولي، مي. گويند كنند، و شعر مي هاي موسيقي را باال و پايين مي كنند، نوت ها را اين ور و آن ور مي بوم، رنگ

  سايگون عكس گرفت، در آن موقع چه حالي داشت؟دست رييس پليس  عكاسي كه از اعدام آن ويت كنگ به

شود و آيا  گيري كه آيا بگيرم و آيا نگيرم و آيا جاي خوبي هستم و آيا بهتر از اين نمي در عكاسي، سرعت ديد و تصميم

شود، حياتي  ي لوس و ننر و فضول جلوي شما سبز مي ي يك پسر بچه هو، كله صبر كنم يا نكنم، و در حالي كه يك

ارتباط بين عكاس و . در عكاسي مد و پرتره نيز، همين است. ها، حدود يكي دو ثانيه بايد طول بكشد ي اين همه. شدبا مي

شود،  لك و لك كردن و حاال ببينم كه چه مي. شود طرف او بايد كامل و سريع باشد، در غير اين صورت كار خراب مي

ايران آمدم،  آورم وقتي به ياد مي به. ها، يك ابزار است  انساندر عكاسي، شناخت كلي طبيعت، و روزگار و. وجود ندارد

رفتم  هاي قديم كاشان راه مي وقتي، توي آن كوچه پس كوچه. كاشان رفتم  بهتلويزيوندهاي پخش براي عكاسي اسالي

در آن دكور، تيرهاي برق يك حالت . كردند اندازه برايم مشكل ايجاد مي ها، بي حضور تيرهاي چراغ برق و سيم

ا، وقتي با كتاب سيحون بعده). البته براي ثبت در تاريخ چرا(آمد  دادند، كه اصالً جور در نمي منظره مي سورئاليست به

كند، و يا اين  ها را يا حذف مي آن. كند ي تيرهاي چراغ برق را حل مي چه راحتي، سيحون مساله آشنا شدم، ديدم كه به

كند كه  ترشان مي كند، كه جلوي فالن چيز را بگيرد، و يا كوتاه يا اين كه، درازشان مي. كند يشان را عوض مي كه جاها

هاي ابيانه را نقاشي  تواند كوچه يك نقاش، مي. توانستم بكنم ولي من، اين كار را نمي. ز را نگيردجلوي همان فالن چي

در . ها نيست همين سادگي كار من، به. كند اي، با آن لباس رنگينش، از آن عبور مي در حالي كه، يك دختر ابيانه. كند

سوي من پرت  تواند، پاره آجري برداشته به ن نفرستد، ميبهترين شرايط، اگر دخترك نرود و پدر و برادرهايش را سراغ م

براي . اش، يعني مقداري آهن و شيشه تبديل كند اجزاي اوليه ام، و آن را به كند، كه بخورد توي دوربين چند ميليوني

د كه ما كنند و معتقد هستن ها، فكر مي تمام آفريقايي. باشد ها، عكاسي در آفريقا مي ترين معضل من، يكي از بزرگ

خواهيم يك باليي  ها عكس بگيريم، حتماً مي خواهيم از آن و اگر، مي. ها داريم  آن ها، حتماً يك نظر سويي به عكاس

عكاس، بايد . يك سفر كوچك، و عكاسي كردن در آفريقا، مساويست با چهارصد بار مردن و زنده شدن. سرشان بياوريم به

تواند مشكالت زيادي، حتي مرگبار، براي  عدم شناخت اين جور مسايل، مي. بداند در كجا و با چه مردماني طرف است

ي اين كارها، با  خواهد و همه نور، شناخت مي. خواهد هاي مختلف، شناخت مي برداري در فصل عكس. عكاس ايجاد كند

  .شود يكي دو روز و يك دو سال حل نمي

پيشنهاد  اين تقويم، بنا به. هاي تقويم سروش را بگيرم ودم تا عكساصفهان رفته ب ، به1369آوردم، وقتي در آذر  ياد مي به

پايتختي، توسط شاه عباس  گرد انتخاب شدن اين شهر به مناسبت چهارصدمين سال طريق سياه و سفيد و به خودم به

 از قبل برداري را هاي عكس شناختم، ساعت خواستم بگيريم، از قبل مي  عكسي را كه مي12تمام . شد بزرگ تهيه مي

  زيرا، در اين موقع سال،. برداري را كه در آذرماه بود، دانسته و از قصد انتخاب كرده بودم دانستم حتي زمان عكس مي
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