
و انتظار كشيدم، تا هوا ابري و چند روزي، در اصفهان ماندم .  احتمال ابري شدن آسمان اصفهان بسيار زياد است

خواستم، عكس خورشيد را، هنگام غروب از يكي از  مي. برداري را، هنگام غروب انتخاب كرده بودم زمان عكس.شد

ي آتشكده، تجزيه شده، پره ـ  ي پنجره اثر برخورد با ديوارههاي آتشكده بگيرم؛ در حالي كه امواج نور خورشيد بر  پنجره

در ساعت موعود، و زاويه مناسب، وقتي ابرها مقداري از آسمان . ساختار كلي عكس، حجم بدهند و ابرها نيز، به. پره شود

 را بر زمين و خواستم، زانوي چپ همان حالي در آمدند كه انتظارش را داشتم و مي هاي خورشيد به را گرفتند و اشعه

در حالي . آغوش كشيدم و محكم روي زانوي راست گذاشتم تا تكان نخورد دوربين را به. زانوي راست را زير چانه آوردم

 و 11هايم كمي عرق كرده بودند، تنها و در كمال سكوت، ديافراگم را روي  گاه، دست كه در آن سرماي باالي كوه آتش

گاه، صداي دكالنشور  در آن حال، و در آن سكوت باالي كوه آتش. را فشار دادمدكمه .  گذاشتم125/1سرعت را روي 

  ."چيز"اين است آن . هاسلبالدم، تمام تنم را لرزاند

  

  .تا عكاس نباشيد آن را درك نخواهيد كرد. چيز ديگري است. يك احساس است. عكاسي، نه هنر است و نه تكنيك

خواهم عيش و عشرت، نگاه كردن و  ها؟ براي اين كه، مي چرا اين. ستندها نيز، چيز ديگري ه ها و آهن سيب زميني

شايد، ديگر . كنند مردم ما ساليان زيادي است كه با دشواري زندگي مي. احساس كردن را، با مردم خودم تقسيم كنم

ها را متعجب  اي، آنها بدهم، كه الاقل لحظه   آن توانم به من، چه عكسي مي. حوصله زندگي كردن را نيز نداشته باشند

  كرده و لبخندي بر لبانشان نقش ببندد؟

  

از شندين آن، خيلي كيف . نام مريم خوانساري شنديم  را، براي اولين بار از يكي از شاگردانم به"دا گرافي   گ" ي  مهكل

ي كذايي، اين بود كه مردم ما نه  براي من، مفهوم كلمه. ي ما را داشت كلمه، حال و روزي از جامعه. كردم و خنديدم

مردم . من نشان داد نيز، اين را به تجربه . اي مابانه را دارند هاي توده كسي ديدن ع خواهند، و نه حوصله كارت پستال مي

  .كنند، باشد خواهند كه غير از آنچه كه هر روز با آن برخورد مي هايي را مي ما، عكس

  

ها، هيچ ارتباطي  ديدم كه اين بچه. روزي كه تصميم گرفتم نمايشگاهي ترتيب بدهم هدفم، فقط دانشجويان عكاسي بود

ها را  حرفنه تصور كنيد كه اين . بينند، كه كار خوب را از بد تميز بدهند ها، حتي يك كار اساسي نمي آن. با خارج ندارند

من  ها، به آن. ها را راهنمايي كنم آيند تا آن ايي است كه نزدم ميـه ي جوانان و بچه درد و غصه! گويم از خودم مي

 ".دانيم در دنيا چه خبر است دانيم، براي آن است كه نمي اه و سفيد چيزي نميآقا، اگر ما از چاپ سي": گويند كه  مي

هاي چادري، و ترتيب دادن  توانم با گدا گرافي و يا عكاسي كردن از زن البته من مي. سوزد ها مي حال اين بچه دلم به

با . ي عكاسي ايران نيستند  ايران و همهي ها، همه تر باشم؛ ولي اين تر و پرفروش نمايشگاه در خارج از ايران، خيلي معروف

توان ديد و طور ديگري نيز  مردم خودم بگويم، كه اصالً طور ديگري نيز مي خواهم به ترتيب دادن اين نمايشگاه، من مي

چگونه ببينيم، چگونه عكاسي : هاي عكاسي بود ها چه بود؟ پيامم براي بچه پيامم براي سيب زميني. توان عكاسي كرد مي

  ".جلوي پايتان را نگاه كنيد"هاي آهني چيست؟  م و چگونه چاپ كنيم؟ پيام مفتولكني

  

. بردم شدند، واقعاً لذت مي ها خيره مي  آن از ديدن لبخند تماشاچياني كه به. ها، زيبا و مفرح و موفق بودند سيب زميني

 ها را خوشحال كند و لبخندي بر و باز، آنهاي آهني نيز، دوباره حس كنجكاوي مردم را برافروخته  اميدوارم، كه مفتول

  .شان بياورد لبان
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