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نگاه به عكسی از حسن توكلی

جا به جایی نقش پرندگــان و آدم ها!
كیارنگ عالیی

پی نوشت ها:
1/ Documentary Photography

2/ Saturation
3/ Long Exposure

4/ High Angle

عكاســی مســتند )1( در این ســال ها در پی سندیت 
بخشیدن به واقعیت های اجتامعی بوده است. پیام عمدتا اجتامعی این دسته از 
عكس ها، ما را با فرهنگ ها و سنن مختلف آشنا كرده و در پی ترویج منش ها، سلوك، آیین 
و متامی خصوصیاتی است كه به یمن »واقعی بودن« این نوع عكاسی، تاثیر شگرفی بر باور متاشاگر 

نیز می گذارد.
در این میان، حضور عكاسان در مكان های خاص – مكان هایی كه امكان عكاسی در آن به سادگی مهیا نیست – از 

ارزش های بیشرتی برخوردار است.
آن چه در وهله نخست، در برخورد با چنین عكس هایی اهمیت دارد، قدرت پیدا و پنهان عكاس در كارگردانی غیر مستقیم 
صحنه است. این كه او به چه »انتخاب«هایی دست می زند؟ آیا تسلیم رشایط می شود، یا در پی ایجاد بداعت های خاص تصویری 

خویش است؟
پاسخ به این سواالت، گوشه هایی از هرن »حسن توكلی«، عكاس پیش كسوت خراسانی را، در این اثر تبیین می كند كه در ادامه به تفكیك 

این خصوصیات می پردازم.
رمزگشایی تصویر

چیزی كه عكس را متامیز می كند و موجب می شود در ژرفای الیه ساده و مستند عكس به دنبال معنایی خاص روانه شویم، تقابلی است كه 
میان دو كاراكرت عكس )كبوترها و زائران ( رخ داده است. در عكس، كبوترها ثابت اند و آدم ها در پرواز. در حقیقت، رمزگان این عكس، در همین 

نكته نهفته است: جا به جایی نقش پرندگان و آدم ها!
پرندگانی كه عمدتا آن ها را در پرواز می بینیم، حاال به صورت ثابت و یخ زده، ثبت شده اند و 
آدم ها، گویی در حال پروازند. این تصویرسازی ذهنی خوب، از اندیشه پیش از عكاسی خرب 
می دهد و تیزهوشی و خالقیت حسن توكلی را در ثبت مستند از مكانی بسیار دشوار، تبیین 
می كند. عالوه بر این، خصوصیت كبوتران را به زائران تعمیم می دهد و بدین طریق، پیام 

عكاسانه خود را به متاشاگر القا می كند.
رنگ

تقابل فیروزه ای، ســبز و زرد، چرخه ای از رنگ های اولیه و ثانویه را به منایش می گذارد كه 
خصوصیات خود را به یكدیگر وام می دهند. این چرخه، باعث ایجاد وحدت در رنگ های 

عكس می شود.
درجه اشباع خوب رنگ )2( در این عكس، حاصل دو مساله فنی است. 

اول: انتخاب رسعت شــاتر پاییــن و نوردهی بلند مدت )3( به جهت اكســپوزی خاص در 
حساسیت كم فیلم.

دوم: انتخاب آگاهانه دیافراگم های كوچك، جهت عمق بخشــی به صحنه و كنرتل مناسب 
كنرتاست و همین طور ستاره ای ثبت كردن منابع نور.

رنگ تولید شده در عكس، فضایی رسشار از باور و ایامن را به ما القاء می كند.
زاویه دید

زاویه انتخابی عكاس در این اثر را منی توان در خوانش عكس بی تاثیر دانست. نگاه از باال رو 
به پایین به سوژه )4(، موجب ایجاد یك نقشه كلی می شود و در حقیقت، موقعیت هندسی 
مكان را به رخ می كشد. بر این اساس، دقت كنید به نسبت جالب توجه سازه هرمی شكل 

وسط قاب و نسبت خرد و كوچك آدم ها به صورت پراكنده در اطراف آن.
سازمان دهی تصویر

زوایایی كه از باال به موضوع می نگرند، تسلط عكاس را بر صحنه دوچندان كرده و امكان 
تركیب بندی های آراسته تری را به او می دهند.

در این عكس، نظام برصی متكی بر »كامن« ها بنا شده است: شش كامن كامل ) سه كامن در داخل آبخوری، دو كامن در ورودی های پس 
زمینه و یك كامن خود ساختار آبخوری( و چند كامن برش خورده، جای جای قاب را آراسته اند و در حقیقت، تصویری تولید كرده اند كه 
متكی بر آرایه های معامری اسالمی است و نخستین مولفه های این معامری را به منایش می گذارد. بر این اساس، با عكسی نرم و گیرا 

روبرو هستیم كه نظام خطوط كامنی آن، انرژی و نیروی مثبت فراوانی را به چشامن مخاطب روانه می كنند.
نكته مهم تر، در چینش قاب نهفته است. بنگرید به این كه، حضور سیال آدم ها در میان این كامن ها جاری است و گویی این 

كامن ها هستند كه محور و عامل این سیالیت اند!
هدف و موخره

عكس هایی كه در ورای شكل مستند خود قادرند خصوصیات فضا/ زمانی را از صحنه به متاشاگر انتقال دهند، 
بی تردید به توفیقی قابل قبول رسیده اند. در این عكس نیز احساس شور، شعف و گم گشتگی آدم ها در 

حرم امام رضا )علیه السالم(، به خوبی توسط مولفه های برصی منتقل می شود.
 


