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ســــــه دهه عكاسی در حـــــــرم، از زبان حســــــــن توكلی

عکس حـــــرم را باید با عشـــــق گرفت
صادق دهـــقان پــــور

آقای توكلی،  بیایید از آخر رشوع کنیم و به اول برســیم.! 
چند سال در حرم عکاسی کرده اید؟

ـ سی ســال در آستان قدس رضوی کار کردم. اول به عنوان 
کتابدار اســتخدام شدم. ده سال به عنوان عکاس ترشیفات 
خدمت کردم و بقیه ســال های خدمتم را به عنوان عکاس 
حــرم، انجام وظیفه  کردم. زمانی که آقای عزیزیان، ســمت 
معاونت اماکن را عهده دار بودند، اجازه می دادند هر وقت 
که دوســت داشــتیم، از حرم عکس بگیریــم. صبح، ظهر، 
شــب، نیمه شــب. بعضی وقت ها، در هفته ســه تا چهار 
روز، داخــل حرم عکس می گرفتم. یا چند شــب متوالی بر 
روی پشــت بام ها بودم و عکاسی می کردم. از غروب عکس 
می گرفتم، از نقاره خانه عکس می گرفتم، و از هر چیزی كه 

به نظرم جالب می آمد، عکس می گرفتم.
پشــیامن نیســتید که این مدت طوالنی از عمرتان را فقط 
برای عکاسی از حرم گذاشــتید؟ االن به این فکر منی کنید 
که ای کاش بیرون برای خودم آتلیه می زدم و ای کاش مغازه 

داشتم و ...
ـ نــه،! هیچ وقت این فکر به ذهنم خطور نکرده. خیلی ها 
می گفتنــد: »بیا بیرون! این کار حقــوق خوبی ندارد، بیا با 
هم کار کنیم.« االن هم ماشــاالله وضعشــان خوب است، 
آتلیه زدند، البراتوار دارند. اما من به آنها نگاه منی کنم. چون 
عاشق این کار هستم و به متام معنا، این کار را دوست دارم. 
یعنی اگر از این ســی سال که در آســتان قدس رضوی کار 
کردم، یک روزش را آقا قبول کند، برایم كافی اســت. نه این 
که چند ماه و چند سالش را، نه، فقط یک روزش را حرضت 

رضا )علیه السالم( قبول کند، برایم بس است.
آقای توكلی، فرض کنیم ســال 1361 به جای اســتخدام در 
آستان قدس رضوی، اصالً به کار دیگری مشغول می شدید. 
گــامن می كنید چه فرقــی می کردید بــا وضعیتی كه االن 

دارید؟
ـ آن موقــع دیگــر خودم نبــودم. چیز بزرگی را از دســت 
می دادم. االن مردم طور دیگری روی من حســاب می کنند. 
منی خواهم بگویم خیلی بزرگم و عکاس بزرگی هستم، نه. 
من دوســت دارم دیگران از کارم لذت بربند. من برای زّوار 
آقــا عکس گرفتــم. برای خود آقا. وقتی بر روی  پشــت بام 
گنبد طال، یا پشــت بام گنبد مسجد گوهرشاد، و یا بر روی 
گلدســته ها می رفتم، هیچ کس به من منی گفت پاشو برو از 
گنبد و گلدســته عکس بگیر! چون هم خطرناک است، هم 
باید کلی وقت بگذاری و منتظر باشی تا بتوانی آن عکسی 
را که دلت می خواهد بگیری. آنجا، فقط باید عاشق باشی؛ 

عاشق کاری كه انجام می دهی و عاشق آقا.
بعد از بازنشستگی چه کار می کنید؟

ـ حــاال دیگر عکاس حرم نیســتم، ولــی منی خواهم بیرون 
هم عکاســی کنم. بعضی از دوستان لطف داشتند و گاهی 
می گفتنــد: »بعد از این که بازنشســته شــدی، بیــا با هم 
کار کنیم.« ولی خب، اصالَ دوســت نــدارم. چون خیلی ها 
دوست داشتند در موقعیت من قرار داشتند و عکاس حرم 
می شدند. می بینم که این افتخار نصیب من شده، پس برایم 

كافی است. 
اتفاقاَ این عکاس حرم بودن، باعث شــده دیگر عکاســان 
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گالیه كنند: حسن توکلی کار شاقی نکرده. به ما هم اجازه 
بدهند، عکس هایی خیلی بهرت از این می گیریم...

ـ خیلی هــا آمدنــد این جا، عکس گرفتنــد. چه عکاس های 
تهران و چه مشهد. دو ماه، سه ماه، شش ماه. ولی خیلی ها 
از روی عشــق عکس نگرفتند. فقط شاتر می زدند و تصویر 
ثبت می کردند. از یک زاویه بیســت تا عکس می گیرند. اما 
من نه. چون من نوکر آقا هســتم. شــب، روز، تابســتان و 
زمستان، عکس گرفتم. وقتی می خواستم عکس بگیرم، سعی 
می کردم اصالَ مزاحم زوار آقا نشــوم. بســیاری از شب ها، 
ساعت دوازده به بعد، مشغول این كار می شدم و آن حال و 
هوا می رفت تا فردا شب. بعضی از شب ها هم که هوا رسد 
بود و یخبندان، می رفتم بیرون، از صحن ها عکس می گرفتم. 
بله. افراد زیادی از حرم عکس گرفته اند. همه ی آنهایی هم 
که آمدند و عکس گرفتند، اســتاد من هستند. عزیزانی هم 
که عکس نگرفتند، اســتاد من هســتند و من در این حرفه، 
انگشــت کوچك آنها هم حساب منی شــوم. ولی چیزی که 
هســت، عکاســی حرم، فقط عکس انداخنت نیست. عکس 
حــرم را باید با عشــق گرفت. من با صــرب و حوصله عکس 
می گیرم. ممکن اســت برای یک عکس، چند ساعت، حتی 
چند روز معطل شــوم. در این مورد، خاطــره ای یادم آمد. 
بــرای گرفنت یک عکس از شــب چهاردهم ماه در آســامن 
حرم، آن موقعی که هنوز عکاســی دیجیتال مرســوم نبود، 
چند ماه متوالی وقت گذاشــتم. نیمه های ماه که می شــد، 
در آن لحظه ای که قرص ماه، بین دو گنبد سقاخانه و گنبد 
حرضت قــرار می گرفت، هر دفعه یــک اتفاقی می افتاد و 
منی توانســتم عکس بگیرم. یک بار، هوا ابری شــد. یک بار 
بارندگی شــد. و خالصه هر دفعه یک اتفاقی می افتاد. اما 
باالخره، ماه چهارم، ســیزده رجب، مصادف با تولد حرضت 
علی )علیه السالم( که شد، توانستم عکس بگیرم. االن با دوربین 
دیجیتال، هر اندازه دلشــان بخواهد عکس می گیرند و بعد 
هم با رایانه برای آن تصویر، ماه می گذارند. آن وقت به من 
می گویند: »چند تا ماه می خواهی؟! یا آن را کجا می خواهی 

قرار بدهی؟!« این عکس برای من ارزش ندارد. 
احســاس می كنم به دلیل ایــن ارادت و عالیق، در حال و 
هــوای عکس هایی که می گیــرم، عنایت آقــا خیلی کمک 
می کند. یک شب که کارم متام شده بود، و هیچ سوژه ای پیدا 
نكرده بودم، دوربین را داخل كیف گذاشتم و قصد كردم از 
حرم بیرون بروم. هامن لحظه، دیدم چند تا کبوتر، در گوشه 
صحــن به حال غریبانــه ای، بر روی یک میله نشســته اند. 
دوباره دوربین را از ســاک درآوردم و ســه پایه را کاشتم و 

رشوع کردم به عکاسی. 
هیــچ وقت یــادم منی رود كه یك ســال مقارن بــا ایام تولد 
حرضت رضا )علیه السالم(  بود. هر سال هنگام والدت آقا، حرم 
را ســه شــبانه روز چراغانی می کنند و شب سوم از ساعت 
دوازده شب، رشوع می کنند به جمع کردن چراغانی ها. آن 
سال، من خیلی مریض بودم. تب و لرز عجیبی گرفته بودم 

و در منزل اسرتاحت می كردم. شب سوم بود. ساعت هفت 
شــب شــد. در منزل صحبت این بود كه االن حرم چه خرب 
اســت. گفتم: امام رضا این درست اســت كه من هر سال، 
شب تولد شام در حرم هستم، ولی حاال باید در رختخواب 
بخوابم؟ هر جوری بود، بلند شــدم. لباس پوشــیدم که راه 
بیفتم و بروم حرم. همرسم ارصار می کرد که نرو. می گفت: 
مریضی، نرو. اما هر طور بود، خودم را به حرم رســاندم. تا 
رسیدم حرم، ساعت یازده شده بود. آن جا که رسیدم و سالم 
دادم، مریضــی از یادم رفت. رفتــم داخل صحن انقالب و 
رشوع کردم به آماده کردن وسایل. یکی از بچه های قسمت 
بــرق، آمد پیش من و گفــت: »ما می خواهیــم چراغ ها را 
خاموش کنیم.« با شنیدن این حرف، انگار تب و لرز دوباره 
آمــد رساغم. همین جور که رویم به ســمت گنبد آقا بود، 
رشوع کردم به جمع کردن وسایلم. در همین حین، انگار که 
ناگهان اتفاقی بیفتد، هامن مسئول برق گفت: »حسن جان! 
تو رشوع کن به عکاســی. فقط هر صحن را عکاسی کردی، 
زنگ بزن بگو مــا برق ها را خاموش کنیم.« از هامن صحن 
انقالب رشوع کردم به عکاســی. در آن هوای رسد، انگار نه 
انگار که رسمایی هســت و من مریضم. تا ساعت سه نیمه 
شــب، عکاسی کردم. صحن انقالب، آزادی و آمدم تا صحن 

جمهوری. كه عکس های خیلی زیبایی شدند.
البته، شــاید گالیه آن دوســتان به نوعی متوجه این مسأله 
باشــد كه یک زمانــی عکس گرفــنت از داخل حــرم، خیلی 
راحت بود. ولی االن منی گذارند همه  عكاســان به سهولت 
از اماكــن متربكه عکس بگیرند. برای من، عکاســی از حرم 
متامش از روی عشق و عالقه بود. برای هیچ فریمی، من را 
محبور نکردند. من خودم رشوع می کردم به عکاســی. االن 
کمرت جایی داخل حرم هســت که من عکس نگرفته باشم. 
جاهایی هم هست که دیگر خراب شده و چیزهای جدید 

جایگزین کرده اند.
چــرا برای عکاســی از داخل حــرم این اندازه ســخت گیری 

می کنند؟ به نظر شام این سختگیری ها درست است؟
ـ دلیل اصلی، این است که حواس زوار پرت نشود. وقتی که 
یك عكاس، دوربین و لوازم مربوطه را آماده و تنظیم می كند 
تا كار خودش را رشوع کند، بسیار ممکن است زائری که دارد 
زیارت می کند، مناز می خواند، و در حال و هوای معنوی خاص 
خودش اســت، حواسش پرت شود. البته، من همیشه، هامن 
زمان هایی هم که عکاســی در حرم آزاد بود، سعی می کردم 
ساعاتی عکاسی کنم که حرم خلوت تر باشد. نیمه های شب یا 

ساعت دو و سه ظهر. مخصوصاً در فصل زمستان.
در این مالحظات مســائل حرفه ای هــم در كار بود؟ مثل 

نوردهی خوب در آن ساعت های خاص بعد از ظهر؟
ـ همه این رشایط در كنار هم، از من عكاس حرم ســاختند. 
مكان هــا و موقعیت هایــی را انتخاب می کردم که بشــود 
عکاســی کرد. جاهایی که نه نور منعکس بشود و نه خیلی 

سایه باشد که عکس،  به اصطالح،  تخت شود.
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گفتید عکسی می گرفتید که زّوار خوششان بیاید. می توانید 
بگویید زّوار آقا بیشرت چه عکس هایی را می پسندند؟

ـ زوار بیشــرت به عکس های رضیح مطهر، منای دور حرم، و 
مخصوصــاَ به گنبد و بارگاه عالقه دارنــد. البته، به فرهنگ 
زائران هــم بســتگی دارد. بعضی ها، عکس هــای خاص را 
دوست دارند. مثالً،  عکسی از داخل صحن امام گرفتم که آن 
صحن، االن دیگر تبدیل به رواق شده است. آن جا یک حوض 
بود که فواره داشــت. هوا خیلــی رسد بود. توی هوای رسد، 
فواره یخ بسته بود. یعنی هامنجوری که آب از فواره بیرون 
می ریخت، به علت رسدی هوا قندیل بســته بود. پشت رس 
آن فواره هم گنبد و بارگاه بود. آن شب به اندازه ای هوا رسد 
بود که هیچ کــس داخل صحن نبود. این عکس خیلی مورد 
توجه قرار گرفت. عکسی است كه سال 1379 گرفته شده و 
با این که دیگر از آن حوض و آن صحن خربی نیســت، ولی 
هنوز هــم زوار می آیند و آن عكس را بــه عنوان یادگاری 

می برند. 
خیلی از عکس هــا به صورت خاطره در ذهنم ثبت شــده 
است. آلبوم عکس را که ورق می زنم، متام صحن های بیست 
ســال پیش در ذهنم زنده می شوند. هوای رسد، هوای گرم، 
شب تولد. سال 1374 تولد پرس آقا، امام جواداالمئه)علیه السالم( 
بود. داشــتم از روی پشــت بام عکس می گرفتم که ناگهان 
مشــاهده كردم یك خانم از روی ویلچر بلند شد. شفا پیدا 

کرده بود. 
خود شــام کدام نقطه حرم را بیشــرت برای عکاسی دوست 

دارید؟
ـ روضــه منوره را خیلی دوســت دارم. در آن جا، با لنزهای 
مختلــف عکس گرفته ام. احتیاجی هم بــه نور ندارد. البته، 
همه جای حرم خوب اســت. مانند بــاالی گنبد، و بر روی 
پشت بام ها. مخصوصاً شب ها و از ساعت یک و نیم تا سحر. 
آنجا از چهار زاویه می شــود از گنبد و بارگاه عکس گرفت. 

مرشف به متام صحن ها هستی. 
یــك زمانی، وقتی پنج ســامل بــود، پدرم، خــدا بیامرز، توی 
جمعیت مرا بلند کرد تا رضیح را ببوســم. یك بار که داشتم 
داخل روضه منوره عکس می گرفتم، ناخودآگاه، یاد آن روز 
افتادم. هــامن موقع دیدم بچه ای را بلند کردند تا رضیح را 

ببوسد. انگار كودکی خودم بود. رسیع عکس گرفتم. 
اولین دوربینی که اســتفاده کــردم، دوربین کانن بود با لنز 
نرمــال. بعد كم كم برای خود یــك دوربین خریدم. دوربین 
مامیــا 220 بــا لنز وایــد 55. بعد از آن، برایــم یك دوربین 
هاســلبالد گرفتند با لنز نرمال، كه البته ســت لنز آن را هم 

بعد از چند سال تكمیل کردم.  
از عکاسی بر روی گلدسته ها بگویید.

ـ قبل از این که شش تا گلدسته صحن جامع درست شوند، 
از روی گلدســته ایوان عباسی عکس می گرفتم. آنجا می شد 
از متام صحن انقــالب عکس گرفت. چهار تا حوض، گنبد و 
بارگاه و پنجره فوالد، ایوان طال و ســقاخانه. گلدســته های 

صحن جامع هم که ســیصد تــا پله می خــورد و از آن باال 
می شود متام شهر را عکاسی کرد.

کدام گلدسته برای عکاسی بهرت است و زاویه دید بهرتی به 
عكاس می دهد ؟

ـ گلدســته بــاب الجواد)علیــه الســالم( که رو بــه روی گنبد قرار 
می گیرد. آنجا می شود یک عکس پانورامای عالی گرفت. 

بیشرتین کاربرد عکس های شام چیست؟
ـ به صورت ترانس پارنت و یا شاسی استفاده می شود. اوایل 
فقــط گنبد و بارگاه و رضیح را چاپ می کردیم. ولی االن از 
کل حرم عکس چاپ می شــود. این عکس ها در اختیار زائر 
قرار می گیرد. غیر از این موارد، برای چاپ پوســرت و برن هم 
خیلی استفاده کرده ایم. در کتاب هایی هم که در زمینه های 
مختلف هرنی، مثل کاشــی کاری و آیینه کاری یا زمینه های 

دیگر منترش می شوند، از این عکس ها استفاده می کنند. 
اگر بخواهید از بین این بیســت و پنج یا سی هزار عکسی 
کــه تا به حال گرفته اید، یک عکــس را انتخاب کنید، کدام 

عکس است.؟!
ـ عکســی كه از یك کبوتر گرفتم. معموالً وقتی می رفتم بر 
روی بلنــدی تا عکس بگیرم، این کبوترها می آمدند اطرافم. 
سفید، رنگی. همین جور اطرافم بودند، بدون این که برتسند. 
یک بار که می خواستم بروم روی گلدسته باب الجواد، اطرافیان 
می گفتنــد: »نرو. از همین پایین عکســت را بگیر.« اما من 
گفتم: »نه. می خواهم بروم هامن باال عکس بگیرم.« رسیدم 
به نوک گلدســته که اگر از بیــرون نگاه کنی، چراغ خطر را 
می بینی. معموالَ باالی بلندی که می رفتم کمربند ایمنی هم 
می بردم تا آن را به جایی وصل کنم که اگر اتفاقی افتاد، پرت 
نشوم. این بار که رسیدم آن باال، داشتم فضا را نگاه می کردم، 
دیدم یک کبوتر ســفید آمــد و در فاصله خیلی نزدیك، نیم 
مرتی من، نشســت. خیلی عجیب بود. حتــی كوچك ترین 
تکانی منی خورد. رشوع کردم با کبوتر صحبت کردن. او هم 
به من نگاه می کرد. وسایل عکاسی را در آوردم و رشوع کردم 
چیدن. باز هم کبوتر تکان نخورد. یك لحظه متوجه شــدم 
به کمر من خیره شــده. نگاه که کردم دیدم کمربند ایمنی 
را نبســته ام. کمربند را که بســتم، به کبوتر گفتم: »دوست 
دارم اولیــن عکس را از خودت بگیرم.« بعد، به لنز دوربین 
اشاره کردم و گفتم: »به این نگاه کن. چشمهایت را نبندی. 
می خواهم چهــار ثانیه تایم بدهم!« بــاور كنید آن کبوتر، 
قشنگ ژست گرفت و من هم عکسش را گرفتم. یک ساعتی 
باالی گلدسته بودم و عکاسی می کردم. کبوتر هم بود. وقتی 
کارم متام شد، کبوتر بال زد و رفت اطراف گنبد. آنجا دوری 

زد و دیگر ندیدمش.


