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نگ ، عكسي را ديدم كه تكه سايش در آمدـ در گالري هفت ثمر به نم1378در مجموعه عكس هايي كه در سال 

 عكس، سياه و سفيد بود و در . با لبه هاي تيز و سطوحي تخت و ترك هايي بر روي آن،ان مي دادــبزرگي را نش
آن عكس در ذهن من ماند و بارها و . گستره ي روشن آسمان، خاكستري هاي سنگ دو چندان تماشايي مي نمود

چرا، شايد توكلي آن سالها را در آن سنگ مي ديدم دقيقاً نمي دانم . بارها تا به امروز در خاطر من تداعي شده است
سنگي كه در شيب كوهي، استوار ولي نه چندان . و يا اين كه دوست داشتم خودم نشاني از كليت آن داشته باشم

سطوح تخت آن از پايداري اش حكايت دارد و ترك هاي عميق آن از اليه اليه بودنش، انگار . مطمئن ايستاده است
يدن استقامت مي كند ولي به نظر مي رسد هر لحظه ممكن است تكه هائي از آن بلغزد و از پيكره ي در مقابل غلت

وازي، زيگزاك و پله اي ترك ها، سنگ را نه در يك جهت بلكه در همه ي جهت ها ـخطوط م. سنگ جدا شوند
اما با .  علف ها مشاهده كرددچار تزلزل و فرو ريختن كرده است و تكه هاي فرو افتاده را مي توان بر روي خاك و

هم چون سنگ هاي ديگري كه بر اثر سايش، فرم هاي .  اين سنگ نشانه هايي از يگانگي داردهمه ي اين احوال،
ك هنرمنداني را برده ام كه موفق شده اند دنياي ـهميشه رش". يكنواخت و همانندي را پيدا كرده اند، نيست

  ".قواعد آشنا و عادت شده بنا كنندان را در ميانه هاي ــشخصي و يگانه ش
 توكلي به سراغ نور "چراغ"در عكس هاي . دلمشغولي توكلي را در مجموعه عكس هاي ديگرش مي توان پي گرفت

 است، در شب، روشنائي در مجاور تاريكي و "ائي محدودـروشن"اما نوري كه او حكايت مي كند، . رفته است
توكلي توجه ما را به چراغ هائي معطوف . ن مي سازندــطراف خود را روش نورهائي كه شعاع محدودي از ا،ظلمات

  .مي كند كه در دل تاريكي شب نور افشاني مي كنند، و در گستره ي آن بسيار كوچك و ناچيز هستند
 را "خيابان و كوچه ها ه ي بي آمد و شدپهن"او مي خواهد . در مجموعه عكس هاي توكلي از آدم ها خبري نيست

روابط نامرئي ميان حضور غايب آدم ها، اشياء و ساختمان ها را كه با يكديگر به زبان .  شب نشانمان بدهددر دل
. توكلي به دنبال معناها و نشانه هايي است كه با فراز آمدن شب، خود را مي نمايند .رنگ و نور سخن مي گويد

آن گاه همه جا و همه چيز . زند و گردها بخوابندــيشان بخا آدم ها به درون خانه ه".فقط كافي است شب شود"
ت ها، كوچه ها و تير هاي ـمغازه ها، جاده ها، ماشين ها، درخ خيابان ها،. ي پيچيده مي شودــدر پرده ي سياه

 درياها و همه چيزهايي كه ، زمين، آسمان، رودخانه ها، سنگ ها، جنگل ها،چراغ، درها و پنجره ها، ديوارها، كوه ها
يمان آشنا بودند و بي تفاوت از كنارشان مي گذشتيم، اكنون، همه در پرده اي از اوشنائي و هياهوي روز بردر ر

  .ابهام فرو مي روند و چهره اي غريب و حالتي رمز آلود پيدا مي كنند
ديده از پشت پنجره اي كه خودش آن را . توكلي ماشيني نارنجي رنگ را زير نور چراغ خيابان نشانمان مي دهد

مغازه هايي را . است، اكنون از همان زاويه و از پشت همان پنجره، ما را در لذت تماشاي آن شريك مي كند
نشانمان مي دهد كه در سكوت نيمه شب، كركره هايشان پائين است و چشم هاي ما كه از ديدن تكراري آن در 

خانه هايي كه از پشت پنجره هايش نور . د لحظه هايي چند مشتاقانه برآن دوخته مي شون،ساعات روز خسته است
ان در زير نور چراغ ــدرخت هايي كه برگ هاي پائيزي اش، مثل طالهاي درخش. گرم و دلپذيري بيرون مي زند
سنگ هائي كه در دل شب در زير نور چراغي، آرام و زيبا و چقدر خيال انگيز، در . سرشار از احساسمان مي كنند

چقدر به اين عكس بيشتر نگاه مي كنم، بيشتر ديوانه اش مي شوم و نمي فهمم راز آن در هر . كنار هم غنوده اند
  .كجا نهفته است

  
  
  

                
  
  
  
  

  درخت، "ناخودآگاه به ياد عكسي از مجموعه ي .  آمده ام"سمان و زمينآ"اكنون به تماشاي مجموعه عكس هاي 
ر مي شود و باز در پي آنم كه در ميان اين عكس ها هم، خود  مي افتم و خاطر آن سنگ در ذهنم مرو"علف، سنگ

غروب، جاده، دريا، درخت، كوه، ستاره، آسمان، زمين، سبزه ها، آبي ها، بنفش ها، نارنجي . توكلي را جستجو كنم
 در ميان ابرها، موج ها،. در قلمروي شب.  در ميان آدم ها جستجو مي كنم راها، زردها، خاكستري ها، سياه ها

و مي يابم او را، وقتي نوري حتي اندك، پوست تيره ي شب را مي شكافد و بيرون مي زند، چه ...  بادها، افق ها
 .ديدني و تماشائي مي شود
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