
  آسمان نگاهي خاص از چشم

  

  امين رمضانعلي

  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت رسانه

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

   هنرهاي با را عكاسي هنر شودمي آيا كه افتيم مي فكر اين به عكس يك ديدن با گاهي

  

  كرد؟ تلفيق تجسمي هايخالقيت ديگر با ويا موسيقي و ادبيات و شعر مانند ديگري

  

   را ها تلفيق اين تمام توان مي "آسمان چشم" كتاب دقيق ديدن با بگويم بهتر البته و خواندن با

  

   هاي نوشته عكس ي مجموعه كتاب اين. برد پي عكاس يك ديد از آن عمق به هم و ديد هم

  

  .است كالهدوز يونس آقاي

  

   شده زندگي به كه ترمتفاوت بسيار اي زاويه از متفاوت كامال نگاهي با مجموعه اين در

  

   و زند مي را اول حرف طبيعت و است جاري زندگي آن در كه نگاهي كنيم، مي برخورد

  

  .است درك قابل تري ملموس شكل به خدا آفرينش هاي زيبايي



  

  

   و آسمان از نگاهي با آن در كه است مجموعه اين نظير بي هايعكس از يكي باال عكس

  

   عمود ي زاويه در درختان .استشده نگاه طبيعت و زمين به آسمان چشم طريق از اصطالح به

  

   زنان قدم دونفر آن در كه آمده كاج درختان رديف دو بين جاده مسير و هستند دوربين لنز

  

  .هستند حركت درحال

  

   حس يك ، رسيم مي آن به كه حسي اولين ببينيد مطلوب چاپ كيفيت با را عكس اين اگر

  

   و باال در اي ه العاد فوق شكل به خورشيد مايل تابش براثر درختان ي سايه .است بودن زنده

  

  : خوانيم مي اينجا در است، آمده كتاب اين در مولف قلم  به و گونه شعر حالتي به كه را عكس اين شرح

  



  سفراست وقت باز "

  

  است خشكي نان دوست، اي بارم كوله

  

  شده عشق نفس با تر، كه

  

  تا حادثه پراز راه اين در باش همرهم

  

  برسيم فردا به بردوش دوش

  

   شوق ي چشمه اين بر در بيا و

  

  نوشيم وصداقت صافي هيزم با چاي

  

  " است سفر وقت باز

  

   عكاس روحيات و حاالت به بيشتر عكس، شرح هر باخواندن

  

   است زمين بر آسمان از كه آن نگاه و كتاب اين در هاعكس بودن زنده حس .رسيم مي

  

   مسلك شاعر و گونه تخيل ديدي با بويژه مربوطه عكس از بهتري درك همچنين

  

  .كند مي منتقل مخاطب به را انرژي از موجي



  

   انساني عناصر خالص،هم كوير هم و داريم را سرسبز طبيعت هم كتاب هاي عكس بين در

  

   با شودمي باعث كه ستا تلفيقها اين. طبيعت و تكنولوژي ادغام آثار هم و دارند وجود

  

   هرچند با آن محيط احساس نزديكي كنيم ؛ ناخودآگاه كتاب عكسهاي ديدن

  

  .باشيم نديده ملموس طور به را محيطهايي چنين زندگي در شايد

  

  

   محل از را تصويري است، كتاب در خوب بسيار هاينمونه از ديگر يكي كه عكس اين در

  

   را كهولت و فرسودگي مفهوم تصويري چنين .بينيممي باال از فرسوده خودروهاي ضايعات

  



   را آن شرح عكس و كنيم مي نگاه عكس در كه كمي اما رساند مي مخاطب به بخوبي

  

   بصورت كه اسقاطي ماشينهاي. رسيم مي آن از متفاوتي ديد و مفاهيم به خوانيممي

  

   استافتاده اي گوشه در تكه هر و شده جدا هم از آنها اجزاي و اندشده رها زمين روي بر خوابيده

  

   زمين برروي آنها شدن رها و كودكان ايهبازي اسباب از زيبا ايصحنه عكاس براي كه

  

  :آورده اينگونه آن به مربوط شرح عكس در و آورده ارمغان به

  

  ام نشده بزرگ هنوز

  

  بينممي ام كودكانه بازيهاي چون را زندگي هنوز

  

  متفاوت بازيهاي اسباب با

  

  كودكي روياهاي ميان در شده وگم

  

  ...ام نشده بزرگ هنوز

  

   اين«: نويسد مي كتاب ٔمقدمه در و است سبك فوق پروازهاي خلباني معلم كالهدوز يونس

  

   تمركز با عكاسي، معمول قواعد از فارغ زندگي، و زمين به آسمان از است نگاهي كتاب



  

   عكس كتاب. است رايج هوايي هايعكس در آنچه برخالف تصاوير، جزئيات به

  

  . شد منتشر خيال تحرير انتشارات توسط »آسمان چشم« نام با كالهدوز يونس هاي نوشته

  

   توسط نسخه 1000 تيراژ با رنگي تمام صورت به صفحه 60 و خشتي قطع در كتاب اين 

  

  .است تهيه قابل مهر سوره نشر فروشيكتاب طريق از و شده منتشر »خيال تحرير« نشر

  


