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 41/41/41                                                                                                                                 بامداد امین زاده  

 

 مهدی وثوق نیا –انزلی 

جوانی شانزده ساله اهل پراگ است که پس  کافکا فرانتس ثرقهرمان رمان ستایش شده آمریکا اسمن کارل رو

ان او هر چه می کوشد نمی تواند زم از ترک وطن پابه سرزمین ناشناخته ای به نام آمریکا می گذارد، در طول

 در آن جهان پرجنب و جوش ارتباطی سازمند با محیط پیرامون خود برقرار کند.

کارل رمان آمریکا است. زیرا او نیز همانند قهرمان لی از وثوق نیا بیش از هر چیز یادآور نزمجموعه عکس ا

داستان به نظر می رسد نتوانسته است با محیط پیرامون خود که بندرانزلی است و در حافظه تک تک ما به 

عنوان یکی از زیباترین شهرهای کشور قرار دارد ارتباطی متناسب و عمیق برقرار سازد، این به علت فقدان 

این "هنرمند در بخشی از گزاره خود می گوید:عکاس در مواجهه با این شهر است.  تجربه مستمر و کافی

که این جمله خود گواه همین  "مجموعه حدود دو سال در طی سفرهای دو یا سه روزه عکاسی شده است.

 ادعا مطرح شده است.

ه یکدست نبودن با مشاهده عکس ها توجه مخاطب اثر بزیرا برخورد عکاس با شهر انزلی کمی گنگ است، 

که توجه عکاس در بعضی از تصاویر بیش تر معطوف  نظر میرسده وبفضای حاکم بر تصاویر جلب می شود. 

 در جستجوی کشف رابطه عکس و متن است. هنرمندبه فضاهای شهری است و در برخی دیگر نگاه 

ست شهر همچون شهری از نکات مهم این مجموعه می توان به عدم حضور انسان اشاره کرد که سبب شده ا

شده و خالی از سکنه در دل تاریخ پرفراز و نشیب خود به چشم بیاید، در این میان توجه عکاس به ک تر

( که یکی از مهمترین مباحث نظری عالم عکاسی است سبب 98مسئله مرگ )به عنوان مثال عکس صفحه 

ی حرکت،بازنمایی در حرکت باشد میان مرگ، فضای شهری و منطبق  سیالشده است که هنرمند در رابطه 

 ه سبب پیدایش عمق معنایی در بعضی از تصاویر شده است.ک
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کمتر در حافظه جمعی ما قرار که شاید بتوان گفت عکاس تصویری از این شهر به بیننده نشان می دهد 

ت توانسته اسزیرا به نظر می رسد عکاس ی در ارتباط مخاطب با اثر می شود، دارد. و این سبب ایجاد وقفه ا

 ی بکند.تا حدودی از نگاه مخاطب آشنایی زدای

 ست،ا بلکه بازتابی سطحی از الیه های صریح شهر آن  لوکاچنه براساس منطبق  استبازتابی  مجموعه این 

به همین علت این عکس ها سبب ایجاد نگاهی دوباره به شهرهای حاشیه ای دریای خزر می شوند نه صرفاً 

 شهر انزلی.

 


