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فراموشی کتاب:اسم به آذرنگ فرشید کتاب بر نقدی  

 آن از و نکرده عکاسی را ها آن خودش بعضا که است شخصی و پراکنده تصاویری شامل او خود گفته به کتاب

 اهمیتی ها عکس کیفیت و شناسی زیبایی مبانی که است مشخص ها عکس کلیت از وضوح به.است ساخته خود

 همراه پراکنده های قول نقل و شخصی های یاداشت با تصاویر.است دیگری چیز ها آن نمایش از هدف و نداشته

 او.بگیرد فاصله خویش خاطرات و گذشته از کمی شخصی امر یک کردن عمومی با کوشد می آذرنگ فرشید.شده

 گذشته ،حسرت نیست گری احساس نوستالژی وی عقیده به گرفته نظر در نوستالژی برای متفاوتی معنای

است شده بینی پیش آینده نپیوستن وقوع به بلکه نیست . 

 سطحی و خام برخورد واقعیت با تماس حفظ راه تنها)... آمده”فایرآبند پل“ از قولی نقل کتاب صفحه اولین در

 مقصدش به خوبی به کتاب گردآورنده مورد این در( دارم را انجامش قصد که است کاری همان درست این.است

 سال همان در بیشتر که بود ها عکس تاریخ کرد جلب خود به را من توجه که ای نکته اما.است رسیده

 از حسی و باشد دور ای گذشته به متعلق رسد نمی نظر به شده عکاسی آن از قبل سال 9 نهایت یا انتشارکتاب

بگیریم نظر در خانوادگی آلبوم قدیمی های عکس با را شان همنشینی که این مگر برانگیزد را نوستالژی . 

 حاصل که محو عکس یک:است او مادر به متعلق که کنند می خودنمایی همه از بیشتر عکس دو تصاویر میان در

 ترس اول عکس است دوربین،ممکن حرکت بدون زمان و موقعیت همان در دیگر عکسی و است دوربین حرکت

 زوال و نزدیکان فقذان و مرگ از صحبت بارها کتاب های نوشته میان در که دلیل این به کند تداعی را مرگ از

است شده بدن ناگزیر . 

 در خواننده او خود گفته به است شخصی کامال فضای و خانه در بیشتر کرده عکاسی مولف خود که هایی عکس

 امر کردن عمومی با حال عین در و! است آگاه خوشی سر با را این و ندارد آن به راهی هیچ عمومی حوزه

 امر این چگونه؟بر اما.بسپارد فراموشی به را ها آن و شود جدا اش زندگی از هایی قسمت از دارد قصد شخصی

 می باقی شعار حد در فقط و نیست پذیر امکان آن از شدن جدا و گذشته کردن فراموش که هستیم واقف

 کار وجه هیچ به اما باشد موقت آن اثر و کند عمل مسکن یک مانند شخصی امر کردن عمومی این شاید.ماند

 حس واسطه به فقط کنند پیدا نزدیک ارتباط ها متن و تصاویر با مخاطبان از کمی عده است ممکن.نیست آمد

 با کردن قرار بر ارتباط موارد بقیه در باشد آذرنگ فرشید به نزدیک فردی خواننده اگر یا ها آن پنداری همذات

نمایاند می مشکل کتاب . 


