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 41/41/41                                بهاره سلطانی                                                                                                           

 

 مهدی وثوق نیا-انزلی

 

ه، روی شیشکتاب با عکسی شروع می شود که از درون ماشینی گرفته شده است. قطرات باران بر        

این  ه و پهنه خیابانی را نشان می دهد که شهری آن را در بر گرفته است.لکه های تاری را به وجود آورد

وثوق نیا در فریم اول، ما را، نه با دوربین خود، بلکه با  شهر اگر انزلی نباشد، ما را به انزلی خواهد رساند.

پل می بینیم، پله می بینیم و سکویی که همگی ما را در فریم های بعدی  اتوموبیل خود به انزلی می برد.

گرفته شده  "من"همه عکس ها از زاویه دید  به دریا و بارانداز، علفزار و خانه ها. به جایی وارد می کنند.

 است، انگار من آنجا ایستاده ام و به روبه رویم خیره شده ام.

 دارد، زمینش همیشه خیس و بارانی است،انزلی وثوق نیا غمگین است، خاکستری است. آسمانش بغض 

قایق هایش شکسته  خانه هایش قدیمی و مخروب و پنجره هایش شکسته و دیوارهایش نم کشیده است.

آسفالت خیابان ها تکه تکه و خط کشی ها رنگ و رو رفته است.  و به خشکی نشسته و جلبک بسته است.

نزلی ایران از لحاظ تراکم جمعیت از متراکم ترین ا گم شده اند. انزلی چی هایشدرخت هایش بی برگ و 

موتورها و ماشین ها و دوچرخه هایشان را  شهر های کشور است. انزلی وثوق نیا اما آدم ندارد. آدم هایش

انگار در لحظه ای همه چیز را همان گونه  ! رها کرده اند و گریخته اند. از وثوق نیا یا دوربینش، نمی دانم

 ه و رفته اند. که بوده رها کرد

وتاه و ک ایی اش را در تابستان گرفته باشد)که البته گرفته(.هایکوی وثوق نیا، پاییز است، حتی اگر چندت

سال گرفته شده اما انگار همه چیز در لحظه  2گرچه عکس ها طی تکرار شونده است. شب و روز ندارد، 

آرام است و این آرامش را به چشم  ندارد.باال و پایین حرکت می کند،  x محورهمه چیز روی  ای است.

  من منتقل می کند.

انزلی می توانست رنگ داشته باشد. کوچه هایش مردم با چتر داشته باشد. تاالبش نیلوفر و خیابان هایش 

نارنج، دریایش ماهیگیران کاله حصیری به سر و تا کمر در آب فرو رفته و بازارش ماهی و زنان سبزی 

. انزلی بهار دارد، تابستان دارد. این شهر گرچه شهر باران است، اما روزهایی با آسمان فروش داشته باشد

  صاف و بدون ابر دارد.
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تند انزلی را مس را مستند کنند، او چیزیاگر وثوق نیا عکاس مستند است و اگر این عکس ها قرار است اما 

نی نیست، تنها و ساکت، کز کرده و غمگی. انزلی شهر  ، در قالب انزلی خودش را مستند کردهاست نکرده

گر ا او برای رسیدن به مقصودش انزلی را الک کرده است. رو به نابودی نیست، ولی شاید وثوق نیا باشد.

از دید عکاس، عکس هایش هایکو است و اگر هایکو آن چیزی است که باید دقیقا همان احساس 

  است. خلق کند، او موفق به انجام این کار شده شاعر)عکاس( را در درون خواننده )بیننده( دوباره

تنها انسان این شهر وثوق نیا است که در فریم دوم کتاب، رو به روی دوربین در جایی که شبیه هیچ یک 

مانند مردم انزلی  نیست ایستاده، شهرش را می سازد و بعد در آخرین فریم کتابعکس های دیگر از 

 از آن خارج  می شود. اش، ساختگی


