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 51/51/49                                                                                                 زهرا زارع       

 

 مهدی وثوق نیا -نقد کتاب انزلی

 

ا، ساختمان هموضوع عکسهای وثوق نیا به تصویر کشیدن بدنه شهر انزلی، شامل عکسهای معماری،         

ی های وسیع رکوچه ها، خیابان ها، مغازه ها و ... است.عکس ها همگی سیاه و سفید با طیف های خاکست

خاب طیف های خاکستری نشان از پوسیدگی شهر باشد که در همه تصاویر این امر تهستند. شاید هدف از ان

 به خوبی نمایان است.

نوع عکاسی گاهی عکاس سعی دارد انسان یا موضوعی مربوط به د و در این ند قرار دارنعکس ها در ژانر مست

انسان را مورد توجه قرار دهد که در این تصاویر انسان وجود ندارد اما تأثیرات مخرب آن بر محیط حاکم 

 است. 

زیبایی شناسی هستند و با این ساختار  عناصر عکس ها را که نگاه می کنی ،ساده به نظر می رسند و فاقد

چون دریا ، ساختمان و ... مخاطب را آزاد می گذارد تا بسته به آنچه در  عناصرید و بهره بردن از ساده خو

دستگاه پردازشگر احساس و خیال او در لحظه گذر است، در نگاه به صحنه ای که به تصویر کشیده با او 

ا به بقیه تعمیم داد .شاید به علت مشابهت عکس ها می توان در باره یکی از آنها حرف زد و آن ر همراه شود.

می توان چنین برداشت کرد که عکاس دغدغه موضوعی داشته و در واقع به تصویر کشیدن انزلی با حضوری 

ساکن و خموش و فضایی سرشار از سکوت و خالی از انسان است و نمایش ساختمان ها و خیابانها و دیگر 

 شهر توریستی ، تکیده تر و تنهاتر به نظر می رسد .مواردی است که با وجود تنالیته های خاکستری ، این 

ر انزلی به عنوان یکی از زیباترین شهرهای ایران است. اما با نمایش اینگونه عکس ها ، شهر انزلی را زیر دبن

برای کسی که این شهر را ندیده ، مسلمأ اگر چنین مجموعه مستندی را ببیند ، نتیجه می  سؤال می برد !

یک شهر جنگ زده ست و به شهرهای جنگ زده جنوبی بیشتر شبیه است تا یک شهر شمالی  گیرد که انزلی

!به نظر من اگر در این مجموعه در کنار نازیبایی ها، زیبایی های این شهر قرار می گرفتند ، که این مورد می 

ا شود، بیننده توانست با رنگی کردن تعدادی از عکس ها ، که طبیعت زیبای انزلی را نشان میدهد ، اجر

 ذهنیت بهتری نسبت به انزلی داشت.

احساس می شود ، با دید مستقیم و سرد  فته شده است.سکوتی که در فضای عکسعکس ها همه در روز گر

 دوربین و تن های خاکستری ، همه این موارد نشان میدهد که من ) انزلی ( هستم.
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شود، شدت سادگی کارها و تعداد و تکرار مجدد ن مجموعه از تصاویر دیده نمی ترکیب بندی خاصی در ای

عجیب آنها به قدری است که هیچ درکی نمی توانم از آن داشته باشم . چند تصویر از خیابان ها و ساختمان 

بیان آن را نداشته ؟ درک یک تصویراز آنها قدرت ها  و ... چه مفهوم  خاصی می توانست داشته باشد که 

این مجموعه ارزش هنری زیادی قائل نباشم. اینکه به عنوان هنرمند مطرح یک نمی کنم ، حتی شاید برای 

دوربین به دست بگیری و از سوژه هایی عکس بگیری که هر شخص دوربین به دست می توانسته چنین 

 عکس هایی بگیرد.

 


