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 زهرا چراغی رامین

 

 مریم زندی  -نقد کتاب چهره ها 

 

ه هایی  و با پ  میی با وضوح باالر برگرفته ی سیاه و سفید که حجم آنها بیشتر فضای صفحه دیپرتره ها   

یم ه ده ی کتاب چهره های یرهمراه با پانوشتی کوتاه تشکیل دو زیی اتساده و خالی ام تزیی ات و یا با حداقل ت

 مندی است.                                                          

کتاب چهره های یریم مندی پر است ام پرتره هایی که در نگاهشان چیزی است، چیزی  برای  گفتن،چیزی   

برای تراوش، ، چیزی که این چهره ها  را یتفاوت ام آنهایی ییک د که در این کتاب نیست د و این همان عایلی 

بت کرده است . ایا کاش نگاه ها است که تصویر این افراد را بر سطح صفحه ی حساس دوربین یریم مندی ث

اندکی یتفاوت بود  ام یکدیگر،خاص هر چهره بود که ه گایی که کتاب را ورق ییزدم حوصله ام سر نمیرفت. 

م مندی چهره ای آش ا در کتاب نبود. یری کاش دارای فرام و  فرودی بود تا آنچه یرا به وجد یی آورد ت ها دیدن

چون نگاه  یعاصر،های ادبیات انگار نگاهی یکسان داشته به شخصیت ده ؛ام چهره ها را یثل هم ثبت کرتم

 خطرناک و یکسان دیان آربوس به سوژه هایش.                                                  

 نگاه کردن به تصاویرچیزی که ه گام  انگار برخی سوژه ها ژست گرفته اند که سوژه ی خوش ی ظری باش د، 

تصاویر را عاییانه ییکرد . دوست  داشتم سوژه ها را وقتی در دنیای خود غرق بودند ببی م وقتی  و یدادآمارم ی

انه تر صادق  آذر نفیسیرضا سید حسی ی و جعفر شهری، ،واقعا خودشان بودند. برای ین پرتره های کایران فانی

                 .ددنتر بو و خاص تر و ژرف

 را خلق تصاویر با نور روم ییدانم ایا چاپ چ د تصویر ام برخی سوژه را ی اسب نمیدانمنقطه ی قوت این کتاب 

همچون اونوره بالزاک که نادار واهمه ی او را ام عکاسی ناشی ام این باور ییدانست که انسان ام الیه هایی بسیار 

ی چ د تصویر ام یک فرد  اهدهبا یش نیز ین خلق شده که هر بار عکاسی الیه ای ام وجود انسان را غصب ییک د

 ن ی شود. برای یی مذره و ارمش گذاتری ین را نیز تقسیح  ییک م یوجودیت آن فرد تقسیم شده به چ دین 

 .              چ د تصویر خوب است کوب ده تر و اثر گذارترام  خیلی خوبیک تصویر

م  ایا ارمشم د و ی اسب جهت تروانش اسانه نیافو سخن آخر ای که کتاب چهره ها را آنگونه که انتظار داشتم  

                                                                                         یعرفی چهره های یطرح ادبیات یعاصر ایران و ام این حیث یاندگار.       



 

 

2 
 

                                                                                                                                                                         

   



 

 

3 
 

                                                               



 

 

4 
 

    


