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 49/ 02/02                                                                 فرنوش مرادمند

   

 مهدی وثوق نیا -نقدی بر کتاب انزلی 

 

دریا و طبیعت سبز است. آبی اولین چیزی که از شنیدن نام انزلی به ذهن هر ایرانی خطور می کند،        

سفید وثوق نیا کمترین توجه را به خود جلب می کند. از نگاه عکاسِ این مجموعه، عناصری که در آثار سیاه و 

 انزلی متفاوت با ذهنیت دیگران است.

ای آمریکای جنوبی می ماند و اگر شناختی با زبان فارسی نداشته باشیم تصویری از بندر که شبیه به خیابان ه

و یا تصاویر را خارج ار مجموعه ببینیم تصور ایرانی بودن تصاویر دور از ذهن می باشد. شاید وثوق نیا با آگاهی 

 تصاویر را اینگونه کنار یکدیگر قرار داده تا تصاویر جهان وطنی ارائه دهد.

نشان می دهد. اگر چه تصاویر از دریا و رودخانه به  از کلیشه های عادیِ یک شهر ساحلیارج عکاس، انزلی را خ

نسبت کل عکس ها کم است، وجود شیروانی ها، قایق های فرسوده، اردک های شکار شده و یادمان شهدای 

بسیاری از نیروی دریایی همگی نشانه هایی از حضور عنصر آب به شکل غالب در شهر می باشد. اگرچه در 

، تاثیرگذاری آن ها در بسیاری از عکس ها مشهود ندتصاویر، دریا و یا رودخانه به شکل مستقیم در مجموعه نیست

 است.

در عکس های دیگر قدمت شهر به خوبی نمایش داده شده است. اگرچه وثوق نیا اصراری بر مستندنگاری شهر 

ل سکونت هستند و در هیچ یک از تصاویر نشانی از ساخت و ندارد. بیشتر بناها ساختمان های مخروبه و غیر قاب

 ساز ویال و ساختمانی مدرن نمی بینیم.

شهر نمادی از زندگی ندارد. موجودی زنده در تصویر دیده نمی شود. انسان ها در تصاویر وثوق نیا جایی ندارند 

هایی که به دلیل کوچک بودن در و بیشترین اثر حیات در الشه ی اردک هایی است که شکار شده اند و یا گاو

تصاویر به لکه های رنگی شبیه ترند؛ در بندری که انگار ساکنانش ارواح مردگانی هستند که دانش عکاسی توان 
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ثبتشان را ندارد و در هیچ یک از عکس ها صدایی از چندشنبه بازارها و یا بویی از بساط ماهی فروشان شنیده 

 نمی شود.

اولین نگاه به کتاب انزلی بیشتر به یاد عکس های عکاسان آمریکایی افتادم که هدفشان معرفی با تمام این ها در 

سرزمینشان به همان شکلی که هست، بود. وثوق نیا هم انزلی را بی کم و کاست به تصویر کشیده با تاالب و 

زار قبرستان و با و اراندریا و رودخانه و پل و سینما و ساختمان متروکه و سمبل سازی ناسیونالیستی ورزشک

فصلی آن. تنها چیزی که در بیان آن به عمد کوتاهی کرده است حضور رهگذران است. شاید انزلی از نگاه 

 عکاسش تنها طبیعت بکر باشد و حضور آدمی را مصادف با تخریب آن می داند.

توان به شکل تک عکس از ویژگی های مجموعه ی انزلی این است که عکس ها به اندازه ای قوی هستند می 

نگاهشان کرد. سیاه و سفید بودن تمامی عکس ها و اندازه ی یکسانشان مجالی برای اشفتگی ذهنی به مخاطب 

نمی دهد. قطع مربع کتاب اجازه می دهد که تصویر روی جلد با نسبت درست قرار گیرد و تمامی این ها نشانی 

 از نگاه دقیق و تیزبین عکاس دارد.


