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  مهدی وثوق نیا –کتاب انزلی  بر نقدی

 0949-0940انزلی به روایت مهدی وثوق نیا    

 

ری شه . شاید این برای آن باشد که سال های طوالنی در "کتاب لذت "به این کتاب می گویم، من     

 .  "بابلسر"شبیه به انزلی زندگی کرده ام، 

زدن در شهر همیشه . قدم لمس می کنم هم در نوشته ها و هم عکس هایش لف راهای مو توصیف

 خیس.

وجه به عکاس و عکس هایش در عمق تصاویر فرو بروم و مرثیه تهمین کافی باشد تا من بدون د شای

  که وثوق نیا خود به آن اعتراف می کند. خوانی کنم، شاید هم به سوگواری بنشینم. کاری

ا دیدن بحسی است که باعث شد خودم را در آن بیابم ، بی آنکه با آن نسبتی داشته باشم. این دیدنش 

 عکس ها با تکرار بسیار در من متولد می شود و هر چه بیشتر نگاه می کنم بیشتر می شود.

 در عکس ها به حرفش عمل کرده و کاری را که می خواسته انجام داده است.مولف 

ای که پس از دیدن عکس ها به ذهن می آید ، تفاوت بسیار آنهاست، گویی عکس های چند عکاس نکته 

چشمگیر موضوعات به قدم زدن غریبه ای می تفاوت  افر هستند.متفاوت و گاهی متناست. موضوعات 

 که در گوشه اش چیزی برای پنهان کردن دارد.در فضایی نو و نمور، جایی  ماند

 س هایی که همگیسفیدی عکعکس ها و پاسپارتو ی سفید حاشیه ی کتاب فوق العاده است. و قاب  

 .خاکستر میانه اند، ابری و بارانی به چشم می آیند

 می دهد.بندی عکاس خود را لو  در نگاتیو ترکیبی از عکس های سیاه و سفید دارم؛ اخودآموخته 

 و تسلط و تعهد عکاس را در قاب شخصی اش یافتم. ؛عکس های کتاب بی درنگ آزمودمبا  

از سر برمی دارم . زیرا کتابش من را از قاعده و قانون و سطر و دستور بیرون می کاله  ،وثوق نیابرای 

 .این موهبتی بزرگ استو  ،را نشان می دهد و گاهی طبیعت را کشد، محیط


