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 مهدی وثوق نیا  –کتاب انزلی  بر نقدی

 4/01/44امین امینی       

 

 1939-1931انزلی به روایت مهدی وثوق نیا    

چیز شهر زیر آب رفته، مردم مرده اند و اکنون تعدادی انگشت شمار در شهر زندگی می کنند ،همه 

 .در شهر زنگ زده و بوی نا می دهد

دریا به سرعت آبهایش را به شهر فرستاد و مردم انزلی بادیدن این صحنه تمامی لوازم و ادوات 

رابرای دریا به غنیمت گذاشته  واز شهر رفته اند ،  اکنون که  بعد از  ...وماشین ودوچرخه و غیره 

وانده ،ویرانی، سکوت و آرامش، شهر را فرا گرفته گذشت سالها  دریا  آبهایش  را از  شهر  فراخ

 .است  و این تاالبها  هستند  که در  عکسها خوش آمد گویی می کنند 

صدای باد و امواج دریا در دوردست ها ، موسیقی کوچه های  این شهرشده   وگوش را نوازش 

و دریا ، آرامش و ساحل زیبا ، کوچه های  خالی ، پل های چوبی روبروی  رودخانه  . میدهد 

تاالبها به رویایی باور نکردنی تبدیل  شده اند ،  خانه هایی . سکونی را در ذهن به پرواز در می آورد

. چوبی  که آب    به مهمانی شان رفته و خودش  را به آنها رسانده  به مانند شهر ونیز می درخشد 

سالیان سال با هم صحبت می کنند و  در این شهر درختان و خانه های روستایی و شهری در کنار هم

 .به موسیقی که از باران و آب و باد فضای شهر را فرا گرفته خاطرات خود را ورق می زنند

 

 .بله دو گاو می بینم که در بی کران آب در خشکی کنارگرفته اند و درحال خوردن علف هستند 
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 .درازی را آغاز کرده اند  آبها ی مرداب با درختان وخانه ها  که در خشکی هستند دوستی

 

 

 

شده  در مرداب ،  روزی  این  درخت نشا   ،  درخت  کوچکی   دیدم  وثوق نیادریکی از عکسهای 

نازک در کنار همسایگانش که در پشت سرش هستند در  وسط جنگلی  بزرگ بود ، اکنون که مرداب  

دراز به سراغش خواهند آمد، ولی تا به مهمانی او آمده چشم به  روزی دارد که اجدادش  روزگاری 

 .آن روز درخت کوچک در وسط مرداب نقش ستاره ای را می ماند در آسمان آبی

با گذشت سالیان دراز این نوید می رودکه این شهر  نمناک، بازنگاری که بر کوچه و خیابان  دارد، 

اشینها و  رفت و شهر دوباره شلوغ می شود، هیاهو وصدای م. آماده استقبال از مردم است 

 .آمد به استقبال این شهر می آید

بادبادکهای آویزان شده ، منتظرهستند که کودکان را در آغوش بگیرند ودر  آسمان   شهر جوالنی 

 .دهند  و نفسی تازه کنند 

 

 .در شمال برای کاشتن برنج در زمین کشاورزی آن را نشا میکنند= نشا 

 



 

3 
 

  نیامهدی وثوق  -کتاب انزلی بر نقدی

 1394 آبان – آرته یگالر تهران

 3/01/44صمد قربانزاده  

 

کوچه ها  ,خیابان های ساکت  ,پالس های متروک  ,قایق های خالی  ,رودها کم تحرک و بی هیجان 

مهدی وثوق نیا به وفور یاد  "انزلی"فضاهایی که اکثرا در مجموعه ..پل ها و  ,طبیعت  ,ساختمان ها  ,

سعی دارند تا پیامی بی طرفانه ای  ,این فضاها که بصورت سیاه و سفید عکاسی شده اند . می شوند

محیطی که مکانیت آن مشخص می باشد و همین امر . را نسبت به یک محیط جغرافیایی نشان دهند

هر چه بیشتر مجاب می کند تا قبل از دیدن این کتاب آشنایی کلی با تاریخ و فرهنگ مخاطب خود را 

جغرافیایی که در طول تاریخ خود شاهد اتفاقات زیادی بوده که هر کدام از . آن جغرافیا بدست آورد

 .آنها تاثیرات عمیقی را بر پیکره شهر و مردمان آن گذارده است

نگاهی هست چند محوری که می توان هم آن را نشان از آگاهی و نگاه مهدی وثوق نیا در این کتاب 

هوشیاری او نسبت به تاریخ و فرهنگ این شهر دانست و هم نشانگر تزلزل و ناهماهنگی اش در 

مهدی وثوق نیا در این مجموعه خود تا حدی با نگاهی گاها صریح و بی طرفانه ای . پرداختن به آن

سعی دارد تا با  ,دانست  1Deadpan "  , "ی در میان عکاسان که می توان ریشه آن را تا حدود

او در کنار این نگاه به . زاویه دیدی ثابت و سرد نگاه بی طرفانه ای را نسبت به شهر انزلی داشته باشد

طبیعت و   ,سنت و مدرنیته : دنبال پرداختن به تقابل هایی است که میان عوامل مختلف همچون 

تقابل هایی که نمونه های زیادی از آن را می توان در . شکل گرفته اند   یدیامید و نا ام ,صنعت 

 . نیز مشاهده نمود " Deadpanسرد و یا  "همان سنت عکاسی 

. با نگاهی دقیق تر به این تصاویر شاهد نوعی تزلزل عکاس در برخورد با موضوع تصاویر می باشیم

گاهی دچار  ,ری بی طرف به شهر انزلی بنگرد وثوق نیا عالرغم تالشی که سعی دارد همچون ناظ

و اینجاست  ,هیجانات حسی خود شده واز نقش خود همچون یک شاهد بی طرف خارج می گردد 

                                                           
1

موضوع این .و بیشتر برای ثبت مناظر و معماری بکار میرفت.رایج شد 0991زیبایی شناسی سرد در دهه  

,عکس ها بیشتر مکان های ساخت دست انسان همچون مراکز صنعتی  این نوع . تولیدی یا تفریحی بود 

,از عکس ها برخوردار از تکنیک عالی  موضوع بکر و ارائه نو  , محتوای غنی اطالعات بصری و حضور مسلط  , 

.دیده میشود  
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. که او وارد برهه ای دیگر از سنت عکاسی منظره در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می شود

طبیعت را نوعی آرمان انسانی و مکانی زیبا  ,سنتی که در آن سعی می شد در تقابل با عکاسی سرد 

 .نشان دهند

یکی دیگر از مواردی است که می توان آن را در راستای تزلزل عکاس نسبت , قطعه عکس 68تعداد 

عالوه بر اینکه بار منفی را در شکل  ,تعدادی که عدم حضور برخی از آنها . به موضوع خود دانست

 . بلکه باعث منسجم تر شدن مجموعه نیز خواهد شدگیری روند داستان ایجاد نمی سازد 

. در کل کتاب انزلی مهدی وثوق نیا را می توان حرکتی ارزشمند در عکاسی معاصر ایران دانست 

حرکتی که در آن با تالشی دو ساله سعی شده است بر اساس یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و 

 . حرکت شودشناخت نسبت به رسانه عکاسی و موضوع پروژه 

 

 


