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درباره مجموعه عکسهاي گراندهتل به روايت آقاي عکاس

چهرههايابدي
درگراندهتل
مهدي وثوقنيا متولد 1350در قزوين است .كارشناسي عکاسي دارد و
سالهاست که بهعنوان عکاس در گرايش مستند و فاينآرت کار ميکند.
يکي از پروژههاي عکاسي او با نام «گراندهتل» بهانهاي شد براي گفتوگو
با اين هنرمند.

پري زنگنه
نقاش

«در امکان بودن ،در اين مکان ،ک��ه روزگاري از مجللترين هتلهاي ايران
بوده ،مواجه ميشوم با اتاقهاي سرد و خالي .اتاق شماره ،16اتاق شماره،8
اتاق ش��ماره ...در جايجاي اين هتل متروک ،به نگاه آدمهايي ميرسم که
همچون رنگهاي روي ديوار سرد و کهنهاند .اين نگاهها با من ميکاوند و مرا
ن بودن ميبرند .امکاني که با تو هست تا هستي!»
به جستوجويي از امکا 
بخشي از نوشته مهدي وثوقنيا بر مجموعه عکسي با عنوان گراندهتل.

«گراندهتل» ادامه مجموعه عکسهايياست از بافتي که در آن زندگي کردهام .اين هتل در دوره قاجاريه و در زﻣﺎن
ﺳﻌﺪاﻟﺴﻄﻨﻪ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻗﺖ  -ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﺮوف ﻗﺰوﻳﻨﻲ ،اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻻي درﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ قزوي��ن و در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ
ﻛﺎخ چهلستون ﺑﻨﺎ شد .گراندهتل به روايت تاريخ ،محل اتفاقات سياسي چون طرح کودتاي تهران توسط رضاخان
بوده است .نمونه ديگري از گراندهتل ،بعدها در تهران بهصورت مجللتر ساخته شد.
وثوقنيا ميگويد :به توصيه يکي از دوستان مرمتگر که پيش��نهاد بازدي��د از گراندهتل را داد به آنجا رفتم .چون در
کودکي هميش��ه از جلوي گراندهتل مخروبه عبور ميکردم ،ذهنيت خاصي از اين بنا در ذهن من شکل گرفته بود؛
همان ذهنيتي ک��ه از دوران کودکي با من بزرگ شده بود ،باعث شد که وارد بناي مخروبه هتل شده و در ابتدا خيلي
تحتتاثير فضاي آن قرار بگيرم .بهطوري که ساعتهاي زيادي در آنجا وقت گذاشتم و روزهاي متعددي براي بازديد
به بناي مخروبه هتل رفتم .قدم زدم و در فضاي خاص آن به تماشا پرداختم .در رنگهاي ديوارها و چرکي آن که نشان
از دورهاي خاص داشت دقت کرده و سپس شروع به عکاسي از فضاهاي خالي هتل کردم .خالي بودن فضاهاي هتل براي
من خوب بود و بهتر ميتوانستم در آن کار کنم .در اتاقي يک تخت شکسته و جاي ديگر توالتهاي فرنگي ،دستمايهاي
شد براي عکاسي؛ آن هم عکاسي در مکاني که گذشتهاي بسيار زنده و پويا را درون خود تجربه کرده و اکنون از همه
زندگياش ،چيزي جز فضاهاي خالي و بيرمق باقي نمانده است .بخش اصلي عکسها بدون حضور چهره آدمها عكاسي
شد .همانطور که ميدانيد عکاسي از فضاهاي خالي در هنر معاصر نيز بسيار رايج شده است .براي من نيز فضاهاي خالي
بسيار درگيرکنندهاند .اينکه چه اتفاقاتي در آن فضاها افتاده يا چه انسانهايي در آن فضاها و جريانهاي آن زندگي
کرد ه و حضور داشتهاند .اول فکر کردم که فقط فضاهاي خالي را ارائه بدهم چون بهگونهاي بود که خالي بودناش به نظر
خوب ميرسيد؛ اما براي من کافي نبود .به نظرم عکاسي از فضاهاي خالي بهدليل جستوجويي است که انسان معاصر
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زندگي امروز ما يک زندگي پستمدرني شده است .من با
جريان يک زندگي مدرن مشکلي ندارم ولي فکر ميکنم در
معماري مدرن ما هم خيلي چيزها بيدليل اتفاق افتاده ،يعني
ما هيچوقت ندانستيم که يک شرقي و انساني هستيم که به حيا
احترام ميگذاريم .همانطور که در معماري قديممان اندروني
و بيروني و اجزاي ديگري در خانههايمان داشتيم و اکنون به
يکباره تمام آنها حذف شدهاند .عکس :مهدي تميزي

عکاس�ي از فضاه�اي خال�ي در
هنر معاصر نيز بس�يار رايج ش�ده
اس�ت .ب�راي م�ن ني�ز فضاهاي
خال�ي بس�يار درگيرکنند هان�د.
اينک�ه چ�ه اتفاقات�ي در آن
فضاها افت�اده يا چه انس�انهايي
در آن فضاه�ا و جريانه�اي آن
زندگي ک�رد ه و حضور داش�تهاند
نسبت به گذشته خود دارد و احساسي که فکر ميکنم
درباره کساني است که زماني بودند و حاال نيستند .در
مجموعه عکسهاي «آرامگاههاي خانوادگي» كه با نام
«اتاقهاي ابدي» ارائه دادم ،باز به اين موضوع توجه
کردهام .فضاي خالي با سه قاب عکس ،نوعي نگاه به
خأل؛ خلئي که شايد بتوان گفت همان خأل فکري ما
در دنياي معاصر است .انگار جايي از زندگيمان خالي
است يا احساس خالي بودن ميکنيم.
وقت��ي کوچک بودم هميش��ه از پ��درم و افرادي که
در شه��ر قزوين زندگ��ي ميکردن��د ،ميشنيدم که
گراندهتل مكان تردد افراد اعيان و خوشگذران است
و آنها به آنجا ميرفتند تا خودي نش��انبدهند .اين
گفتهها هميشه در پس ذهنم باقي مانده بود تا زماني
که وارد مخروب��ه هتل شدم .گرم��ي آن روزها جاي
خ��ودش را به رنگهاي سرد آب��ي ديوارها و کهنگي
و فرسودگي اتاقها داده ب��ود .همه اين تضادها ذهن
مرا درگي��ر ميکرد .تصميم گرفتم چي��زي را که در
فض��ا ميبينم  -يعني احساس حض��ور آدمها  -را در
عكسهايم نش��ان دهم .چون واقعا حض��ور آدمها و
حضور زندگي را در آن مخروب��ه احساس ميکردم؛
حضور آدمهايي که با صورتهاي مسخ شده نگاهت
ميکنند و هيچ بياني ندارند .اولين عکسي که در اين
مجموعه بهوجود آم��د ،چهره مردي است که يکي از
چش��مهايش با جاي خالي قاب پنج��ره تالقي کرده
است .اينجا بود که مکان ،اهمي��ت خودش را برايم
نش��ان داد و قابليت خود را براي به تصوير کش��يدن
عيان كرد .در حقيقت ما در عکاسي با دو اتفاق روبهرو
هستيم :يکي زمان و ديگري مکان .اين زمان و مکان
مخصوصا در عکاسي مستند اهمي��ت بسزايي دارد.
هنوز هم که چن��د سالي اس��ت از عکاسي مجموعه
گراندهتل گذشته ،وقتي عکسهايش را مرور ميکنم،
احساس ميکنم که واقعا اين همان چيزهايي بود که
فكر مرا درگير کرده بود.
از وثوقنيا درباره نق��ش فضاهاي داخلي معماري در
آثارش پرسيدم که چرا در «گراندهتل»و «اتاقهاي
ابدي» بيش��تر با فضاهاي داخلي درگير بودهايد؟ او
گفت :اينطور نيست .از «گراندهتل» نماهايي هست
که گذشتهاش را بهخوبي نش��ان ميدهد و مربوط به
فضاهاي خارج��ي ساختمان است .ول��ي استفاده از
فضاهاي داخلي در عکاس��ي را با منظور و قصد قبلي
براي بيان ذهنيتي که داشتهام انتخاب کردهام .فضاي
معماري هتل ،ب��ا آن سقفهاي بلند بهگونهاي است

بخشی از مجموعه
عکسهاي گراندهتل،
اثر مهدي وثوق نیا.

که اگر شم��ا در آن اتاق قرار بگيري��د واقعا فضا روي
شما تاثير خاص��ي خواهد گذاش��ت .نميدانم دليل
استفاده از سقفهاي بلند چه بوده است؛ آيا بهدليل
ابهتاش بوده يا چي��ز ديگر .اين سقفها باعث شد تا
نورپردازي عمومي مطلوبي كه ب��ا انعكاس از طريق
سقف ميسر است را نداشته باشم .بنابراين تنها از نور
محيط استفاده کردم .در «اتاقهاي ابدي» دقيقا اين
گفتوگو انجام شد؛ گفتوگوي تصويري فضا .در يک
گوشه از عكس ،يک گلدان هست ولي فضا کامال خالي
است .در آن پروژه به مرگ فکر ميکردم؛ به خلئي که
در جاهايي از مرگ به سراغمان ميآيد .حس ميكنم
با تمام اعتقاداتي که داريم ،انگار جاهايي از پازل مرگ
در ذهن م��ا خاليست .براي من اي��ن فضاهاي خالي
بخشهاي خالي ذهن م��ن از مرگ است و سه پروژه
هم دربارهاش کار کردم ،ولي مرگ در گراندهتل نوع
ديگري خودش را نشان داد .فضاي مرده و از بين رفته
با نگاههاي بيبيان همشهريهايم.
ي که از آن صحبت
از او پرسيدم اگر قرار باشد خأل ذهن 
ميکنيد در يک فضاي معمارانه ديگر اتفاق بيفتد ،اما

مثل گراندهتل يک گذشته تاريخي نداشته باشد ،چه فضاي معماري را انتخاب ميکنيد؟
در «لدوفانس» ( )la Defenseکه بخش مدرني است در شمال پاريس ،جايي بود که وقتي من براي اولينبار از ايستگاه
مترو بيرون آمدم ،فوقالعاده معمارياش درگيرم كرد .سرم را که باال گرفتم ،گيج شدم و احساس حقير بودن به من
دست داد؛ اين احساس ،در فضاهاي بسيار ب��زرگ معماريهاي ديگر نيز روي ذهنم تاثيرگذار است .در «لدوفانس»
يک مجموعه بههمراه دوستم عکاسي کردم که باز هم در آن انسان حضور دارد و تنهايي انسان در آن مدرنيتهاي که
احاطهاش کرده ،ديده ميشود .شيشههاي بزرگي که در معماري آنجا به کار رفته ،فضاي خوبي براي عکاسي بهوجود
آورده است .انسان ميان آن همه عظمت تکرار شده در شيش��هها ،بسيار خُ ��رد و ناچيز به نظر ميرسد .فکر نميکنم
معماري مدرن يا جديد و قديم تاثيري در نوع نگاه من داشته باشد؛ بلکه اين خود من هستم که با نگاهي مخصوص به
خودم به آنها مينگرم .به نظرم معمار هم يک هنرمند است ،بنابراين او هم ميتواند در جستوجو و دريافت خألهاي
ذهنياش ب��ه الگوهايي در معماري برسد .جنس درگيري من با فضاي معم��اري ،در پاريس و فضاي اتاقهاي خالي
گراندهتل فرق ميکند .در پاريس ،معماري مدرن و انسان مدرن را با هم عكاسي كردم و تالش داشتم تا تضادي که
وجود دارد ،يعني غريبگ��ي بين انسان و معماري و تنهايي انسان را نسبت به اي��ن فضا نمايان كنم .بههرحال فضاها
براي من اهميت زيادي دارند .در مجموعه گراندهتل ،رابطه انسان و معماري يک رابطه تيپيک نيز هست ،يعني در
گراندهت��ل ،عکس يک مرد با کاله شاپو ديده ميشود يا جايي ديگر ،مردي با يقهباز يا مردي که خش��کي خاصي در
صورتش ديده ميشود .اين عکسها مربوط به سالهاي  30و  40بوده و دقيقا آدمهايي هستند که در همان دورهاي
که گراندهتل زنده و پابرجا و پررفتوآمد بوده ،آنها هم زنده بودهاند .اما در عکسهايي که در «لدوفانس» گرفتم ،انسان
درون عکس ،سوييشرت به تن دارد ،ميخواستم بگويم تيپ در فضا موثر است.
مهدي وثوقنيا در جواب اين پرسش که :آيا يک انسان مدرن نميتواند در يک فضاي قديمي زندگي کند يا برعکس،
آيا يک انسان قديمي ميتواند در فضايي مدرن قرار بگيرد و با فضا تعامل و رفتار دوسويه داشته باشد؟ گفت :صددرصد

اين امک��ان وج��ود دارد .فقط مسئله اي��ن است که
چقدر فضا به انسان جواب دهد .باي��د ديد آيا انسان
مدرن ميتواند در فضاي کهنه و مرمت شده احساس
آرامش کند .اين بستگي به نوع نگاه انسان مدرن دارد.
در واق��ع ،امروزه بسياري از م��ردم از فضاهاي مدرن
لذت ميبرن��د ولي بعضيها ه��م آگاهانه از فضاهاي
مدرن فاصله ميگيرند .اي��ن آگاهانه انتخاب کردن
فضاهاي قديمي ،با مد ش��دن فضاهاي قديمي فرق
دارد .وقتي شما به يزد سفر ميکنيد و ظهر مشغول
استراحت هستيد ،هم سکوت داريد و هم هواي خوب.
ميفهميد که براي اين ن��وع معماري فکر شده ،ولي
وقتي در آپارتمان کوچکتان زير کولرگازي استراحت
ميکنيد ،مدام در استرس هستيد؛ چراکه همسايه با
بچهاش ج روبحث ميکن��د و بهنوعي شما هم درگير
روابط خصوصي زندگي ديگران ميشويد .درمييابيد
که اين فضا مناس��ب احوال شما نيست و تاثير خوبي
روي شما ندارد .مشکل اينجاست که انسان معاصر
در معماري و زندگي مدرن امروزه ،تفاوتهاي زيادي
با گذشته دارد .منِ انسان معاصر نميتوانم در جايي

زندگي کنم که جوابگوي نيازهاي امروزه من نباشد .زندگي امروز ما يک زندگي پستمدرني شده است .من با جريان
يک زندگي مدرن مشکلي ندارم ولي فکر ميکنم در معماري مدرن ما هم خيلي چيزها بيدليل اتفاق افتاده ،يعني ما
هيچوقت ندانستيم که يک شرقي و انساني هستيم که به حيا احترام ميگذاريم .همانطور که در معماري قديممان
اندروني و بيروني و اجزاي ديگري در خانههايمان داشتيم و اکنون به يکباره تمام آنها حذف شدهاند .من اين معاصر
شدن را ميپذيرم ،اما احساس ميکنم اشکاالتي هم وج��ود دارد .بهعنوان عکاس هم ،سعي کردهام فضايي که بدان
تعلق دارم را به تصوير درآورم .در اصفهان ميل به آپارتماننشيني بسيار کم است .در آنجا خانههاي دوطبقه بيشتر
از خانههاي ب ُرجي است .در کوچهپسکوچههاي اصفهان که قدم ميزدم ،درباره گذر انسان مدرن از اين نوع معماري
فکر ميکردم .اينکه چطور ميتواند خ��ود را در اين فضا جستوجو کند .يک جريان خيرهکننده در چنين فضاهاي
معماري مثل اصفهان وجود دارد .بنابراين معماري براي يک اصفهاني که در آن فضا رشد کرده و همچنان آن فضاها
حفظ شدهاند معناي ديگري دارد .در قزوين هم همينطور است ،اما بهواسطه اينکه در کنار قزوين يک بخش صنعتي
با نام شهر صنعتي البرز بهوجود آمده است ،متاسفانه بافت آنجا را کمي به هم زده است .البته کوچهها هنوز هم داراي
کُدهاي فرهنگي است و معنا دارند .بهعنوان نمونه در معماري سمنان ،کوچهها به اين دليل باريک بوده تا هنگامي که
اسب وارد کوچه ميشود نتواند چموشي کند ،يا اگر به اين شهر حمله ميشد ،سوار روي اسب با وارد شدن به کوچههاي
طاقدار از روي اسب ميافتاد .همه اينها نشانه تفکر در معماري است .فکر ميکنم اتفاقي که اينجا در تهران يا بسياري
از شهرهاي بزرگ ديگر در معماري افتاد براساس نياز نبود ،بلکه براساس نوعي نگاه غربي بود .درحالحاضر آپارتمان
شما با يک فرد فرانسوي در پاريس مشابهتهاي زيادي دارد .اگر كمي به گذشته نگاه كنيم درمييابيم كه اين نوع نگاه
از كجا شروع ميشود .فكر ميكنم انتخاب فضاهاي کهن براي زندگي مدرن آگاهي ميخواهد؛ چون انسان همواره در
جستوجوي آرامش است ،معماري گذشته به ما آرامش ميداد نه آسايش؛ حال آنکه اتفاقي که در معماري و زندگي
امروزه افتاده اين است که به ما آسايش داده اما آرامش نداده است.

همشهري معماري
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