سال بیستوپنجم شماره 7108
سهشنبه  25تیر 1398

www.iran-newspaper.com
album@iran-newspaper.com

یک س

ده  ،ص

دروز،

صد
صفحه

1375

1997

99

در سال  ،1997ترکیه با تهاجم گسترده نظامی به شمال عراق ،چریکهای حزب کارگران
کرد (پ .ک .ک) ،را ســرکوب کرد « .پ .ک .ک» ،گروهی از کردهای ترکیه هستند که
تالش میکنند تا یک سرزمین مستقل کردی را در جنوب شرقی ترکیه تشکیل دهند.
نزدیک به  30میلیون کرد بین کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه زندگی میکنند.
کردها در شرایط نامطلوبی در جنوب شرقی ترکیه بسر میبرند.
منبعFrancesco Zizola/ Agenzia Contrasto/ Katz Pictures Ltd :
منبعJ. Kilcullen/ Trocaire/ Corbis Sygma :

گرسنگی کودکانه ،فریاد خاموش
گرسنگی عادت ناخواسته بشری با فقرگرسنگی فرق دارد ،فقیر با گرسنه فرق
دارد .اگرچه هر دو آن دیگری را تداعی میکند .فقر نداشــتن اســت و گرسنگی
عکس و نوشتار
ســتم و استبداد .آنکه فقیر است امید نجاتش هست اما گرسنه را امید نجاتی
نیســت وقتی تنهاســت و هیچ راهی برای به توان رســیدنش وجود ندارد .زیرا
گرســنگی فرســودگی بشری است که نهایت فقر اســت .در فقر و فقیر احتمال
فســاد و تباهی هســت حتی خونریزی زیرا فقیر میخواهد خود را از وضعیت
موجــود نابرابر نجــات دهد او برای این کار توانــی دارد تا اندک اندک خوراکی
از راه ســرقت و ...بیابد اما انســان گرسنه در وضعیت تسلیم محض قرار دارد.
زیرا همه آنچه بودگی او را معنا میبخشــد از دســت میرود  ،او امید به دست
هیوا مسیح
شاعر،نویسنده
دیگری دارد نه به توان خویش .زیرا گرســنگی نخســتین چیــزی را که از آدمی
و پژوهشگر ادبی
میدزدد اراده است.
گرســنگی میراث شــوم بشــری اســت کــه از قــدرت و ثــروت تعــدادی معدود
و محدود پدید آمده اســت و حاال دیگر پدید ه نمایشــی و عادت شــدهای اســت که در عکس عکاســان و
مجالت و کارت پســتالهای یونیســف و خبرها صورتی رمانتیک به خود گرفته اســت .سرتاســر این کره
خاکی کوچک ما از آفریقا تا آسیا و حتی بخشهایی از امریکا و اروپا تصاویری از انسان گرسنه میبینیم.
حتی عکاســانی برای شــکار لحظه جانکاه گرسنگان از مسابقات عکاســی جایزه گرفتهاند و برای هرچه
بهتر نشــان دادن فقر و گرســنگی ســعی کردهاند به بهترین کمپوزیسیون دســت بیابند .عکس کودکان
گرســنه در ســانچیو کر ه شــمالی هم یکی از آنهاســت .چرخش از پشــت و تاریکی تا نمای روبهرو ،رنگ
آبــی پنجــره ظلمت گرســنگی را ربوده و از دندههای اســتخوانی کودک تنها و هیبت نحیف او تندیســی

زیبا آفریده اســت .من احســاس و رنج ،درد و اندوه و تسلیم بودن محض و تباهی انسانی را نمیبینم.
گرســنگی را میبینم .گرســنه نمیشوم .تشنه نمیشــوم اشــک نمیریزم .صدای طوفانی شکم خالی
کودکان را که به غرش دور ابرهای در تاریکی شب میماند نمیشنوم.
عــکاس چیدمانــی از تنهایی کودکان را در فضایی ســمبلیک به تصویر کشــیده ،اگــر توضیح زیر عکس
را نخوانیم همچون هزاران تصویر زیبای فقر و گرســنگی دیگر اســت که ما را به ســوی اثری هنرمندانه
میبرد تا به فراســوی تصویر ،یعنی به مرگ ناشــی از گرســنگی؛ به فرار عدالت و آزادی از وجود و جان
انســانی؛ تو گویی این عکس گرســنگی را به ســخره گرفته تا از آن تابلویی هنرمندانه خلق کند،که موفق
نیز بوده .بدون شک این عکس توان همیاری سازمان ملل را برنینگیخته است  ،اما ممکن است کمک
کرده باشد از ظلمت درون اتاق به آبی امید شکلی تازه از مفهومی کهن یعنی گرسنگی معنایی خلق
کند یا در تصمیم گیرندگان کمکرسانی این مفهوم را تداعی کند .عکاسی که از جان و جوهره گرسنگی
انسان تصویری ماندگار خلق کند نایاب است.
تا به امروز تنها عکسی که با تکیه بر حقیقت گرسنگی توانست بر جهان تأثیر بگذارد ،عکس آن کودک
خردســال آفریقایی اســت که در واپسین لحظات حیات خویش در تسلیم شــدگی و ناتوانی محض در
خود مچاله شــده و چند قدم این ســوتر الشــخور بزرگی در انتظار مرگ او بی رحمانه و صبور ایســتاده
است .آنگاه که هنر در عرصه دردهای بشری به سوی زیبایی شناسی رفته باخته حتی اگر جایزهای هم
کســب کرده باشد .گرسنگی را نمیتوان به تصویر کشــید فقط میتوان آن را زیست ،سپس در حقیقت
زندگی یافته قدرت و ثروت و خودخواهی بشــری را نشــانه رفت ،تاریخ را نشــانه رفت .وجدان را نشــانه
رفت .من اما همچنان از دنیای بیکودک میترسم چه با این عکس چه بیآن .گرسنگی فریاد خاموش
خدا از درون انسانهاست تا یکدیگر را ببینیم و دست گیریم.

یک تیم از دانشــمندان مؤسسه «راســلین» در «ادینبرگ» اسکاتلند در  28فوریه
موفق به تولید نخستین بره شبیهسازی شده ،شدند .این تیم به سرپرستی دکتر«یان
ویلموت» که در تصویر نشــان داده میشود ،با برداشتن یک سلول واحد از جنین یک
ن ای» آن جدا
یا 
گوسفند بالغ و مخلوط کردن آن با یک واحد بدون تخمک که تمام «د 
شده بود ،موفق به این کار شدند که انقالبی در جهان پزشکی محسوب میشود .جنین
تولید شده سپس به یک گوســفند مادر جایگزین وارد شد و منجر به تولد برهای به
نام «دالی» شــد که به طور ژنتیکی با گوســفندی که از ابتدا «دیانای» گرفته شده
بود ،یکسان بود.
منبعNicholas Le Corre/ Tony Ribeiro/ Gamma/ FSP/ London :

یک زن در خارج از بیمارســتان «ازمیرلی» در ســال  ،1997جایی که بعد از کشــتار در
«بنتاها» الجزایر ،کشتهها و مجروحان به آنجا منتقل شدند ،گریه میکند .این کشتار دسته
جمعی و انفجارهای حاصل از بمب گذاری ،پس از آنکه ارتش نتایج انتخابات سال 1992را
لغو کرد ،رخ داد .در این انتخابات حزب بنیادگرای اســامی «جبهه نجات اسالمی» ،پیروز
شده بود .این درگیری ها از سال  ،1992بیش از  60هزار کشته بر جای گذاشت.
عکسHocine :

«دایانا» ،شــاهزاده «ولز» در جریان یک ســانحه رانندگی در تونلی در بزرگراه پاریس در  31آگوست سال
 1997کشته شد« .دایانا» که همسر سابق «پرنس چارلز» وارث بریتانیا بود ،در زمان زندگی با «چارلز» یکی
از معروفترین زنان در جهان بود .مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری«دایانا» در تاریخ  6سپتامبر با شکوه در
لندن برگزار شد و حدود  2میلیارد نفر در سراسر جهان ،این مراسم را از تلویزیون تماشا کردند .در تصویر،
مردم انگلیس با اهدای دسته گل ،احساسات خود را نسبت به «دایانا» نشان دادند.
منبعSt John Pope/Colorific!/ London :

ســر تراشیدههای نئونازی که شــعارهایی در خیابانهای آلمان بویژه در شرق این کشور ،در حمایت از
نازیها ســر میدادند ،در اواخر دهه  ،1990شدیدترین جرایم راستگرایان افراطی آلمان را مرتکب
میشــدند .در ســال  1997میالدی ،تعداد نئو نازیهای فعال در این کشور حدود 45هزارنفر بود .در
جریان تظاهرات و درگیری نئو نازیها با پلیس آلمان در دهمین سالگرد مرگ«رودولف هس» ،جانشین
هیتلر 220 ،نفر از آنان دستگیر شدند .تصویر ،نسل جدیدی از نازیها در آلمان را نشان میدهد.
منبعMartin Langer/Agentur Focus/Colorific!/ London :

یک بیمار کرد در بیمارستان آموزشی سلیمانیه عراق ،پس از انفجار بمبی در نزدیکی خانه اش،
از سوختگی های شدید رنج می برد .کردها با جمعیت  26.3میلیون نفر ،چهارمین گروه بزرگ
قومی در خاورمیانه را تشکیل می دهند .کردها در عراق و ترکیه ،تقریبا یک چهارم جمعیت و در
ایران و سوریه نیز اقلیت های کوچکتری را تشکیل می دهند .در عراق ،آنان خودمختاری را به
دستآوردند،امااینامربهشدتتحتتاثیرجنگهایگروهیسالطینجنگقرارگرفتهاست.
عکسFrancesco Zizola :

اســلحههای خودکار از استخر شنا متعلق به «کنگولو» ،پسر رئیس جمهوری پیشین «موبوتو» کشف شد .در
18ماه مه ،پس از یک عملیات نظامی  7ماهه ،نیروهای شورشــی تحت رهبری «لوران کابیال»« ،کینشاســا»
پایتخت کشــور کنگو را تسخیر کردند .آنان «موبوتو» را که چند ماه پس از فرار در مراکش زندگی میکرد،
برکنار کردند .به دســتور «لوران کابیال» ،کشــور کنگو به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر نام داد .وی در
ســخنرانی شــروع به کار خود بهعنوان رئیس جمهوری کنگو ،قول برگزاری انتخابات در آوریل سال 1999
را داد.
عکسPerry Kretz :

با پرتاب ســنگی از سوی یک مرد فلسطینی بهطرف سربازان اســرائیلی ،گلولهای به سوی او
شلیک میشود .تصمیم اسرائیل در ماه مارس  1997برای ساخت یک منطقه جدید یهودی در
شــرق بیتالمقدس موجب شورش در بیت اللحم شده و تیرگی روابط بین رژیم صهیونیستی
و جهان عرب را در پی داشت .بهدنبال آن ،اتحادیه عرب خواستار تحریم دوباره دولت اشغالگر
شد.
عکسWendy Sue Lamm :

در اول مه سال  ،1997رأی دهندگان بریتانیائی حزب کارگر ،پس از آنکه نامزدهای این
حزب تنها  174کرســی از  418کرسی پارلمان را به محافظه کاران واگذار کرده بودند،
در انتخابات عمومی پیروز شدند .در این دوره از انتخابات ،رأی مردم به محافظه کاران و
کرسی های کسب شده توسط آنان از سال 1906تاکنون ،کمترین بود .چند محافظه کار
برجسته و اعضای کابینه دولت در حوزه های انتخاباتی خود شکست خوردند و «جان میجر»
نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار مجبور به استعفا شد.
منبعDavid Modell/ IPG/ London:

