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بابک فروتنی

عکاس و مدرس دانشگاه

شاید یکی از آرزو هایمان این باشد که شاهد جنگی نباشیم .با این حال زمانی که تصاویر
ثبــت شــده در قــرن اخیر را مــرور می کنیم ،تعداد قابــل توجهی از آن هــا صحنه هایی از
درگیری و جنگ میان دو کشــور یا دو نیرو اســت ،که یکی یا هر دو برای رســیدن به اهداف
مــورد نظــر و نیز برای حل اختالف های خــود آن را الگوی غالب روابط خود قرار داده اند.
برای سرباز هیچ گاه جنگ تمام نمی شود و آثار و جراحت های جسمی و روحی جنگ تا
ابد همراه او خواهند ماند ،و مدام تابوت ســربازان کشــته شده بر دوش و افکار هموطنان
شــان باقی خواهد ماند .در جایی خواندم جنگ تنها کلمه ای اســت که اگر عکسش کنیم
می شود گنج!… آیا این چنین است؟!
نبرد «وردن» كه خونينترين نبرد جنگ جهاني اول بود در  18دســامبر ســال  1916با
شكســت آلمانها به پایان رســید و تابوت قربانیان به طور غير رســمي با حضور مردم در

منبعL'Illustration/Corbis Sygma :

تابوتها ،مسافران خاموش قطار جنگی «وردن»
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تخريب صومعه سيمونف ،يكي از نخستين كارهاي بلشويكها پساز به قدرت رسيدن
بود كه جدايي كليسا از حكومت را به اثبات ميرساند .بهدنبال آن ،ممنوعيت تدريس
مذهب در مدارس علمي ،كليساها و اماكن شبيه به آنها نيز صادر شد .در دهه
 ،1920روسيه شاهد كاهش تعداد و فعاليت كليساها در اين كشور بود .همچنين در
اين مدت بيشتر صومعهها و كليساها نيز تخريب شد.
منبعDavid King Collection/ London :

 18سپتامبر سال  1927در «دوامونت» تشييع شد ،اما اين اجساد  130هزار نفر فرانسوي و
آلماني بودند كه در اين نبرد كشته شده بودند و تا سال  1995در اين منطقه بهطور ناشناس
دفن شــدند .پس از آن در يك مراسم رسمي با حضور «هلموت كهل» صدراعظم وقت
آلمان و «فرانسوا ميتران» رئيسجمهوري وقت فرانسه يك بناي يادبود در مرز فرانسه و
بلژيك به افتخار اين قربانيان ساخته شد .سربازان به جای اسلحه تابوت همرزم و شاید
دشــمن خود را بر دوش دارند و در مســیری بســیار طوالنی در افق تصویر گم می شــوند و
لحظه ای از بهت و اندوه ناظران خسته توسط عکاس به سکوت تبدیل میشود .مردمی
که در روزگاری از زندگی ،رو در روی هم ایســتادند و گلوله های ســربی بینشــان رد و بدل
میشد ،نتیجه آن را بر دوش کشیدند ،به خاک سپردند ،و بعد از ۶۸سال گلهای کاغذی
به بازماندگان خاطرات تلخ جنگ تقدیم کردند.

آغاز به کار ایستگاه آتشنشانی پاالیشگاه آبادان در سال 1306
منبع :بانک عکس صنعت نفت ایران

صحنهاي از فيلم «ناپلئون» كه در سال  1927توسط «ابل گانس» كارگردان ،تهيهكننده،
نويسنده و بازيگر فرانسوي ساخته شده است.يكي از ابتكارهاي «گانس» در فيلم ناپلئون
استفاده از پرده سهگانه «پلی ويژن» بود كه اين مهم مقدمهاي برای فرآيند ايجاد نمايش در
سالهاي آينده سينما بود .يعني يك سامانه فيلمبرداري براي نمايش روي پرده عريض كه در آن
سه دوربين فيلمبرداري كه توأمًا از صحنه در يك حوزه وسيع فيلمبرداري ميكند و سه دستگاه
نمايش بر يك پرده عريض و خميده اين سه فيلم را توأمًا نشان ميدهند .امروز نيز به نظر
ميرسد كه اين خالقيت و ابتكارها خيرهكننده هستند.
منبعBFI Stills/ Posters and Designs/ London :

شركت فيات در «تورين» ايتاليا در زمان جنگ جهاني اول با تمام ظرفيت ،خودروهاي
زرهي براي نيروهاي نظامي سه گانه اين كشور توليد ميكرد .در سال  1921كارخانجات
فيات كه تحت سلطه كمونيستها بود ،به رياست «جيواني آجنلي» كه بنيانگذار فيات
بود ،اين كارخانه را به نماد صنعت ايتاليا تبديل كرد و توليد اين شركت را با راهاندازي
دومين كارخانه فيات در «تورين» توسعه داد .وي كه از حاميان سرسخت موسوليني بود،
نقش بسزايي در توليد تجهيزات جنگي اين كشور داشت .تصویر یکی از خودروهای
زرهی ساختهشده این شرکت در سال  1927را نشان میدهد.
منبعFiat Group :

تصوير ،استفاده شدن يك كليساي ارتدوكس روسيه را بهعنوان انبار غله در زمان به
حكومت رسيدن بلشويكها كه ضد مذهب بودند ،نشان ميدهد .به اعتقاد بلشويكها،
كليساها هزينه بر بودند و سودي براي مردم نداشتند و به همين خاطر از اماكن مذهبي
براي انجامكارهاي مختلفي چون استخر شنا نيز استفاده ميشد .با وجود اين ،ميليونها نفر
از مردم اين كشور در زمان كمونيستها نيز اعمال مذهبي خود را انجام ميدادند.
منبعDavid King Collection/ London :

تصوير ،نيكولو ساكو و بارت وانستي امريكاييهاي ايتاليايياالصل ،آنارشيست را در
11آوريل سال  1927در مقابل دادگاهي در شرق «ددهام» ماساچوست نشان ميدهد.
اين دو آنارشيست و رهبر اعتصابها و جنبش كارگري دهه  20امريكا بهخاطر قتلي كه
انجام نداده بودند توسط پليس بازداشت و بعد در دادگاه محاكمه شدند و در سال 1927
روي صندلي الكتريكي اعدام شدند .سالها پس از اعدام اين افراد آهنگ «جان بائز»
منجر به تقويت دادخواهي آنان شد تا سرانجام فرماندار ماساچوست (محل اعدام آنان) از
خانواده آنان عذرخواهي و حكم برائتشان را صادر كرد.
منبعCorbis UK Ltd :

تصوير «ايگنيو پاچلي» نماينده پاپ (پاپ پيوس دوازدهم) را در حال خروج
از كاخ رياستجمهوري در برلين در جريان مراسم سالگرد هشتادمين سال
تولد «پائول ون هايندنبرگ» رئيسجمهوري آلمان نشان ميدهد .در دهه
 ،1920واتيكان رابطه نزديكي با آلمان داشت .پاچلي در طول  12سال حضور
خود در آلمان تالش فراواني براي استحكام روابط واتيكان با آلمان كرد ،حتي
روابط نزديك وي با آلمان در دو دهه بعد از آن ،يعني در زمان نازيها نيز
ادامه داشت.
منبعHultun Getty :

صحنهاي از فيلم «اكتبر» ساخته «سرگئي ميخائيلويچ آيزنشتاين» كارگردان و تئوريسين
سينماي اهل روسيه .وي اين فيلم را با تصميم كميته مركزي اتحاد جماهير شوروي به
مناسبت دهمين سالگرد انقالب اكتبر روسيه ساخت .در اين فيلم وي توانسته با فن
خاص خود در مونتاژ از تركيب نمايش مبارزات جمعي كارگران و صحنههاي پر تحرك زد
و خورد و تظاهرات با اشيا و عناصر نمادين مانند مجسمه ناپلئون ،يك شاهكار خلق كند.
استالين از اينكه آيزنشتاين يك يهودي بود دل خوشي از او نداشت ،اما بهخاطر معروفيت
جهاني اين فيلمساز ،قادر به جلوگيري از فعاليت وي نبود.
منبعBFI Stills/ Posters and Designs/ London :

