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تصویــر صحنهای از فیلم « ُمهر هفتم» به کارگردانی «اینگمار
برگمان» که کمک قابل مالحظهای به تبدیل شــدن «برگمان»
به کارگردانی بینالمللی کرد .فیلم در مورد یک شوالیه قرون
وسطایی است که سفری را از سرزمین طاعونزده آغاز کرد ه و
یک بازی شــطرنج میان او و مظهر مرگ که برای گرفتن جان او
آمده ،برگزار میشود .برای بسیاری که میانه چندانی با سینما
نداشــتندُ ،مهر هفتم مظهر فیلمهای روشــنفکرانه بود .این
کارگردان سوئدی همانند بسیاری از فیلمهایش ،در مهرهفتم
نیز کلنجار انسان با مرگ را به تصویر کشیده است.
منبعBFI Stills/ Posters and Designs/ London :

عکسThe Associated Press Ltd :

گریز از انتقام استالینی
دندان عقلم سه روز است که تیر میکشد .چند سال پیش پوسید و پرشد .حاال به عصب
رســیده است .روی یونیت دراز کشیدهام .منتظرم که پزشک بیاید؛ زمان نمیگذرد .این
عکس و نوشتار
عکــس را کــه صبح برایم فرســتادهاند ،درذهن مرور میکنم .در ســال  1948یک دولت
کمونیست تحت رهبری «بولسالو بیروت» طرفدار استالین ،در لهستان تأسیس شد .با
روی کار آمدن وی نارضایتی مردم با افزایش هزینههای زندگی و استثمار توسط شوروی،
در لهستان فزونی گرفت ،به طوری که در سال  1956منجر به اعتصاب عمومی کارگران
صنعتی در «پوژنان» شــد .در  28ژوئن همان ســال ،حدود  50هزار کارگر در این منطقه
خواســتار آزادیهای اساســی و خروج کشــور از دستورات دیکته شده شــوروی شدند .در
سعیدعلیخانی
شورش کارگران 70،تظاهرکننده کشته شدند.
تحلیلگر امور بین الملل
در این کادر کارگران که عنصر اصلی عکساند ،میگریزند .برخی با ورانداز کردن پشت
سر و تانکی که ُترک میتازد .برخی سوار بر دوچرخه و برخی پیاده .رویارویی نابرابری است .دهانم ،باز باز است.
دندانپزشک میگوید که ماده بیحسی که تزریقش کرده اثر نکرده است .این را از جمع شدن چشمها و مشت
شــدن دســتهایم فهمیده اســت و حاال میخواهد سوزن را درســت در کنار عصب بزند .پیشتر هشدار میدهد
که درد هولناکی درانتظارت اســت .ذهن را میچرخانم به ســمت عکس .عکس آزاردهندهای اســت بیشــتر اما
مضحــک ،اصــاً خنده دار .یاد خنده اســتالین میافتم .دایی یوســف ،مرد آهنین با آن ســبیلهای مردانه و آن
خنده معروف روی جلد کتاب «اســتالین مخوف  -خنده و بیســت میلیون» نوشته مارتین ایمیس ،صفحه 140
کتاب« :اســتالین ناراحت اســت که نمیتواند هیچ کس ،از جمله خودش را قانع کند که وی بزرگتر از همه است
و این ناراحتی شاید تنها خصلت انسانی او باشد ولی آنچه انسانی نیست و بلکه بسیار شیطانی است آن است
که اوبه دلیل این عقده خود کم بینی میخواهد از همه بخصوص از آنهایی که از او بهترند انتقام بگیرد و از نظر
چ کدامشان
او بهتر از او یعنی ملت!» اینجا این جمعیت رونده و گریزان و معترض همان ملت اند ،هویت هی 
بهخاطر شتابشــان مشخص نیست .گویی عکاس هم عامدانه «گریز و شــتاب» را در کادر دوربین آورده است.
پراکندگی ،نظاره گری و تلفیق آن با آن تانک خشــمگین که آدم را یاد انتقام اســتالین میاندازد ،یکجا و در یک

عکس

عکس جمعاند .چنین ائتالفی از نارضایتی و انتقام و مجازات در «مجمع الجزایر گوالگ» ،در قصههای «کولیما»
و «در دل گردباد» و کلی کتاب دیگر هم هست اما فقط یک عکس میتواند یک تنه بار سنگین واژهها را اینگونه به
رخ ایجاز و احساس بکشد .داغی در َفکم میخزد .دردی جوانه میزند ،دهانم میخواهد قفل شود و حاال حس
میکنم تمام فضای اتاق سرخ و زرد شدهاند .چشمانم دودو میزنند .انگاری که اسالیدهای کهنه در ذهنم جمع
و سپس پاره شدهاند.
میخواهم نعره بزنم اما بهجای آن میگذارم که رعشه عصبهایم یک به یک به این همه درد لعنت بفرستند.
دیگر چیزی حس نمیکنم جز صدای خرت خرت سوزنهایی که وارد کانال دندانم میشوند .کارگرها همچنان
از تانک میگریزند .نمی دانم چرا هروقت میگویند اســتالین ،ســرما درتنم میدود .نمیدانم چرا فکر میکنم
همه فیلمها و عکسهای آن دوران در پاییز یا زمســتان برداشــته شــدهاند .گوالگ شوروی ،گوالش مجارستان و
روزهای ابری و تار ورشو ،با کلی فیلم و اسالید که این حس سرما را در دوگانههای سیاه و سفیدشان تکرار میکنند.
عصبهــا از بیــن رفتهانــد و حاال حفــره بیروحش با مــواد مخصوص پر میشــوند .چیزی حس نمــی کنم اما
میدانم که جای لوله ساکشن روی پوست داخل لبهایم رد سفید و دردناکی گذاشته است .در عکس چمنها
و کت کارگران یکرنگ هستند .فرقی بین سبزی و ترس و نکبت نیست .سوسیالیسم رنگها و توزیع عادالنه فقر
و بیعدالتی در جامعه بیطبقه هراســان از تانک بیافســار .کار دندانپزشــک تمام شده اســت .فکم را روی هم
چفت میکند .روپوش پالستیکی را ازتنم درمیآورم .خوشحالم که دیگر درد نخواهم کشید .پزشک اما نسخهای
را که نوشــته به دســتم می دهم« :ممکنه ســه تا چهار روز دیگه درد داشته باشید براتون ژلوفن نوشتم .یکی هم
همین االن بخورید ».و از داخل کشو چیزی را کف دستم میگذارد .در میان کارگرانی که در حال گریزند یکی انگار
پررنگتر و واضحتر از دیگران است .حالت فرارش اورجینال است .نه برگشته و نه جایی پناه گرفته است ،مثل
فرار اســت .درختها هم انگار پناه گرفتهاند و از آن ســوی دیوار نظاره گرند .تانک ترسناک و مخوف و باهیبت با
ن همه هراسی که در عکس دوانده است اما محوترین عنصر عکس است ،انگار دارد تمام میشود .انگار رمق
آ
ندارد الاقل از کارگران که اینطور آهوانه میگریزند خستهتر است .کف دستم را باز میکنم یک ژلوفن سرخ بین
یک و هشت کف دستم میغلتد.

«جمــال عبدالناصر» رئیــس جمهوری مصر ملی شــدن کانال
«سوئز» را در اسکندریه این کشور اعالم و کنترل این کشور را
بهطور کامل بهدست گرفت« .ناصر» ،جرقه ملی کردن «سوئز»
را در  26ژوئیه سال  ،1956هنگامی که کنترل این آبراه حیاتی
را بر عهده گرفــت ،زد .بهدنبال حمایت از تصمیم او در مصر،
بریتانیا و فرانســه که ســهامداران اصلی این کانال بودند ،با
بحرانهای زیادی مواجه شدند و به همین منظور و با بهانه اینکه
«ناصر» ناسیونالیسم عربی راه انداخته در اواخر ماه اکتبر سال
 ،1956به حمله مشترکی در شبه جزیره «سینا» دست زدند .اما
این دو کشور ب ه دنبال فشارهای جهانی بزودی آتش بس اعالم
کرده و مجبور به خارج کردن نیروهای خود از این منطقه شدند.
این حرکت ،باعث تقویت «ناصر» در جهان عرب شد و شرایط این
دو کشور را در منطقه تضعیف کرد.
منبعAg·ence France Presse/ Paris :

در ســال « ،1956آدالی استیونسون» از سوی حزب دموکرات
امریکا برای دومین بار بهعنوان نماینده این حزب جهت شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد .او  4سال پیش شانس کمی
برای شکســت دادن «دوایت آیزنهاور» رئیس جمهوری محبوب
امریکا داشت .با وجود این ،مبارزه انتخاباتی «استیونسون» موجی
از هیجان را در سراسر این کشور به وجود آورد .کمتر کسی روی
موفقیت «استیونسون» حساب باز کرده بود و سخنرانیهای «جان
اف کندی» سناتور خوش تیپ و جوان از ماساچوست برای مردم
در حمایت از «استیونسون» هم ورق انتخاباتی را به نفع وی باز
نگردانــد .با این حال ،پس از انتخابات ،رشــد «کندی» در حزب
دموکرات سرعت گرفت .تصویر «آدالی استیونسون» (نفر اول
از چپ) در کنار کندی (نفر دوم از چپ) شانس خود را دوباره در
انتخابات ریاست جمهوری امتحان میکند.
منبعCornell Capa/Mag·num Photos :

بر
گزیده سال

عکس برگزیــده ســال از نگاه
ورلدپرس فتو « ،اسپاتیم کهرر»،
یــک زندانــی جنگــی آلمانی به
دخترش میپیوندد .فرزندش از
زمانی که یکسال داشته ،پدرش
را ندیده بود .ایــن مرد یکی از
آخریــن زندانیان زمان جنگ بود
که پــس از پایان جنــگ جهانی
دوم ،توسط اتحاد جماهیر شوروی
آزاد شد .بیشتر زندانیان آلمانی،
در ماه ســپتامبر ســال ،1945
از طریــق اردوگاه «گرانژ درچه
گانگ اســاگر»« ،فرایدلند» که
اردوگاهی موقت برای زندانیان،
شــهروندان عادی ،ســربازان و
آوارگان در ایالــت فدرال آلمان
«نیدر ساچســن» در مرز اروپای
شــرقی و آلمــان بود ،بــه خانه
بازگشتند.
عکاسHelmuth Pirath :

پلیس ،بر ورود مهاجران هند غربی به بریتانیا نظارت داشــت.
مســأله کمبود نیروی کار پس از جنگ در بریتانیا ،باعث شــد
تــا تعداد زیادی از کارگران در ســطوح مختلف ،از کشــورهای
مشترکالمنافع و امپراطوری سابق برای استخدام روانه بریتانیا
شــوند .با ورود مهاجران جدید که به دالیل مالی بیشتر تمایل
داشتند در مناطق فقیرنشین شــهرهای بریتانیا ساکن شوند،
مشکالت آنان با ساکنان محلی شروع شد .تنشهای نژادی گاهی
اوقــات در این مناطق که تراکم مهاجــران در آنجا زیاد بود ،به
خشونت منجر میشد .بهدنبال این مسأله ،در سال  1963ورود
مهاجران به بریتانیا با اجرای قانون مهاجرت محدود شد .تصویر
فوق،از مهاجران سیاه در حال ورود به لندن است که اضطراب
شدید از برخوردهاینژاد پرستی در چهره آنان نمایان است.
منبعHulton Getty :

یونان پساز اشــغال آلمان و جنگ داخلی بعد از آن ،در وضعیت نابسامان مالی قرار
گرفت .رهبران یونان با کمک طرح امریکایی «مارشــال» تالش کردند تا کشور خود را
به سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی هدایت کنند .اصالحات و مدرنیزه شدن با بحران
تازهای که در قبرس شروع شــده بود ،به خطر افتاد و گروههای درون ارتش مبارزه
تروریستی علیه «انوسیس» (اتحادیه قبرس با یونان) را آغاز کردند .با این حال ،افکار
عمومی در یونان به نفع اتحاد جامعه یونانی -قبرسی بود .تصویر :یک پلیس یونان در
آتن ،در اعتراض مردم به خاطراعدام  2تروریست قبرسی ،مورد حمله قرار گرفت.
منبعHulton Getty :

