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احساس همدلی

راهحل مسئله کشور
ایجاد مسئله است!
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ
ﻣﻐﺰﭘﮋوه

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
  :سالم سوفیا .االن مسئله کشور چیه؟
 االن؟ یا االن! :آفرین .ما االن در ایجاد مسئله خودکفا شدیم!
 چه خوب .خوشــحالم که توي ایجاد مســئله،نیازي به کســي نداریم .کاش مســئوالن مازاد مسئله
کشور رو صادر کنند براي کشورهاي بيمسئله.
 :ميدوني ســوفیا؟ من یک ایده دارم که فکر کنم
کمکم مشــکل بيکاري در کشور حل شه .ببین تا قبل
از این مسئوالن سعي ميکردند مسئله را حل کنند که
خب هیچوقت نتوانستند و مســئله کشور هیچوقت
حل نميشود.
 خب؟ :حاال پیشــنهاد من این اســت که مسئوالن جاي
اینکه زور بزنند مســئله حل کنند ،فقط مسئله ایجاد
کنند .اینطوري مردم جاي اینکه مسئوالن را بيکفایت
ببینند کــه نميتوانند به قولي کــه دادند عمل کنند،
مسئوالن را باکفایت ميبینند که به همه قولهایشان
که ایجاد بحران و مسئله است عمل کردهاند.
 آفرین میدون دوم! تو چقدر باهوشــي! عاشقتشدم!
 :اینطوري توي انتخابات کاندیداها شعار ميدهند
هیشــکي مثل مــن نميتونه مســئله ایجــاد کنه! یا
هیشکي مثل من نميتونه تو کار خودش بمونه!
 بهبه! راست میگي. :تازه! مردم هم براي اولینبار احســاس ميکنند
حرف و عمل مســئوالن یکي شده و احساس آرامش
ميکنند.
 میدون دوم! تو چقدر دانایي آخه جیگر. :تازه ســوفیا! وقتي بهش فکــر ميکنم ،ما مردم
بيانصافــي هســتیم ،چــون مــا مســئوالنمان را با
مسئوالن سوئیس مقایسه ميکنیم ،درحاليکه ما اگر
مسئوالن سوئیس را با برخي پدران آقازادههاي ایران
مقایسه کنیم ،ميفهمیم که هیشکي به اندازه پدران
آقازادههاي ایران ،کاربردي نیست.
 -احسنت بر تو!
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برای کودکان سیلزده

اﺗﻔﺎق

موزهها و زیست شبانه تهران
 مدیر اداره کل موزههاي کشــور میگوید :براساس
کلیت تصویبشــده ،دو مــوزه در تهــران بهصورت
آزمایشــی و بهعنوان پایلوت بعد از پایان ماه رمضان،
دو شــب در هفته را تا پاسی از شب به بازدیدکنندگان
ســرویس میدهند .تاکنون کلیت طرح برای فعالیت
شبانه موزهها تأیید شده است اما نخست باید سازوکار
آن فراهم شــود .در نخســتین قدم بعــد از پایان ماه
رمضان ،دو موزه در روزهای پنجشــنبه و جمعه تا ۹
شب به فعالیت خود ادامه میدهند ،تا به نتیجه کلی
درباره این اقدام برسیم .او گفت :سه کاخموزه گلستان،
نیاوران و ســعدآباد و موزه ملــی ایران ،درحالحاضر
آمادگی اجرائیشدن این طرح را دارند.

یکی از شگفتانگیزترین پیشرفتهای مغزپژوهی
در  ۵۰ســال گذشــته یافتههایی در زمینه نقش مهم
و محــوری بــروز هیجان و عاطفه در قالب احســاس
همدلــی )امپاتــی( در تعیین معنــا و هویت فردی و
هدایت رفتار جمعی در ما انسانهاســت .نکته بسیار
مهم دیگر در این زمینه کشــف چگونگی رشد و تکوین
رفتــار همدالنه در مغز پســتانداران در حدود بیش از
 ۲۰۰میلیون ســال در طول تاریخ زیستشناسی است
که به طرز درخشــانی در کتاب عصر احساس همدلی
)امپاتی( ) ،(۲۰۰۹اثر نخستیشــناس معروف هلندی
ساکن آمریکا ،فرانســوا دیوال شرح داده شده است.
پیبردن به رازهای ســازماندهی درونمغزی احساس
همدلی و ریشه عمیق زیستی آن در طول تاریخ تکامل،
نشانه تداوم و انسجامی اســت که بین پیشینه تکامل
طبیعی-زیســتی و تاریــخ اجتماعی-فرهنگی وجود
دارد .همان نکته اساســی که مورد غفلت بســیاری از
فیلسوفان اروپای قارهای قرار دارد که تکامل فرهنگی
انســان را گسســته از تکامــل طبیعــی او میداننــد.
متأســفانه این طرز تفکر در کشور ما به سرعت ترجمه
و اشــاعه داده میشــود .به عنوان مثــال میتوان به
آثار منتشرشــده ایسالوی ژیژک فیلســوف اسلوونیایی
اشــاره کرد که در دفــاع از روانکاوی الکانی ،نظریات
مغزپژوهــی درباره عواطف را رد میکند .این در حالی
اســت که کمتر آثاری از نوشتههای فیلسوف فرانسوی
معاصــر ،کاتریــن ماالبو کــه نقش مغزپژوهــی را در
توضیح فلســفه اروپایی برجسته میکنند ،در کشور ما
منتشر میشود .به عبارت دیگر در دیار ما چنین ترویج
میشــود که گویا با نضج تمدن بشری ،بند ناف تکامل
معرفتی انسان از تکامل بیولوژیکیاش گسیخته شده

و برای تحلیل درســت شرایط انســان امروزی ،لزومی
به ورود به علوم طبیعــی از جمله مغزپژوهی وجود
ندارد .این در حالی اســت که همچنان قدرت سیاسی
حاکم در جهان مشغول سوءتعبیرهای سودجویانه از
دســتاوردهای دانش مغزپژوهی امــروز برای تحمیل
ایدئولوژیــک نظریــات خــود بــه عنوان تنهــا روش
سازگارانه با طبیعت انسان است.
مغزپژوهــی امروز نشــان میدهد کــه فعالیت
مدارهــای نورونی در عمق دســتگاه عاطفی مغز ما
انسانهاســت که سرگذشــت فردی ما را در پیوند و
تــداوم با حافظه تاریخ طبیعــی تکاملی و اجتماعی
فرهنگی قرار میدهد .این پیوند ناگسســتنی در تاریخ
هنر اجتماعات انســانی به طور شــفافی بازتاب پیدا
کرده است .از آغاز تمدن بشری ،هنر جلوهگاه بازنمایی
احساسات عاطفی همدالنه در جوامع مختلف بوده
است .هنر ســینما ،هنری به مراتب مدرن در جوامع
انســانی اســت که نمونــه کاملتــری از جلوههای
عاطفی کارکرد مغزی را در سطح جهانی به نمایش
میگذارد .به عنوان مثال ،فیلــم جدید روما )(۲۰۱۸
ســاخته فیلمســاز مؤلف مکزیکی ،الفونسو کوارون،
بازســازی خاطرهای قوامگرفتــه از عواطف همدالنه
دوران کودکی فیلمساز است .او در این فیلم نقشهای
از مغز پرعطوفت زن خدمتکار محبوبش )کلوئه( در
واقعیــت )لیبو( را از ورای ظاهر آرام و رفتار پرقدرت
اما معصومانه و پرابهام این زن به ما نشــان میدهد.
از ابتدا تا انتهای فیلم که در طول یک سال میگذرد،
شــدیدا وقایع ناگوار ،بر صالبت و مقاومت در سکوت
او میافزایــد .گویی او چون الههای اســت که از دل
تاریخ زیستمند کهن برخاسته باشد .عواطف همدالنه
کلوئه به چهار کودک ارباب که یکی از آنها کارگردان
فیلمی اســت که تماشــاگر آن هســتیم ،به زاللی و
شــفافیت آبی اســت که کلوئه در ابتدای فیلم با آن
کاشــیهای کف خانــه و لباسهای افــراد خانواده
را میشــوید و در انتهای فیلم با وجود نابلدی شــنا،

زﻧﺎن

ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺮو ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
تدروس آدانوم گبریریســوس ،وزیر امور خارجه
ســابق جمهــوري دموکراتیــک فــدرال اتیوپي و
مدیرکل ســازمان بهداشــت جهاني ،در یادداشتي
مشــترک با خانم سنیت فیسهه ،استاد رشته زنان و
زایمان دانشگاه میشیگان و مشاور مدیرکل سازمان
بهداشــت جهاني که هفته گذشــته در ژنو منتشر
شد ،به اهمیت برابري جنسیتي در ارتقاي بهداشت
در سراســر جهان پرداختهانــد .بخشهایي از این
یادداشت را ميخوانیم.
از ابتداي سال جاري میالدي ما به بسیاري از نقاط
ســفر کردهایم؛ از افغانستان و پاکســتان که کارکنان
خدمات بهداشــتي براي رساندن واکسن فلج اطفال
بــه کودکاني میکوشــند که با توفان بــرف و بوران
دســتوپنجه نرم ميکنند تا کیوي شمالي )استاني
در شــرق کنگو( که مقامات آن ســعي دارند یکي از
مرگبارترین موارد شیوع ابوال در تاریخ را متوقف کنند.
زنان  ۷۰درصد از این کارکنان خدمات بهداشــتي
و دیگر کارکنان این بخش در سراسر جهان را تشکیل
ميدهنــد .بااینحال گــزارش تازهاي که ســازمان
مســتقل »بهداشــت جهانــي  «۵۰/۵۰در آســتانه
برگزاري روز جهاني زن در ســال جاري منتشــر کرد،
نشــان ميدهد که مردان در مشاغل مدیریتي بخش
بهداشت سهم غیرمتناسبي دارند و از دستمزدها به
میزان غیرمتناسبي نصیب ميبرند.
مــا کــه بخشــي از دوران حرفهايمــان را بــه
جمعآوري نیرو از کارکنان زن بهداشــت گذراندهایم
کــه مرگومیــر ناشــي از ایــدز ،ماالریا و ســل را در
اتیوپي به نصف رســاندهاند ،قدر مشــارکت زنان در
بهداشــت عمومي را ميدانیم .به همین دلیل است
که ســازمان بهداشــت جهاني اکنون براي اولینبار
در بخش مدیران ارشــد از تعادل جنسیتي برخوردار
اســت .همچنین بعــد از ایجاد برابري جنســیتي در
مقامات ارشــد سازمان ،براي ایجاد این توان در دفاتر
منطقهاي و ایالتي تالش خواهیم کرد.
برابري جنسیتي ،هم عملي است و هم مسئلهاي
اخالقي .حضــور زنان بیشــتر در مشــاغل مدیریتي
تغییرات مثبتي در یک سازمان ایجاد ميکند و سبب
بهبود عملکــرد ،نوآوري ،خالقیــت ،انعطافپذیري
و روحیــه باالتــر ميشــود .ایــن امر سرمشــقها و
سیستمهاي پشتیباني غیررسمي را پدید ميآورد که
زنان از لحاظ تاریخي در محل کار فاقد آن هســتند.
همچنین باعث ميشــود رفتارهاي مخرب مانند آزار
و اذیت جنسي در محیط کار تحمل نشود.
اما جنســیت یک عامل تعیینکننده مهم در امر
بهداشت جامعه است و این امر برابري جنسیتي در
بخش سالمت را به یک جزء ضروري براي رسیدن
بــه اهداف موســوم به »ســهگانه بــراي میلیارد«

ســازمان بهداشــت جهانــي بدل ميکنــد .هدف
ســازمان این اســت که اطمینان حاصل کند که تا
سال  ،۲۰۲۳یک میلیارد نفر بیشتر از امروز دسترسي
کامل به مراقبتهاي بهداشتي ،حفاظت بیشتر در
موارد اضطراري بهداشــتي و ســالمت و بهداشت
عمومي بهتر دارند.
مــا از جمله ميدانیم که جنســیت – به معني
هنجارها ،نقشها و انتظارات اجتماعي برســاخته
براي مــردان و زنــان -اثر مهمي در ایــن دارد که
فرد چقدر در معرض شــرایط ناسالم یا رفتارهایي
که حفاظت بهداشــتي را ایجاب کند ،قرار ميگیرد.
همچنیــن ميدانیم که تبعیض مبتنيبر جنســیت
ميتوانــد تأثیــر قابلتوجهــي در ارائــه خدمــات
بهداشتي داشته باشد.
بهعنوانمثال »بهداشت جهاني  «۵۰/۵۰دریافته
است درحالحاضر سرپرستي بیش از  ۷۰درصد از
ســازمانهاي بهداشــتي برعهده مردان است و در
 ۴۰درصد از ســازمانهاي بررسيشــده ،زنان کمتر
از یکســوم از مقامات ارشد را برعهده دارند .کمتر
کسي هم از دانستن این واقعیت تعجب ميکند که
زنان شــاغل در این ســازمانها به طور میانگین به
میزان متوســط  ۱۳٫۵درصد کمتــر از همتایان مرد
خود درآمد دارند.
متأسفانه این یافتهها با آنچه در بخشهاي اداري
خصوصي و دولتي ميگذرد ،ســازگاري دارد ،اما این
نابرابريها هنگامي که وارد بخش بهداشــت جهاني
ميشــود ،با توجه به نقش آن در حفظ رفاه و حقوق
همه مردم در همهجا ،جنبهاي نگرانکنندهتر ميیابد.
بر اســاس تجربــه ســازمان بهداشــت جهاني،
ميدانیــم برابري جنســیتي به طــور خودبهخودي
شــکل نميگیرد .دســتیابي به آن نیازمنــد تغییرات
عمدي و ســازماني مستقیم است .ازاینرو ،استراتژي
جدید ســازمان که معطوف به مأموریت »هیچکس
را پشتسرنگذاشــتن« برنامه توسعه پایدار است ،بر
برقراري تعادل جنســیتي و برابــري حقوق در همه
مؤسسات تابعه تأکید دارد.
اما هــدف بزرگتر این اســت کــه از تالشهاي
کشــورهاي عضو در جهت خدمت به مردم و زندگي
و ســالمت آنها حمایت شــود .براي این منظور ،سه
اولویت باید در همه سطوح در نظر گرفته شود.
اول ،باید اطمینان حاصل کنیم که تجزیهوتحلیل
جنســیتي در تمام راهبردهاي بهداشتي و برنامهها
لحاظ شود .دوم ،ما باید شکاف مدیریت و پرداخت
میــان مردان و زنان را در بخش ســالمت پر کنیم.
ســوم اینکه بایــد به شــفافیت و پاســخگویي در
سازمانهاي بهداشــتي ،از جمله در زمینه برابري
جنسیتي متعهد باشیم.

تن به آب خروشــان دریا میســپارد تا جان دو کودک
خانواده را نجات دهد .رمز و راز نهفته در پشت رفتار
احساسی همدالنه و خالی از کینه و خشم او ناشی از
عمق اتفاقاتی پرابهام و لبریز از معناست که از عمق
مغز نیالوده او با محاسبات سودجویانه میجوشد .در
فیلم سیاه و سفید اما شفاف روما ،دوربین خودنمایی
نــدارد و زاویــه دید کارگردان برجســته نمیشــود،
همانطور که مغز جزئیات فعالیت خود را پنهان نگه
مــیدارد تا ما به طور شــفاف ،نتیجه عملش ،یعنی
جهان ساختهشــدهاش را بدون مانعی ببینیم .فیلم
روما پرترهای از عظمت معصومانه ،مبهم اما شفاف
از کار دســتگاه عاطفی مغز همدالنه کلوئه به دست
میدهد که یادآور چهره زنان در نقاشیهای یوهانس
ورمیــر نقــاش هلندی اســت .نــکات مشترکشــان،
ســادگی ،ابهام ،قــدرت نفــوذ و غنــای معنایی در
نحــوه بیان احساســات و عواطــف همدالنه و نحوه
بهاشتراکگذاری آن با تماشاگر است .این نقاشیها از
احساساتی همدالنه به زاللی آب در جریان کانالهای
جاری شــهر دلفت هلند ،محل زندگی ورمیر اســت.
اما گویی این دســتگاه عاطفی مغز من اســت که این
همه را با اطالع از خبر سیل در ایران که فرسنگها از
آن دور هســتم ،پیوند میدهد تا احساس همدالنه با
هموطنان ســیلزدهام را فرا خواند و در عین حال در
خیال ،باز برمیگرداندم به گذشــته ،به شهر دلفت در
اواخر زندگــی ورمیر که هلندیها برای درامانماندن
از حمله دشمن ،شــهر را در زیر آب غرق کردهاند .با
خود میگویم :اگر احساســات و عواطف همدالنه در
اعماق مدارهای مغزی ما شــکل نمیگرفت چگونه
میتوانســتیم به معنا ،خاطره ،خیــال و رؤیا در مغز
خود برســیم و از آنها پلی برای ارتباطات انسانی در
طول تاریخ بســازیم .بدیهی است که هیچ موجودی
که تنوع ،تغییر و دگرگونی را برنمیتابد ،نمیتواند از
این تواناییهای اساســی مغز انســان در گستره زمین
جلوگیري کند.

رواﯾﺖ

اﺗﻔﺎق

دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﻟﻪﮐﺮدن ﻏﺮور آﻣﺪﻧﺪ

ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮاى آزادى

ﻫﻠﯿﺎ آﺑﺎدي

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ایســنا :گردهمایی »قایقهای کاغــذی« با هدف
اهدای کتاب به کودکان و نوجوانان مناطق ســیلزده
برگزار میشود .قرار است مردم براي کودکان مناطق
آســیبدیده از ســیل کتابهایــی از بیــن کتابهاي
راهیافته به فهرســت الكپشــت پرنده انتخاب کنند.
در فراخــوان ایــن برنامه که داوران الكپشــت پرنده
باني آن بودهاند؛ آمده اســت» :ما بــه قدرت ادبیات
و کتاب در بحرانهایی مانند ســیل بــاور داریم .برای
همین فکر کردیم از شما دعوت کنیم تا در گردهمایی
»قایقهای کاغذی« همراه الکپشــت پرنده باشــید.
در این گردهمایی شــما میتوانید کتابهای باکیفیتی
را که به فهرست الکپشــت پرنده راه پیدا کردهاند با
تخفیف تهیــه کنید و همانجا کتابهــا را به داوران
الکپشــت پرنده بســپارید تا
کتابها براســاس گروه سنی
و کاربرد دستهبندی و سپس
به گروههــا و نهادهای ترویج
کتابخوانی ســپرده شــوند.
این نهادهــا کتابهایی را که
شما خریدهاید ،به مناطق سیلزده میبرند و با برنامه
بین کــودکان و نوجوانان توزیع میکنند .در کنار خرید
کتاب ،شــما میتوانید از نمایشگاه تصویرگران بازدید
کنیــد .عواید فــروش آثار هنري به طور مســتقیم به
حســاب هاللاحمر واریز خواهد شــد .اگــر مایل به
اهدای عروسک ،اســباببازی و لوازمالتحریر هستید
کارشناســان مــا ،آنها را از شــما تحویــل میگیرند و
به مناطق ســیلزده میبرند .برگزاری نشســتهای
تخصصی بــا موضوع چگونگي رفتار بــا کودکان در
حالت بحران با حضور افــراد باتجربهاي از نهادهاي
مدني فعــال در زمینه کودکان نظیر »با من بخوان« و
»حامي« از دیگر برنامههای این گردهمایی اســت که
پنجشــنبه ۲۹ ،فروردینماه از ساعت  ۱۰صبح تا شش
بعدازظهر در خانه وارطان برگزار میشود.

ﺗﻮزﯾﻊ :ﺷﺮﮐﺖﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﺒﺰ ﺗﻠﻔﻦ66287344 :

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

+مدرسهات کجا بود؟
همین پشت+خوشحالي دیگه مدرسه نميري؟
 نه! خوشحال نیستماین بخشــي از گفتوگوي یکي از چهرههاي شــاخص حاضر در مناطق سیلزده
جنوب است .کودکي که در برابر شــوخي نامتعارف این چهره درباره ویراني مدرسه
بر اثر ســیل بغض ميکنــد .در روزهاي بعد از تعطیالت در همین ســتون مطلبي را
نوشتیم که در آن به ستایش حاضران در صحنه و سلفينگیران پرداخته بودیم و آن
را یکي از ویژگيهاي مثبت این ســیل دانستیم .اما اکنون با گذشت بیش از سه هفته
به نظر ميرسد حجم حضور سلفيبگیران و ازبینبرندگان غرور مردم آسیبدیده در
حال افزایش اســت .در تعطیالت نوروزي این مردم و کاربران شــبکههاي اجتماعي
بودند که جاي خالي روزنامهها و خبرهاي رســمي را پــر ميکردند ،تا درباره حجم
فاجعه سیل و آسیب ویرانگر آن گزارشهاي دقیق بدهند .اما اکنون به نظر ميرسد
فرصتي فراهم شده است تا حاضران غیرمحلي از اندوه و غم ،گلهاي یكونیم متري،
خانههاي غرق در آب و مردماني که جز پشــتبام خانههایشــان پناهي ندارند ،براي
افزایش فالوئرهاي خود استفاده کنند.
مردم بار دیگر قدم به میدان گذاشتهاند ،در ستایش این حضور هرچقدر هم گفته
شود ،بازهم اندك است .اما به نظر ميرسد نکتهاي در این میان گم شده است؛ آگاهي
از فرهنــگ مردمان درگیر در ســیل .مثل همان گفتوگوي کوتاه چهره مشــهور که
سرخوشانه با پسرك آسیبدیده از سیل سخن ميگوید ،بدون حساسیت و بدون درک
موقعیت بحرانی پســر .خبرنگاراني که در مناطق حضور دارند تجربههاي متعددي
از برخوردهــاي اینچنیني روایت ميکنند .چهرههایي که آمدهاند و چندان آشــنایي
با فضا و فرهنگ ندارند .از ســوي دیگر به نظر ميرسد برخي فعاالن نهادهاي مدني
و انجياوها نیز بدون شــناخت براي کمــك آمدهاند .خانمهایي که با نگاه متفاوت
به فرهنگ و شــیوه رفتــاري در منطقه حضور دارند و انتظارهــاي عجیبوغریبي از
زنان بومي در آنجا دارند .افرادي که از مردم آســیبدیده ميخواهند کمبودهایشان
را در ویدئوهــاي آنــان فریاد بزننــد ،فارغ از آنکــه بدانند این شــیوه تحقیرآمیز چه
آســیبهاي روحيای بــه آنها خواهد زد .آنهــا با وعده کمكهاي مردمي ســعي
ميکنند صدمهدیــدگان ســفره دلشــان را بــراي ذرهاي کمك بهراحتي بگشــایند.
درحاليکه انتظار است امدادگران و فعاالن نهادهاي مدني حتما بیش از افراد عادي
در جریان باشــند که فرهنگ و نگرش در خوزســتان با لرستان فرق دارد یا وضعیت
اجتماعي لرستان با گلستان متفاوت است .هنگامي که فیلمهاي شبکههاي اجتماعي
نظیــر اینســتاگرام را مرور ميکنید ،هرلحظه با افســوس از خود ســؤالهاي زیادي
ميپرســید ،هم درباره شیوه کمكرساني مسئوالن و هم درباره رفتارهاي تحقیرآمیز
افراد غیرمحلي حاضر در آنجا .فرقي هم ندارد روحاني اســت که به پرســتویي پیام
اول بیلبزن را ميفرستد ،یا دیگر مسئولي که با گل صورتش عکس ميگیرد یا مسئول
یــک نهاد مدني که به زور کودکــي را وادار ميکند از نیازهــا و کمبودهایش بگوید.
ســاکنان شهرهاي مختلف خوزستان ســالها درگیر دفاع مقدس بودهاند ،در مقابل
آتش دشمن ایستادهاند و اکنون نیز حتي با سیلبندهاي انساني مانند جوانان دهالویه
اهواز ســعي ميکنند در برابر باراني که بيدریغ از آسمان سرازیر شده است ،پایداري
کننــد .آنان غرور و عزتنفس خــود را بارها و به شــکلهاي مختلف ثابت کردهاند
و اما اکنون مواجهاند با حجم باالي نمایش فرزندانشــان کــه بهدنبال تریلي آذوقه
میدوند؛ دویدني که حرمت و غرورشان را خدشهدار ميکند و ثبت ميشود .ساکنان
شهرهاي مختلف خوزستان با قدرت ميگویند ما خانهمان را ترك نميکنیم و هم به
کمکاريهاي مسئوالن و هم به دوران دفاع مقدس اشاره ميکنند؛ آنان که هم انتظار
انجاموظیفه درســت مســئوالن را دارند ،هم با دســت خالي در میانه میدان حضور
دارند .اما اکنون زمانه متفاوتي است ،فضاي مجازي و گسترش حضور افراد ثبتکننده
رویکردي دیگر را ترویج ميدهد .به نظر ميرســد قرار نیست این بار دوربینها مانند
دوربینهاي مستندساز روایت فتح فقط لحظه شکوه پیروزي و از خودگذشتگي آنان
باشد .این بار دوربینها به شکار غرور آنها رفتهاند تا آنها را درمانده و در مضیقه نشان
دهند .انگار عشــق فالوئر بیشتر ،من اول هســتم ،حضور در صحنه مصیبت و ارتباط
با شــبکههاي ماهوارهاي قرار است غمها و مشــکالت را ماندگار کند نه آن لحظات
ایستادگي؛ نه نظیر عکسی بینظیر از پلدختر که بسیاري آن را ستایش کردهاند و میله
پرچمی جلوي شهرداري پلدختر که در برابر فشار سیل و حادثه خم شده اما نیفتاده
و تعدادی جمع شدهاند و پرچم را صاف کردهاند.

این بار نام ایران حضور با افتخاري در ورلدپرس فوتو داشت .براي اولین بار
یك عکاس زن ،فروغ عالیي ،برنده اول بخش مجموعه عکس داستان ورزشي
این جایزه جهاني شد.
او در مجموعه عکسهای خود داســتان زنان ایرانی را به تصویر میکشد
که از ورود به اســتادیوم فوتبال منع شــدهاند .نام این مجموعه را »گریه برای
آزادی» گذاشته بود .عالیی عکاس روزنامه دنیاي اقتصاد است.
همچنین »عنایت اســدی«،
دیگر عــکاس ایرانی در بخش
موضوعهــای معاصــر بــا
عکــس دو مهاجــر افغــان در
مرزهای ایران رتبه سوم رقابت
تکعکس را به خود اختصاص
داد .بــه برنــدگان ایــن رقابت
بینالمللی ،تندیس چشــم طــال و دیپلم افتخاری اعطا ميشــود .پیشازاین
ســه عکاس مرد ایرانی با نامهای دقتی ،در سال  ۱۹۸۴در بخش اخبار ،آلفرد
یعقوبزاده ،در سال  ۱۹۸۶در بخش اخبار و ابراهیم نوروزی در سال  ۲۰۱۳در
بخش پرترههای مستند چنین مقامی را کسب کرده بودند.
جایــزه عکــس ســال ورلد پرس فوتــو به عکســي از یک دختر دوســاله
هندوراســي رســید که در نزدیکي مرز ایاالت متحــده و مکزیک گریه ميکند.
این کودک از قربانیان سیاســت »مهاجرت صفر« دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکاستُ .ورلد پِِرس فوتو بنیادي مستقل و غیرانتفاعي مستقر در آمستردام
هلند اســت که در سال  ۱۹۵۵بنیانگذاري شــده و آن را بهویژه براي برگزاري
معتبرترین و بزرگترین مسابقه ساالنه عکس خبري در جهان ميشناسند.
به گزارش سیانان ،عکس موســوم به »دختر گریان در مرز« را جان مور،
عکاس مؤسســه گتــي و برنده
جایــزه پولیتــزر اواخــر خرداد
گذشــته در حوالــي مکآلــن
تگزاس گرفته است .ورلد پرس
فوتو روز پنجشــنبه در مراسمي
در آمســتردام ایــن عکــس را
برنده رقابت ســاالنه اعالم کرد.
نســخهاي از این عکس نیز به شــکل یک طرح انتقــادي از ترامپ روي جلد
مجله  Timeرفته است.
در مراســم اعالم نام برنده رقابت این سازمان ،سخنگوي آن به نقل از جان
مور گفت» :فکر ميکنم این تصویر دل بسیاري از مردم را لرزانده است ،درست
مثل خود من ،چون انعکاس یک داستان بزرگ انساني است«.
این دختربچه همراه با مادرش از مهاجران هندوراس قبل از گرفتن عکس،
با ســایر مهاجران در حال عبور از ریوگرانده توسط مأموران گشت مرزي ایاالت
متحده در تگزاس متوقف و بازداشــت شــدند .مأموران قبل از سوارکردن آنها
در وانت و فرســتادن به یک مرکز جمعآوري پناهجویان ،افراد را بازرسي بدني
کردند .مور هم این عکس برنده جایزه را زماني شکار کرد که مادر دختربچه او
را روي زمین گذاشت تا مورد بازرسي قرار گیرد.
مور سال گذشته در مصاحبه با سیانان گفت» :مادر این کودک و دخترش
از آخریــن افراد حاضر در اتوبوس بودند .وقتي قرار شــد آنهــا را کنار خودرو
تفتیــش کننــد ،از مادر خواســتند بچه را زمیــن بگذارد و دختــر کوچک هم
بالفاصله زد زیر گریه« .جایزه ساالنه عکس که هیئت داوراني از عکاسان آن را
انتخاب ميکنند ،به ارزش  ۱۰هزار یورو )نزدیک به  ۱۱هزار و  ۳۰۰دالر( است.
این عکس بحثهاي داغي در مورد سیاســتهاي مهاجرتي ترامپ به راه
انداخت و موضــوع جداکردن کودکان مهاجــر از خانوادهها را بیش از پیش
مطرح کرد .پس از انتشــار عکس ،اداره گمــرک و مرزي ایاالت متحده مجبور
شدند اعالم کنند که دختر و مادرش از هم جدا نشدهاند .در همان ماه ،ترامپ
دســتورالعمل اجرائي سیاســت جداکردن کودکان از بزرگســاالن را که خود
امضا کرده بود ،لغو کرد.ورلدپرس فوتو از سال  ۱۹۵۵میالدی ) ۱۳۳۴شمسی(
این مسابقات جهانی را برگزار میکند .عکسهای برتر این مسابقه هرساله در
نمایشگاه ورلدپرس فوتو در  ۴۵کشور مختلف به نمایش گذاشته میشود.
تمامی تصاویر نامزدهشــده در این رقابت در یک تور جهانی که تخمین زده
میشــود بیش از  ۴میلیون نفر بازدیدکننده داشته باشــد ،به نمایش گذاشته
خواهد شد.

