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قبل از انفجار بمب ،سقوط هواپیما
تصادف یا  ،...تصاویری به صورت اتفاقی ثبت شدند
که دیدنشان متحیرتان خواهد کرد
نجات شکوندی | خبرنگار

نمایشهواییمرگبار آمریکا

عکس ،متوقف کردن زندگی در یک
لحظه است .لحظهای که دیگر نیست
پرونده
اما تا ابد ثبت شده است .این لحظات،
درحالی فریاد جاودانگی یک لحظه
را سر میدهند که در گاهی نزدیکترین فاصله ممکن
با مرگ هم ایستاد هاند .مرگ لحظهای که دیگر نیست
و تمام شده است .حال عکسها در این جاودانگی که در
حصار حافظه انسانی هم محصور شده است ،هر اتفاقی
از گذشته را ،هرچقدر فاجعهآمیز هم باشد ،تداوم خواهد
بخشید .تداومی عجیب تا درنگهای بیشتری بر تکتک
لحظات کوتاه زندگیمان داشته باشیم .درست مثل این
عکسها،که در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ شان
رفتیم،تصاویرثبت شده قبل از تــراژدی .خانواد ههای
خندان ،گروههایی که به اکتشاف میپردازند و تالشهای
جسورانه برای بدلکاری و  ...بدون این که از آینده تلخ بعد از
آن خبر داشته باشیم .برخی از این تصاویر به قدری ناگهانی
به نظر میرسند که آن چه را پس از آن اتفاق افتاده ،بیشتر
شبیه داستانی ترسناک می کنند تا یک عکس.

این عکس هواپیمای دوباله حامل جین ویکر  46ساله و خلبان  64ساله ،چارلی شونکر قبل از
سقوط هنگام انجام حرکات نمایشی را نشان میدهد .این عکس ،درست لحظاتی قبل از سقوط
و در حین اجرای حرکات نمایشی ،در حالی که جین روی بال نشسته ؛ ثبت شده است .سقوطی
غیر منتظره که پس از آن ،هواپیما آتش گرفت و جین و چارلی هر دو جان باختند.

بمبگذاری
ایرلندشمالی
لحظاتی پــس از گرفتن ایــن عکس،
خ ــودروی قرمز موجود در ایــن عکس
که توسط ارتــش آزادی بخش ایرلند
بــمـبگــذاری شــده بــود ،منفجر شــد و
 29نفر کشته و  220نفر مجروح به جا
گذاشت .نکته جالب اما ،زنده ماندن
مــرد و کــودک در عکس و کشته شدن
عکاس است.

سوختندرارتفاعهلند

سلفیقبلازفینالکلمبیا

در اکتبر  ،2013چهار مهندس در حال انجام تعمیرات
مــعــمــولــی روی یــک تــوربــیــن بـــادی بــودنــد کــه بــه طــور
غیرمنتظرهای در داخل توربین آتشسوزی رخ داد .در این
اتفاق دو نفر از مهندسان توانستند از شفت اصلی توربین فرار
کنند اما دو نفر دیگر مجبور شدند به باالی توربین در حال
سوختن بروند .تالش برای نجات با بالگرد ناموفق بود و دو
مهندس در نهایت تسلیم شعلههای آتش شدند.

تصادفسریعوخشنآمریکا

تایتانیک اقیانوساطلس

اینعکس،لحظاتیقبلازکشتهشدنپلواکررانشانمیدهد.
او که با سری فیلمهای سریع و خشن معروف شده بود در ۳۰
نوامبر  ۲۰۱۳در  ۴۰سالگی در تصادف با یک لوله گاز به همراه
دوست خود راجر روداس کشته شد .خانواده او بعدها از پورشه
غرامت گرفت.

اینیکیازآخرینعکسهایشناختهشدهازکشتیافسانهایتایتانیک
است.اینکشتیغولپیکردر 15آوریل 1912پسازبرخوردباکوهیخ
غرقشد و از 2224نفرسرنشینآنبیشاز 1500نفرزندهنماندند.

اعتمادبهنفسکاذبفرانسه

در ســال  ،1912فرانتس رایشلت،
ملقب به «تیلور پرنده» ،آن قدر به لباس
چترنجات خــود اطمینان داشــت که
نمایشی ترتیب داد تا از برج ایفل با چتر
نجات بپرد .رایشلت به رغم مخالفت
دوستانش و تیم امنیتی برج ،پرید .اما
تقریب ًابالفاصلهپسازپریدن،لباسچتر
نجات او دور او پیچیده شد و او از ارتفاع
 324متری سقوط کرد و در دم جان
باخت .این عکس تنها یادگار بازمانده از
او قبل از مرگ است.

آخرینمسابقهکانادا

بازنشدنچتر آبشارنیاگارا
رابرت اورکراکر ،یک بدلکار حرفهای بود که در سال  1995تصمیم
داشت با یک جت اسکی بر فراز آبشار نیاگارا براند و سپس بپرد؛ اما این
عکس ،درست لحظاتی قبل از کشته شدن ،زمانی که چتر نجاتش باز
نشد،گرفتهشد.

چند ثانیه پس از گرفتن این عکس ،اسب جو راگمن 37
ساله تعادل خود را از دست داد و روی او افتاد .راگمن
در حالی که شوهر و دخترش در فاصله کوتاهی ایستاده
بودند زیر اسبش له شد .راگمن با هواپیما به بیمارستان
مجاور منتقل شد اما بی فایده بود.

آخرینشیرجه آمریکا

نیکالس ِموولیازمعروفترینقهرمانانشیرجهآزاددر
دنیا بود .او پس از آخرین شیرجه آزادش در عمق بیش
از  96متری و حبس نفسش پس از  3دقیقه و  38ثانیه
در زیر آب ،در سطح آب ظاهر شد و حتی عالمت  Okرا
نشان داد اما ناگهان هوشیاری خود را از دست داد .در
نهایت تالش گروه امدادی برای بازگرداندن او ناموفق
بود و نیکالس همان روز بر اثر ادم ریوی درگذشت.
نیویورک تایمز این عکس را که درست پس از بازگشت
به سطح آب از آخرین شیرج ه او و اندکی قبل از دست
دادن هوشیاری اش ،بود منتشر کرد .هرچند بسیاری
انتشار این عکس را غیر اخالقی دانستند.

سه عضو برزیلی تیم فوتبال چاپکوئنسه با خلبان پرواز
چارتر خود به کلمبیا عکس می گیرند .این تیم قرار بود
در فینال بزرگ ترین پلی آف فوتبال آمریکای جنوبی،
کوپا سودامریکانا ،رقابت کند اما حین پرواز ،هواپیما
دچار مشکل شد و سقوط کرد .هفتاد و یک نفر از 77
سرنشین هواپیما جان باختند و این عکس یکی از آخرین
سلفیهای این پرواز شد.

انفجاردرفضا آمریکا

سقوطازآسماناسترالیا

این عکس ،خدمه شاتل فضایی در راه سوار شدن
به شاتل فضایی «چلنجر» را نشان میدهد .این
شاتل فضایی  73ثانیه پس از پرواز از هم جدا شد و
تمام هفت خدمه آن کشته شدند.

عکسازسقوط«کیتساپسفورد»،کهدرمحفظهمخصوص
به چرخهای هواپیمایی از سیدنی به ژاپن پنهان شده بود،
توسط یک عکاس آماتور که در حال آزمایش لنز دوربین
جدید خود بود؛ ثبت شد! عکسی از یک سقوط 60متری.

آخرینژست روسیه
آندری رتوفسکی ،روس عالقهمند به پارکور ،قبل از این که جان خود
را از دست بدهد و از ساختمان  9طبقه سقوط کند؛ برای این عکس
ژست گرفت .اگرچه او از سقوط اولیه جان سالم به در برد ،اما چهار
ساعت بعد بر اثر جراحات ،جان باخت .این حادثه باعث یک کمپین
ملی در روسیه شد به عنوان «سلفی های ایمن» کمپینی که تاکید
داشت ،حتی یک میلیون الیک هم در رسانههای اجتماعی ارزش
زندگی شما را ندارد.

پورشهطلسمشده آمریکا
عکس جیمزدینبازیگرمعروفهالیوودرانشانمیدهدکهبرایپورشه
خودبنزینمیزند،آنهمدرستمدتیقبلازاینکهباآنتصادفکندو
بمیرد .برخی بر این باورند که ماشین نفرین شده است زیرا قبل از جیمز
دیندرچندینموردمرگتصادفیدیگرهمدخیلبودهاست.

لحظاتیقبلازاجباربهمردهخواری آمریکایجنوبی
آخرین تصویر از پرواز  571اروگوئه ،قبل از سقوط
در رشته کوه آند درسال  1972عجیبترین عکس
از این هواپیماست .در این پرواز  27نفر از  45نفر از
تصادف اولیه جان سالم به در بردند .بازماندگان
هم در نهایت مجبور شدند از بقایای دوستانشان
برای زندهماندن تغذیه کنند 16 .نفر از این پرواز
 72روز بعد نجات یافتند.

