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تاوان سخت خونسرخ روی آسفالت سیاه

قتل یک جوان سیاهپوست در «فرگوسن» با شلیک پلیس ،برخی ایالتهای امریکا را به آشوب کشید
اریکاســؤالو-ترجمه:فرحنازدهقی/نهمآگوســتدراجتماعیبهمناسبتسالگردکشتهشــدنمایکلبراون،پلیسفرگوسن
امریکابهپسر18سالهایبهنامتایرونهریسشــلیککرد.بعدترگزارششد،اواولبهرویمأمورانپلیسآتشگشودهوشلیک
پلیسواکنشبهآنبودهاست.مناینحادثهراازاخبارنشنیدمبلکهخبرشرارویتوئیترخواندم.پسازآنبیمعطلیخودم
رابهفرگوســنرســاندمتاازجنبشمنعخشونتعلیهسیاهپوستانحمایتکنم.سالگذشــتهپسازکشتهشدنمایکلبراون
18ســالهبهدستپلیسفرگوسن،اعتراضاتگســتردهایدرسطحاینشهرواقعدرایالتمیســوریامریکابرپاشد.چندیبعد
درپیمحکومنشــدنافسردرگیردرماجرایقتلایننوجوانسیاهپوست،تظاهراتبهمناطقدیگرامریکاسرایتکردوگستره
اعتراضاتسراسریشد.همهآنچهدرادامهمیخوانیدماحصلتجربهمنازحضوردراعتراضاتفرگوسندرتاریخ10آگوست،
یعنییکروزپسازکشتهشدنتونیهریساست.
پیشبهسویفرگوسن

ورودبهشهر

من و همراهانم تصور میکردیم که از طریق نقشــه گوگل دقیقاًســر
از مقصدمان خواهیم درآورد .اما در نهایت به خیابان ســوتوکوری
رســیدیم که هیچ خبری از تجمع و اعتراض نبــود .با کمی پرسوجو
باالخــره بــه خیابانی رســیدیم که در بــدو ورودمــان انبوه رســانهها و
خبرنگاران چشــممان را گرفت .فهمیدیم که خیابــان اصلی را پیدا
کردهایم و حضور گســترده معترضان دلیل آن بــود .عدهای از مردم
توی خیابان شــعار میدادند و عدهای دیگر توی ســاختمانها و روی
پشــتبامها همبستگیشان را نشــان میدادند .از توی کولههایمان
پوســترهایی که رویــش نوشــته بودیم «فرگوســن! نیویــورک کنارت
اســت ».را بیــرون آوردیــم و گروههــای کوچــک  6-5نفری تشــکیل
دادیــم .طوری به رهگذران نــگاه میکردیم که به ما بپیوندند .ماجرا
شروع شده بود.
دلمانگرمشدهبودومشتهایمانراتویهوامیکوبیدیم.همزمان
فریاد میزدیم که به دنبال عدالتیم و جان سیاهان برایمان باارزش
اســت .فضــای عجیبی بــود .هرگز در زندگــیام در چنیــن موقعیتی
نبودم .احســاس میکردم که با آدمهای اطرافم یکی شــدهام و تنها
یک چیز میخواهیم .آنکه جان همه انســانها اهمیت داشته باشد
و کســی بــه خاطر جــرم نکــرده و تنها بــه خاطرنژاد و ظاهــرش مورد
ظلم واقع نشــود .گرســنه و تشــنه شــده بودیم اما با صبوری و لبخند
هــوای یکدیگر را داشــتیم و خوراکیهایمان را تقســیم میکردیم .رو
به دوربینهای تلویزیونها فریاد میزدیم« :دست روی دست نذار!
نگاه نکن! زود باش پاشو بیا اینجا!»
نخستین کســی که به ما خوشــامد گفت ،مجری یک برنامه رادیویی
بود .ما را دیده بود که از یک شــهر دیگــر آمدهایم و پالکاردهای اعالم
همبســتگی توی دست داریم .پیشــنهاد داد که از بنای یادبود مایکل
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نیمهشــب نهم آگوســت بود و مــن پس از تماشــای فیلــم «آخرین
اژدهــا» تلفــن همراهم را به دســت گرفتم و در حالی کــه پنجره را باز
کرده بودم تا از نســیم تابســتانی شــبانه لذت ببرم ،اپلیکیشن توئیتر
را باز کردم .متوجه شــدم که هشتگ فرگوســن درصدر است .با کمی
توجو متوجه شــدم که دلیــل درصدرقرارگرفتــن آن ،اجتماع
جســ 
یادبود مایکل براون نبود و عبارت «شلیک به مردی» در توضیحش
قــرار گرفته بود .ناگهان دردی در قفســه ســینهام پیچیــد و راه گلویم
خشــک شــد .روی نخســتین ویدئویی که دیــدم ضربــه زدم و لحظه
پس از تیراندازی به آن پسر جوان را دیدم .پلیسها احاطهاش کرده
بودنــد و او آغشــته به خون بود .ناگهان پلیســی به ســمت فیلمبردار
میآید و او را هل میدهد .قبل از آنکه فیلم قطع شود ،صدایی فریاد
میزند« :او زنده است .نفس میکشد .برایش کمک بیاورید.».
طاقت نداشــتم تا صبح صبــر کنم .به دوتا از دوســتانم پیامک دادم
که در فرگوسن دارند چه غلطی میکنند؟ دو ساعت از دنیای واقعی
غافل شــدم و داشتم فیلم تماشــا میکردم .دوباره برایشان نوشتم:
«ممکناستبرایشانکاریبکنیم؟»خواببودندوجوابینگرفتم.
تــا خــود صبح توئیتــر را زیرورو کــردم و منتظــر اخبار جدید شــدم .تا
اینکــه یکــی از کســانی کــه در اعتراضات حضور داشــت توئیــت کرد:
«مــا را محاصره کردهاند و مدام گاز اشــکآور پرتاب میکنند .چطور
میتوانیمازدستشانفرارکنیم؟»
دلتویدلمنماندهبود.احساسمیکردمهموطنانمدرگوشهایاز
کشورم دچار مشکل بزرگی شدهاند و من و سایرین در تختخواب نرم
و راحتمان با آســودگی خوابیدهایم .تنها کاری که از دستم برمیآمد
ک گذاشتنشــان بود .ســپیده زده بود و
خواندن توئیتها و به اشــترا 
ت روی دست بگذارم و ماجراها را تماشا کنم.
من نمیتوانســتم دس 
روحیــه ژورنالیســتیام به خروش آمــده بود و در مقابــل هموطنانم
احســاس مســئولیت میکردم .کولهپشــتیام را برداشــتم و وســایل
ضروریراداخلشریختم.درهمانحالبهچندنفردیگرازدوستان
و همکارانــم پیامــک دادم و گفتــم ،دارم بــه اعتراضــات فرگوســن

میروم .چند نفــر از آنها جواب دادند همراهــم خواهند آمد .قراری
گذاشــتیم و وقتــی رســیدیم نزدیکترین مســیر به فرگوســن را روی
نقشهگوگلپیداکردیم.

براون دیدن کنیم .نزدیک غروب به ســمت بنای یادبود راه افتادیم.
پالکــی که رویــش چســبانده بودنــد را خواندیــم و چند دقیقــهای در
ســکوت کنارش نشســتیم .جمعیت نســبتاًزیادی اطراف بنا حضور
داشت اما با وجود این سکوت عجیبی فضا را در بر گرفته بود.
حضورمادرانسیاهپوســت که نگران آینده فرزندانشــانهستند ،در
میــان جمعیت به چشــم میخورد .لزلی مکســپادن مــادر مایکل
بــراون یکــی از آنها بــود .او در یکــی از مصاحبههایش گفته اســت که
روزی که خبر کشتهشــدن پســرش را بــه او دادند ،مثل هــر روز عادی
دیگری ســرکار بوده که یکی از دوستانش به او زنگ میزند و میگوید
که در فرگوســن نزدیــک آپارتمانهای کانفیلد گرین ،پســر نوجوانی
کشته شده است .چند دقیقه بعد یکی از اعضای خانوادهاش تماس
میگیــرد و میگویــد آن پســر مایکل اســت و قاتل کســی نیســت جز
پلیس .حاال یکســال پس از مرگ پســرش همچنان چشــمهایش
مغموم اســت .جمعیــت زیادتر شــده اســت و با وجود آنکه ســعی
میکنمبانگاهمدنبالشکنم،تویجمعیتگمشمیکنم.
هوا کمکم تاریک میشد و ما باید به سمت شهرمان برمیگشتیم
تا بتوانیم فردا در محل کارمان حاضر شــویم .موقع برگشــت توی
ســکوت جاده هر کداممان ســرگرم افکارمان بودیم .این فرصت
چندســاعته برای من اتفاقی چشمگشا بود .همچنان که چیزهای
مثبــت و امیدبخــش بســیاری دیــدم ،مشــکالتی را هــم توانســتم
درک کنــم .به طور مثــال تمام پیــام ما در این خالصه میشــد که
چرا پلیس میتواند براحتی علیه سیاهپوســتان خشــونت به خرج
دهد .اما شــعار خوب و به جای «دســتا باال ،شلیک نکن» در طول
اعتراضات بســیار کم شنیده میشــد و به جایش تمام شب فریاد
میزدیم «لعنت به پلیس».
نکتــه دیگــری که باعث شــد تمام شــب ذهنم مشــغول باشــد ،این
بود که انتظار داشــتم مردم از شــهرهای دیگر نیــز در این اعتراضات
شــرکت کنند و همبستگی و اتحاد ملیمان را تقویت کنیم .اما اغلب
تظاهرکننــدگان از فرگوســن بودند و شــاید تنها گروه ما بــود که از یک
شهر دیگر آمده بود .ضمن آنکه ما باید سازوکاری فراهم میکردیم
تاکسانیکهنمیتوانندبهفرگوسنبیایندودرتظاهراتشرکتکنند،
فرصت ارســال کمکهای مالــی برایشــان فراهم باشــد و اینگونه با
صدایاعتراضهمراهیکنند.
مســأله دیگــر فقــدان رهبــری و مدیریــت اعتراضــات بــه معنای
سنتیاش بود .هر جنبشی نیاز به یک مدیریت قوی و کارآمد دارد
و تنها اســتفاده از شــور و هیجان مردمی و شــعار نمیتواند کارگشا
باشــد .هــدف مــا این بــود که بــا کمــک رســانهها جهــان را متوجه
حضــور و هدفمــان کنیم ،امــا اگر مدیریت بهتری داشــته باشــیم
میتوانیــم ایــن جنبش را زنــده نگهداریم و قدمبهقــدم به آرمان
و هدفمان نزدیکتر شویم.
بایــد توجه داشــته باشــیم همانطور کــه روی توئیتــر ،فیسبوک
و اینســتاگرام فعالیــت داریم به تأثیــرات بزرگتر نیــز فکر کنیم.
باید روحیــه داوطلبی را در مردم پرورش دهیم و فراموش نکنیم
هرجا که با هم بودیم ،پیروز شــدیم و هرجا که از هم جدا افتادیم،
سقوط کردیم.
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