محمدرضا كائینی :آنچه در ادامه میآید ،س��ندی یک طبقهی #پاریا یعنی سیاهپوستانی با بیست و دو میلیون جمعیت
تاریخی است كه بازخوانی آن در موسمی که فریادهای میکشیدهاند .این یعنی همهی طبقات برای دوشیدن سیاهپوستان ،با
مردم آمریكا علیه قوانین س��خیف تبعیضنژادی در هم متحد شدهاند».
سراسر آمریکا بلند است -اعتراضی که #سیاه و #سفید جالل آلاحمد ضم��ن تحقیق��ات خود درب��ارهی سیاهپوس��تان ،به
نمیشناسد -خالی از لطف نیس��ت .ماجرا از این قرار جریانشناسی سیاهان آمریکا پرداخته و د ر این میان ،جنبش اعتراضی
است که زندهیاد جاللآلاحمد در س��ال  ۱۳۴۵هجری شمسی برای مسلمانان را اصیلتر میشناسد:
شركت در سمیناری در دانشگا ه هاروارد به آمریكا سفر میكند .یكی از «پز در غریبی ،کافی اس��ت! چرا که راس��تش من معتقدم اگر چیزی
دغدغههای اصلی جالل در این سفر ،وضعیت سیاهپوستان این كشور در س��یاههای آمریکایی اصیل باشد ،قضیهی س��یاهان مسلمان است
است .شاهد این دغدغهمندی ،نگاشتن و پرداختن گاه و بیگاه دربارهی که دعوی جدایی کامل دارند .چون دیگ��ران و مثال این «لوترکینگ»
این مسئله ،در جایجای گزارش آلاحمد در این سفر است .یكی دیگر زیر جلشان مس��یحیت خوابیده اس��ت! پس برای مقابله با دشمن در
از مصادیق اهتمام جالل به مسئلهی سیاهپوستان ،گفتوگوی او با چند همان #لباس و به همان #سالح است که حاال عدهای در لباس #اسالم
نخبهی سیاهپوس��ت اس��ت كه با كنجكاوی خاص خود ،نكات فراوانی درآمدهاند ...و الخ .گرچه مسلمانیش��ان هم مسلمانی نیست و خیلی
را از دانستههای آنان كشف کرده و س��پس به تحلیل آنها میپردازد .اختالف دارند با مسلمانی ما آنطرفیها ...و الخ».
گزارشی كه پیش روی شماست ،گوش��های از گفتوگوهای مذکور و برحسب قرائن ،گفتوگوی آلاحمد با یک نخبهی سیاهپوست و مبارز،
نیز بازخوانی تحلیلی آنهاس��ت .كتاب «سفر آمریكا»  ۳۵سال پس از بیش از سایر نكاتی كه دربارهی سیاهان شنیده ،برای وی اهمیت یافته
نگارش آن ،بدون بازبینی نهایی خود جالل -كه مجال آن را نیافت -به است .به این علت که گزارشی نسبتا دقیق و مبسوط دربارهی آن ارائه
كوش��ش «مصطفی زمانینیا» و زیرنظر زندهیاد «ش��مس آلاحمد» میدهد .آنچه او در اینباره مینویسد ،بینیاز از توضیح بیشتر است:
منتش��ر ش��د و به چاپهای متعدد نیز رس��ید .او در این اثر ،گزارشی «دیگر اینکه امروز بعد از ظهر ،س��خنران میهمانان ،مردی بود به اسم
دقیق و موش��كافانه از مناسبات سیاس��ی ،فرهنگی و اقتصادی آمریكا « »James Farmerسیاهپوستی بلندقامت ،بیشتر دونده و ورزشکار تا
بهدس��ت داده و چهبس��ا وقایعاتفاقیهی بعدی را نیز پیشبینی كرده سیاستمدار مبارز! مردی با رنگ قهوهای و صدای نرم و لب پایین برگشته
است .مطالعهی این اثر برای آمریكاپژوهان میتواند الهامبخش و مفید و کف دستها ،نه سفید ...نوعی خشونت در کالمش بود که از مجموعهی
آنه��ا تلخ��ی خاص��ی ب��ه گفتارش
باشد .جاللآلاحمد در گزارش خود
مینشس��ت و همی��ن او را جال��ب
از شرایط سیاهپوس��تان آمریكا ،ابتدا
میکرد! ناهار را با او خوردیم و بعد هم
ی و موجز از زبان «هنری
روایتی رسم 
س��خنرانی کرد و این نکاتی است که
كسینجر» نقل میكند .كسینجر در
از س��خنرانی و گفتههایش یادداشت
این گزارش ح د وس��ط را گرفته است
کردهام؛ مس��لمانها ش��شهزار نفر
و سعی داش��ته تا به هیچ سوی بحث
بیشتر عضو ندارند و زیاد مهم نیستند.
نغلتد و موضع خ��ود را اعالم نکند .در
ولی خیلی افراطیان��د! بهصورتی که
این گزارش -جلس��هی سمیناری که
فاشیس��تهای آمریکای��ی از آنه��ا
در تاریخ سهشنبه بیست و دوم تیرماه
خوششان میآید .سیاههای مسلمان
س��ال  ۱۳۴۴هجری شمسی تنظیم
یك�ی از س�یاهان دربارهی زندانی ش�دن
به رهبری «االیج��ا محمد» معتقدند
شده -چنین آمده است:
خودش خیلی حرف زد که چه�ار بار زندان
که یا باید دو -س��ه والی��ت را به آنها
«برنام��هی س��مینار دارد ع��ادی
دیده و فرص�ت تفریح و تفنن نداش�ته .یک
واگذاش��ت (که میگفت آمریکاییها
میشود[ ...این کسینجر هم که پهلو
وقتی زندانی ش�دن یا کتک خوردن و کشته
بهراحتی حاضرند میسیس��یپی و
دست من نشسته بود ،ناخنهایش را
ش�دن مثل مترسک ش�دن بود در اندیشهی
جورجیا را به آنها واگ��ذار کنند! ولی
میجود .ع��ادت دارد .ناخنها کل و
س�یاهها؛ ولی حاال اینها ترسش�ان ریخته
آنه��ا البت��ه #کالیفرنی��ا را ترجیح
نوک انگش��تها قرمز و پوسترفته]
و س�یاه به زن�دان رفتن مباه�ات میکند و
میدهند!) ی��ا آنه��ا را برگردانند به
مدت��ی صحبت ک��رد .یک س��اعت و
آن را افتخ�ار میش�مارد .نوع�ی دیپلم یا
آفریقا .البته اینها را ب��ه نقل از رهبر
خردهای .و م��ن که البت��ه نمیتوانم
ورقهی تصدیقمانند برای صحت شخصیت در
فاشیس��تهای آمری��کا میگفت که
بی��ش از یکرب��ع س��اعت انگریزی
مبارزهی سیاسی است
نوع��ی کاغذمانن��د هم پخ��ش کرده
(انگلیس��ی) را دنبال کنم ،قضیه را از
بود .مدتی پیش ،از مالقات خودش با
دست دادم .بحث دربارهی این بود که
«االیجامحمد» حرف زده بود و اینکه
قضیهی سیاه و سفید ،نتایجی روانی
دارد که او مطالعه میکند و اینطور که میگف��ت ،هنوز صدها مامای موافقت کرده بود که س��یاهها برگردند به آفریقا و دست از سر زنهای
ی در اطراف میسیسیپی هستند و هنوز بسیاری از سیاهان سفید بردارند و ما هم در مقابل ،دست از س��ر زنهای سیاه برداریم و از
غیررسم 
#طبیب را نمیشناسند ...و الخ .اما اشاره نکرد به اینکه مذهب چه نقش این قبیل .به هرصورت معتقد بود که سیاههای مسلمان در ترک اعتیاد
بزرگی در این میانه دارد .یعنی چه اثر آرامکنندهای دارد در نزاع سیاه و سیاههای معتاد خیلی مؤثر بودهاند .بهخصوص در زندانها .بعد اینکه
سفید .بهطوریکه گاهی آدم فکر میکند اگر #مسیحیت کارش را به این خیلی #تمیز هستند و او هرگز یک سیاه مسلمان کثیف ندیده .بعد از این
گفت که رستورانهایی که سیاههای مسلمان اداره میکنند ،از نظافت
دقت نکرده بود ،دعوای سیاه و سفید به کجا میکشید».
همانگونه كه اشاره ش��د ،آلاحمد روی این س��فر و سمینار ،بهخاطر شباهت به بیمارس��تان دارند و اش��اره میکرد از این قضیه به مشروب
مسئلهی سیاهپوستان حساس بود .نمونهای از آنرا در داوری او پیرامون نخوردن آنها ...و الخ .دیگر اینکه میگفت :االن دیگر سیاه بودن #ننگ
نیست و س��یاهها به آن افتخار میکنند و  Afro-Americanنوعی
سخن یكی از سخنرانان سمینار نیز میتوان یافت:
ی که قبل از هزار و نهصد و
«امروز عصر مردکی آمد دربارهی لیبرالیسم آمریکا برایمان حرف زد .مشخصه ش��ده اس��ت برای حضرات! در حال 
بهعنوان سخنران مهمان که مدعی بود؛ لیبرالیسم یعنی آمریکائیسم چهل و پنج اگر به کسی میگفتی سیاه ،او تو را کتک میزد و میگفت:
و نیز مدعی بود که #طبق��ه در #آمریکا وجود ندارد و همهاش طبقهی من سیاه نیستم ،قهوهایام! ...و الخ .اینطور که میبینم ،آزاد شدن والیات
بورژوازی پایین است و با یک تکان ،هرکس��ی میتواند #میلیونر شود آفریقایی و اس��تقالل آنها ،همان اندازه روحیه به این سیاههای آمریکا
و از این خزعبالت! که البت��ه حضرات پوس��تش را کندند! بهخصوص داده که به وجود آمدن ایالت اسرائیل به یهودیهای سراسر عالم! جالب
«آیس��لر چک» و مردکهای انگریزی که دربارهی س��یاهان س��ؤال این بود که علل قیام سیاهپوس��تها را اینگونه برش��مرد؛ اول ،جنگ و
کردند ...و الخ .مردک مدعی بود که چون اش��رافیتی در آمریکا نبوده ،اینکه در جنگ جهانی دوم ،سیاه و سفید در یک یونیفورم و دوشادوش
روش��نفکری از بورژوازی برخاسته و احتیاجی نداش��ته که با طبقات هم خدمت کردهاند برای شکست فاشیسم! فرقی میان آنها نبوده و بعد
پایین بر ضداشرافیت بسازد .پس انقالبی نبوده! مثل مال فرانسه! پس همانها که برگش��تهاند ،دیگر تحمل تبعیض را نداشتهاند ...و الخ .دوم،
نقش مهمینداشته است این روش��نفکری .ولی غافل بود از اینکه اگر تعلیم و تربیت و اینکه هرروز مدرسهدیدههای سیاه بیشتر میشوند که
اینجا طبقات مختلف اجتماعی ،برخورد و تضاد نمایانی نداش��تهاند ،در مدرسهها دربارهی حقوق اساسی و مساوات و غیره خواندهاند! سوم،
به این دلیل بوده اس��ت که بار هم��هی ناراحتیهای اجتم��اع را فقط همین استقالل والیات سیاه آفریقایی و تحریک آنها و دالیل دیگری

که برش��مردم ،مثل اینکه؛ در برنامهی مبارزهی سیاهها از سال هزار و هزارتایی هم كشته دادهاند؛ البته از سیاه و سفید و یادش رفته بود لیست
نهصد و پنجاه و چهار به بعد مراحل مختلفی بوده ،از جمله :اولی  Sit-inبیاورد .میگفت :در همین سال فعلی در حدود چهل نفر تاکنون كشته
یا نشسته مبارزهی منفی کردن! دومی  Stand-inیا ایستاده همان کار شدهاند در این قضیهی مبارزهی سیاه و سفید و تحریک کوکلسكالنها
را کردن! و یا بعدی  Jail-inکه یعنی برای زندان رفتن ،داوطلب شدن! و و غیره .به هرصورت معتقد بود كه؛ اگر مرد عادی س��یاه تا سال ۱۹۵۴
اینها همه البته به تقلید از «مهاتما گاندی» و نهضت مقاومت منفی او که میالدی فقط تماشاگر رهبران مبارزه بوده ،دو -سه سال است كه خودش
به وسیلهی ( coreکنگرهی مساوات نژادی که خودش یکی از آنها بود) وارد عمل شده و دیگر تماشاگر نیست! دیگر اینكه؛ در میان سیاهها ،عالوه
تبلیغ میشود و نیز به وسیلهی «مارتین لوترکینگ» که مسیحی است و بر  coreپنج -شش دستهی دیگر هم هستند كه یكی از آنها برای مارتین
باپتیست است ...و الخ .دیگر اینکه دربارهی زندانی شدن خودش خیلی لوتركینگ است و یكی برای سیاههای مس��لمان و چندتای دیگر برای
حرف زد که چهاربار زندان دیده و فرصت تفریح و تفنن نداش��ته! شاید آنهای دیگر ...ولی هیچكدامش��ان ارتباطی با احزاب و اتحادیهها ندارند
ی هس��تند ...و در جواب «رابی هندی» كه
در سفر آیندهاش به جنوب ،این فرصت را پیدا کند ،یعنی به زندان برود .و جدای از تشكیالت سیاس 
چون یک وقتی زندانی شدن یا کتک خوردن و کشته شدن مثل مترسک میپرسد آیا ممكن نیست از میان این نهضت نژادی ،حزب متولی برای
شدن بود در اندیشهی س��یاهها! ولی حاال اینها ترسشان ریخته است آمریكا به وجود بیاید؟ او گفت كه؛ در برنامه چنین چیزی نیست! ولی اگر
و یک سیاهپوست به زندان رفتن مباهات میکند ...والخ .و آنرا افتخار پیش بیاید ،از میان كارگران و کشاورزها طرفدار زیاد خواهد داشت .سیاه
میش��مارد! نوعی دیپلم یا ورقهی تصدیقمانند برای صحت شخصیت در جستوجوی وقار خودش و احترام خودش میجنگد!»
در مبارزهی سیاس��ی اس��ت! دیگر اینکه میگفت؛ قضیهی مبارزهی آلاحمد در ادامهی گزارشنویس��ی خود از سفر آمریكا ،از گفتوگوی
ن جاهایی بیشتر است که #فقر بیش��تر باشد .مثال در خود با یک جوان رنگینپوست س��خن به میان میآورد .آنچه كه در
سیاه و س��فید ،آ 
میسیسیپی و جورجیا و آالباما که در آنجا سفیدها هم فقیرند .او معتقد خالل گفتوگو با وی استنباط كرده ،به شرح زیر است:
بود كه االن سیاهها شصت -هفتاد درصدشان در شهرها زندگی میكنند« .جوانكی است از من جوانتر .موالتو اس��ت .قبل از اینكه سیاه باشد،
ی در جنوب .دیگر آن زمان گذشته كه سیاهها روی قهوهای رنگ بوده .انگش��تر س��بز (فیروزهای) چهارگوش به دس��ت.
ی در شمال ،نیم 
نیم 
زمین زندگی میكردند و فقط در ده و به زمین بسته بودند ...و الخ .دیگر دندانهای جلوی��ی فک پایینش بلندت��ر از عقبیها و دهان گش��اد و
اینكه میگفت :نسبت بیكاری در میان سیاهان دو و نیم برابر از سفیدها پیشانی بلند و دمبكی .سبیل باریک .ابرویی در حال اخم و اوایل حرف،
لب پایینش میلرزید تا وقتیکه مسلط
بیشتر است .او میگفت با وجود اینكه
شود به خودش! پشت چشمهای باال،
االن در ش��هرهایی كه دو سال پیش
س��خت بلند و چش��م ناچار باریک...
سینما و كافه و مستراح سیاه و سفید
حرفها و سخنان كلی و درهم و برهم
جدا بود ،حاال همهجا به س��یاهها راه
زد .دربارهی كلیشهها و فرمولهایی كه
میدهند و الخ ...و با اینكه پیشرفتی
سخت است مردم را از شرشان خالص
حاصل نش��ده ام��ا هنوز س��یاهها در
كرد؛ مث�لا اینکه اغلب مؤسس��ات
بدترین ش��رایط فقر زندگی میكنند
آمریكایی و مدیران آمریكا ،مش��کل
و در خانههای پر از موش و سوسک...
را داخل خانوادهی سیاهها میجویند!
و الخ .اما جالب بود كه میگفت :حاال
نه در داخل مؤسس��ههای بزرگ ...او
حق
دیگر مبارزه برای بهدست آوردن
معتقد بود که س�یاههای مس�لمان در ترک
میگفت :البته كه نباید خانوادهی یک
همنشینی با سفیدها در سینما و كافه
اعتی�اد س�یاههای معت�اد مؤث�ر بودهاند.
سیاه ،عین خانوادهی یک سفید بگردد.
و غیره نیست ،بلكه مبارز ه دارد معنای
بهخص�وص در زندا نه�ا .بع�د اینک�ه
چراكه این #كنفورمیسم خواهد بود
وسیعتری میگیرد .دستههای دیگری
خیل�ی #تمیز هس�تند و او هرگز یک س�یاه
و میگفت :از ما تعج��ب میكنند كه
كه به آمریكا آمدهاند ،چون رنگشان
مس�لمان کثیف ندیده .بع�د از این گفت که
چرا خش��ونت میكنیم! در حالیكه
با دیگران یكی بوده ،هضم ش��دهاند.
رستورانهایی که س�یاههای مسلمان اداره
هیچچی��ز آمریكاییتر از #خش��ونت
مثل ایتالیایی ،فرانس��وی و غیره ...اما
میکنند ،از نظافت ش�باهت به بیمارس�تان
نیست! مثال آن ،فیلم روزمرگیهای
س��یاهها مش��خص ماندهاند! دوراهی
دارند و اشاره میکرد از این قضیه به مشروب
سیاس��ت ،اقتصاد ،ادبی��ات و زندگی
سیاهها بر سر این است كه آیا سیاهند،
گفت:
نخوردن آنها ...و الخ .دیگر اینکه می
آمریكا است ...همچنین میگفت :اگر
ولی آمریكایی شدهاند یا آمریكاییاند
االن دیگر سیاه بودن ننگ نیست
اینجور خرد خرد س��یاهها را مطالعه
كه دس��ت بر قضا سیاهپوس��ت از آب
كردی و با جماعات سر و كار نداشتی،
درآمدهاند؟! یعن��ی درماندهاند میان
كاری درست است .در غیر اینصورت
بازگشت به آفریقا و ماندن در آمریكا...
ی نر م هستند اگر بخواهی حكم را دربارهی جماعت جاری كنی ،كار خراب میشود...
مبارزه 

البته او نگفت .بلکه من استنتاج میكنم كه در مسیر
و سخت و تند نمیروند! هنوز یکسره نشده است كار ...و الخ .دیگر اینكه و الخ .او گرایش خطرناک را همین میدانست كه برای دور نگهداشتن
در جواب «ترایب» انگریزی -اس��ترالیایی (كه عجب ب��د بویی میداد تکتک مردم از واقعیت به كار میرود .همچنین بحث میكرد از اینكه
امروز و ریشش را كوتاه كرده بود و پوزهاش بدجوری باریک مینمود) كه سیاه ،در جستوجوی وقار خودش و احترام خودش میجنگد و الخ ...و
پرسید :در خارج ،بدجوری باد به بوق مارتین لوتركینگ میدمند .ولی در در این نكته فرق داشت اندكی با «جیمز فارمر» كه میگفت« :سیاه در
اینجا اینجور نیست! و چرا؟ آیا نه برای این است كه او مسیحی است و از جستوجوی كشف یا ایجاد شخصیت خویش است» .به همین علت،
دیگر رهبران كمخطرتر است؟ و الخ ...و مردک تصدیق كرد .تقریبا! بعد ،فرق دیگری هم بود میان این دو ،كه اولی در حدودی كشش به سمت
از قضیهی مردک سیاهی حرف زد كه قرار بوده ببرندش پشت تلویزیون آفریقا داشت و آن داستان گریه كردن و بوسیدن خاک آفریقا و الخ! اما
كه تبلیغات كند به نفع فالن كه بله! سیاهها در جنوب خوش میگذرانند این یکی وحشت داشت از مراجعه دادن مدام س��یاهها به آفریقا! شاید
و الخ ...و البته مزد گرفته بود و غیره .بعد كه میرود پشت دستگاه ،چیزی چون بازگشت به خاطرهی قارهی مادر ،نوعی بازگشت به دورهی غالمی
به كلهاش میزند و میپرسد :این برنامه را كجاها خواهند دید؟ و بعد كه (بردگی) است .آیا این نفرین #مادر نیس��ت كه دامن اینان را گرفته؟
ی هستند! البته این سؤالها
میفهمد در سراسر آمریكا قرار اس��ت برنامهی او پخش شود ،بهمحض سیاهها را میگویم! چون دچار چنین وضع 
اینكه اشاره میكنند ش��روع كن ،فریاد میزند !Help :البته كه برنامه را من میكنم .او میگفت :آمریكا این قدرتها را دارد .این کشور قدرت
فورا قطع میشود و شلوغ و غیره ...دیگر اینكه میگفت :از سال  ۱۹۶۰خرید ،تحرک ،شنیدن و دیده شدن را نمیدهد .در سینما نمیبینید كه
میالدی به بعد ،در حدود دویست هزار نفر از سیاهها زنداندیده شدهاند و سیاهی ،قصهاش را ساخته باشد یا در روزنامه یا كتابی از سیاهپوستان
این زندانی شدن ،اول با جوانهای كالج و مدرسه شروع شده كه كتاب به چیزی نمیخوانی ...مثال قصهای گفت از اینكه در سال  ۱۸۶۰میالدی
بغل ،توی تظاهرات شركت میكردند .با نوعی قهرمانبازی و پدر و مادرها در اثر دعوای سیاه و س��فید رخ داده بود .در آن سال خیل سیاهها را در
اول دقت میكردن��د و تهدید و الخ ...كه بچههایش��ان را بازدارند ،ولی خیابان چهل و دوم نیویورک به تیرهای چراغ برقدار كشیدهاند .یا در
كمكم به خودشان هم كشید و حاال پیرمرد و پیرزن عصا به دست و چوب سال  ۱۸۲۰میالدی (پس از آزادی سیاهها) عدهای از نهضت بازگشت به
ن کسانی هستند
زی ر بغل و كور و كچل میریزند توی تظاهرات ...و این زندانی ش��دنها آفریقا دم میزنند .عدهای از آنها برگشتند .آنها هما 
گویا بهترین تعلیمات بوده است برایشان و گویا در همین مدت ،چند كه لیبری -لبیریا را ساختهاند .این هم از رالف الیسون».
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