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حصارهای رنگی
مقدمه

ارزش های  آن که  علی رغِم  ما،  روزگاِر  در 
مهربانی،  و  انصاف1  مثل  عاّمی  اخالقی 
الاقل از وجهی نظری، مقبولیت دارند و در 
گاهی و شناخت ما از مردمان و  حالی که آ
اّما  است،  یافته  افزایش  دیگر  فرهنگ های 
دیگران،  به  نسبت  تبعیض  و  خوارشماری 
هم چنان در میان ما به حیاِت مخّرِب خود 
ادامه می دهد؛ خوارشاری و تبعیض بر مبنای 
نژاد )سفیدپوست، سیاه پوست، سرخ پوست 
یت )ایرانی، عرب، افغان و ...(، 

ّ
و ...(، مل

ر و ...(، طبقه 
ُ
رد، ل

ُ
قومیت )فارس، ترک، ک

)تحصیل کرده- ماّدی  منزلت  و  اجتماعی 
دین   ،)... و  ثروتمند-کم بضاعت  بی سواد، 
)مسلمان، یهودی، مسیحی و ...(، مذهب 
...(، جنسیت )مرد-زن( و  و  )سّنی، شیعه 

. ...
شکلی  اغلب  رسمی،  و  آشکار  تبعیِض 
نژادهای  زنان،  این که   

ً
مثال دارد  حقوقی 

ادیاِن غیررسمی در یک  یا صاحباِن  خاص 
مشاغل  کسِب  یا  تحصیل  حِق  از  را  کشور 
در  )و شرکت  رأی  از حّق  یا  و  و منصب ها 

انتخابات( محروم کنیم.
ماندگارتر  اغلب  )و  پیچیده تر  ستمی  اما 
در  »اقلیت «ها،  این  به  سخت جان تر(  و 
خود  )حتی  مردم  فکِر  طرِز  و  فرهنگ 
کم تر  زن ها  است:  جاری  ستم دیدگان!( 
احساسات  دست خوِش  بیش تر  و  عقالنی 
و  کثیف  احمق،  عرب ها  می گردند؛  تلقی 

شهوانی انگاشته می شوند و ... .
 

ِ
موانع البته  )و  عمومی  فرهنِگ  تأثیِر  اغلب 
اجتماعِی رشد( آن چنان زیاد است که افراِد 
مورد تبعیض و ظلم، خود نیز ِکهتر بودن و 
دچاِر  و  می کنند  باور  را  خویش  بی ارزشِی 
»درماندگی ای خودآموخته« گشته و در نتیجه 
از نظر اجتماعی نیز »عقب مانده« می شوند.

یخچه تار
»ایاالت  مستقِل  کشوِر  شکل گیرِی  آغاِز  از 
هجدهم،  قرن  در  آمریکا«  متحده ی 
این که  تا  داشت  رواج  آن  در  برده داری 
داخلِی  جنگ  از  پس  و   1865 سال  در 
لغو  قانونی  لحاظ  از  برده داری  چهارساله، 
گردید. اما ده سال بعد، با فشار و هجمه ی 
عوِض  به  نژادپرست،  گروه های  اجتماعِی 
قوانیِن برده داری، قوانیِن »تبعیِض نژادی« به 
اجرا گذاشته شد. طبِق این قوانین، سیاهان 
حِق  و  حزب  داشتن  سیاسی،  فعالیت  از 
گسترده  تبعیض های  و  گشته  محروم  رأی 
گرفته  کار  به  آن ها  علیه  سیستماتیکی  و 
شدند؛  عالمت گذاری  شهری  اماکن  شد. 
اعالم  سیاه پوستان  به  که  عالمت هایی 
مکان هایی  چه  در  قانونی  لحاظ  از  می کرد 
آب  بزنند،  حرف  بروند،  راه  دارند  اجازه 
بخورند، استراحت کنند یا غذا بخورند. در 
مکان هایی که از لحاظ نژادی مختلط هستند 
تا  می ماندند  منتظر  باید  رنگین پوستان  نیز 
را  کارشان  سفیدپوست  مراجعان  تمام  ابتدا 
انجام دهند. تابلوی »فقط سفیدپوستان«، را 
فقط  نه  دید؛  در گوشه گوشه ی شهر می شد 
بر َسردِر برخی مدارس، بلکه حتی بر سردِر 

برخی قبرستان ها.

یخی یک ماجرای تار
مبارزه بر علیه »تبعیض نژادی« سالیان سال 
و   1950 دهه ی  طی  این که  تا  داشت  ادامه 
1960، به اوج خود رسید. در سال 195۷ 
ایالت های  از  یکی  در  بار  اولین  برای 
دانش آموزان  به  دادگاه  حکم  طبق  آمریکا، 
مدارس  در  تا  شد  داده  اجازه  سیاه پوست 
اکنون  کنند. هر چند  نام  ثبت  سفیدپوستان 
سفیدپوستان،  مدارس  به  سیاه پوستان  ورود 
از لحاظ قانونی، ُمجاز بود اما مشخص نبود 

این  شدِن  عملی  برابر  در  سفیدپوستان  که 
قانون، چه واکنشی نشان خواهند داد.

»دوُرتی  مدارس،  شروع  با  سال،  همان  در 
دبیرستاِن  به  قدم  پانزده ساله،  کانتِس«2 
آن،  از  پیش  تا  که  گذاشت  »هاردینگ«3 
مختص سفیدپوستان بود. او عضوی از یک 
قرار  و  بود  سیاهپوست  نفره ی  چهار  گروه 
از  یکی  به  آن ها  از  یکی  هر  که  بود  این  بر 
کار،  این  از  وارد شود. هدف  مدارس شهر 
بین  از  و  تازه تصویب شده  قانون  افتادِن  جا 
بردِن مرزبندی های نژادی در مدارس ایالت 
بود. دوُرتی کانتس فکر می کرد که هر چند 
در ابتدا واکنش ها شدید خواهد بود اما »اگر 
آن ها فرصت کافی داشته باشند تا من را از 
برچیده  فاصله ها  شاید  بشناسند،  نزدیک 

شود«.
و  دوُرتی  می رفت،  انتظار  که  طور  همان 
مواجه  دانش آموزان  توهیِن  و  آزار  با  پدرش 
شدند. دورتی محاصره شده بود با فریادهایی 
کثیف!«  سیاه  خونه  »گم شو  می گفتند:  که 
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درمی آورند  شکلک  او  سر  پشت  پسرها 
پرتاب  سنگ ریزه  او  به  دیگر  عده ای  و 
فریاد  دانش آموزان  از  یکی  مادر  می کردند. 
می زد: »دخترها، تف بیندازید روی او! تف 
انجام  را  کار  این  برخی  او!«  روی  بیندازید 
می دادند و برخی دیگر سعی می کردند او را 
از مدرسه بیرون بیندازند. گروهی از پسرها 
در  و  کردند  دوره  را  او  مدرسه  کافه ی  در 
غذای او تف کردند. موقع باز کردن کمد نیز 
چند دانش آموز دیگر شیئی تیز به سمت سر 

او پرتاب کردند.
زود  خیلی  سفیدپوست  دختر  چند  البته 
بعد  روز  دو  اما  شدند.  دوست  دوُرتی  با 
دوستان اش نیز به خاطر تهدیدهای دیگران، 
نگاِه  و  نداشتند  را  دوُرتی  با  ارتباط  جرأت 

خود را از او می دزدیدند.
نیروهای پلیس، به والدیِن دوُرتی گفتند که 
کنند.  تضمین  را  دوُرتی  امنیِت  نمی توانند 
این که  »با  می گوید:  باره  این  در  دوُرتی 
هیچ  به  اما  بودم،  مدرسه  محدوده ی  در 
بودن  مراقبت  مورد  و  امنیت  احساس  وجه 
نداشتم، چون معلمان و دیگر بزرگسال های 
ولی  بودند  این صحنه ها حاضر  در  مدرسه 
هیچ کاری نمی کردند. معلم ها من را نادیده 
در  اصال  انگار  که  آن چنان  می گرفتند؛ 
را  دست ام  وقتی  حتی  ندارم.  وجود  کالس 

بلند می کردم، اعتنایی به من نمی شد.«
در روزهای بعد تماس های تلفنی تهدیدآمیز 
خانواده ی  فیزیکی،  برخورد های  ادامه ی  و 

نتیجه  این  به  را  دوُرتی 
رساند که از تحصیل وی 
آن مدرسه صرف نظر  در 
هفته  یک  از  پس  کنند.  
از  را  او  والدین اش، 
آوردند  بیرون  مدرسه  
که  خطراتی  خاطر  به  و 
به  را  او  داشت،  وجود 
یکی از شهرهای اطراف، 
فرستادند  اقوام شان،  نزد 

تا دبیرستان خود را در آن جا تمام کند.
به  رفتن  برای  دبیرستان،  از  بعد  دوُرتی  اما 
دیگر  بار  که  انتخاب کرد  دانشگاه،  و  کالج 
به دانشگاه شهر خود بازگشته و تحصیالت 
در  ادامه دهد.  آن جا  در  را  دانشگاهِی خود 
رشته ی  در  را  خود  کارشناسی  او   ،1965
پیش دبستان«4  کودکان  آموزشِی  »مدیریِت 
در  دشوار  روِز  چهار  آن  رساند.  اتمام  به 
دوُرتی  الهام بخِش  هاردینگ،  دبیرستاِن 
بود که  این تصمیم رسانده  به  را  او  و  گشته 
به  کودکان  پرورِش  و  آموزش  زمینه ی  در 

فعالیت بپردازد.
در  عمومی  آموزِش  وقِف  را  خود  او 
سخن ران  مربی،  مقام  در  و  کرد  زادگاهش 
و مدیِر »خدمات مراقبتی برای کودکان« به 
فعالیت پرداخت. دوُرتی کانتس، سال ها در 
مراکِز  مدیِر  و  مربی  فقیر5،  بسیار  مدارِس 
سال های  در  آموزش  او،  بود.  پیش دبستانی 

آغازیِن کودکی را بسیار مهم می دانست.
کانتس غنابخشی به زندگی و توانمندسازِی 
دیگر انسان ها را مسئولیت خویش شمرده و 
کوشید با پیوستن به سازمان هایی که در این 
و  عادالنه تر  محیطی  می کنند،  مبارزه  زمینه 
از آن واقعه ی  بیافریند. پس  حمایت گرانه تر 
هدفی  آموزشی  عدالِت  او،  برای  مدرسه، 
جدی بود؛ به نحوی که نژاد، دین و فرهنگ 

سبب ساِز هیچ تبعیضی نباشد.
پنجاه سال بعد، مدرسه ی »هاردینگ« ضمن 
عذرخواهی از »کانتس« دیپلم افتخاری ای 

کوشش های  پاِس  به  و  نمود  اعطاء  او  به 
دشوار وی، کتابخانه ی مدرسه را به اسم او 
نام گذاری نمود. دوُرتی کانتس هم چنین به 
»آموزش  معاوِن  نقِش  در  سال،   24 مدت 
فعالیت  به  ایالت6،  کودکان«  از  مراقبت  و 
شد.  بازنشسته   2012 سال  در  و  پرداخت 
فعالیت های  بازنشستگی،  از  بالفاصله پس 
آزاد خود را آغاز کرد و در زمینه ی تخصصی 
به  دبستانی«،  پیش  »کودکان  یعنی  خود 
و  افراد  با  همکاری  و  هم فکری  مشاوره، 
نهادهای مختلف پرداخت تا بتواند به ارتقاء 
و  آموزشی  برنامه های  به  کیفیت بخشی  و 

پرورشی یاری برساند.
از  بعد  روز  چهار  را  هاردینگ  دبیرستان  او 
»برابرِی  برای  مبارزه  اما  کرد،  ترک  ورود 
در  بخصوص  نکرد؛  رها  هرگز  را  نژادی« 
دهه های 1990 و 2000، که ایاالت متحده 
بود.  نژادی  شاهِد صف بندی های  دیگر  بار 
کانتس، امروز در سن ۷8 سالگی، پیشگاِم 
در  عدالت خواهانه  حرکت های  و  بحث ها 
این که  درباره ی  بحث هایی  است؛  ایالت 
نژادی  جهت  از  هرچند  امروز  مدارِس 
مالِی  وضع  اساِس  بر  اما  هستند  آمیخته 
شده اند  جداسازی  و  تفکیک  دانش آموزان، 
نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  مرزهای  این  و 
طبقات  با  دانش آموزان  و  شده  برچیده  باید 
مختلف مالی، کنار همدیگر تحصیل کنند. 
گروه های  و  جمعیت ها  میان  به  کانتس، 
سفر  کشور  سراسر  در  محلی  مختلف 
می کند و درباره ی اهمیِت »مدارِس فراگیر« 
آن،  در  که  مدارسی  می کند؛  سخن رانی 
مالی  مختلِف  طبقات  جنسیت ها،  نژادها، 
آموزش  یکدیگر  کنار  در  معلوالن  حتی  و 
انجمِن  عضو  هم چنین  کانتس  می بینند. 
انجمنی  است؛  زنان«  بین فرهنگِی  »تعامِل 
فرهنگ های  و  نژادها  »بین  می خواهد  که 

مختلف، اعتماد و هم دلی ایجاد کند«.
در بهار 2019، او و دانش آموزانی از نژادها، 
»راهپیمایِی  مختلف،  طبقاِت  و  رنگ ها 
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 ناامیدی یا محدودیت در شرایط 
ً
 امید یا امکاِن رشد( را برای دیگران نیز بپسندی و بخواهی، و آن چه برای خودت نامطلوب است )مثال

ً
1( »انصاف« این است که آن چه برای خود مطلوب می دانی )مثال

ت کارایی و مشکل گشایِی آن در حوزه های مختلِف زندگی 
ّ
رشد( را برای دیگران نپسندی و اجازه ندهی. به دلیِل شمول و پذیرِش عمومِی این اصِل اخالقی در میان فرهنگ ها و ادیان مختلف، و نیز شاید به عل

اجتماعی، انصاف را »قانون طالیی« نیز نامیده اند.
2( Dorothy Counts
3( Harding
4( Early Childhood Leadership
5( High-Poverty Schools
6( Vice President of Quality Improvement and Business Consultation at Child Care Resources
7( Don Sturkey
8( Charlotte Observer
9( James Baldwin
10( Charlotte Observer

عذرخواهی
در سال 2006، دوُرتی کانتس یکی از ایمیل هایش را باز کرد که از طرف مردی سفیدپوست به نام »ُوودی کوپر« بود. 
او در آن ایمیل، اعالم کرده بود که یکی از افرادی است که در عکس در حال تمسخر دوُرتی هستند. او می خواست 

عذرخواهی کند.
دوُرتی کانتس و ُوودی کوپر قرار مالقات گذاشتند؛ در رستورانی که حاال دیگر مدت ها بود تبعیضی بین سیاه و سفید 
نمی گذاشت. کوپر از کانتس تقاضا کرد که او را ببخشد. »من شما را مدت  ها قبل بخشیده ام.« کانتس این چنین 

گفت. »این ماجرا برای من و شما فرصتی است تا برای بچه ها و نوه هایمان کاری انجام دهیم.«
آن دو تصمیم گرفتند که ماجرای خود را در مجله ی اصلی ایالت10 با همه ی مردم در میان بگذارند. در پنجاهمین 
انجمن  نفر در رسانه ها منعکس شد.  دو  آن  و تصمیم  به مدرسه«، مواجهه  دوُرتی کانتس  واقعه ی »ورود  سال روِز 
 به نقاط مختلف 

ً
مطبوعات ایالت، این ماجرا را بهترین اتفاق سال نامید. از آن زمان به بعد، کانتس و کوپر، مرتبا

ایالت و کشور سفر می کردند و به مصاحبه و سخن رانِی مشترک درباره ی برچیدن حصارهای اجتماعی می پرداختند.
کوپر، دو سال بعد، به سرطان مبتال شد. در سپتامبر 2010، حال کوپر وخیم بود و کانتس برای مالقات و خداحافظی 
با او به بیمارستان رفت. کانتس، دو ساعتی در کنار او ماند اما کوپر هشیار نبود و چشم هایش را باز نکرد. کانتس 
پیشانی او را بوسید و آن جا را ترک کرد. صبح روز بعد، همسر کوپر، به کانتس زنگ زد تا خبر درگذشت او را به کانتس 

بدهد. همسر کوپر گفت: »خانم کانتس، من فکر می کنم او منتظر آمدِن شما بود.«

آن،  پایانِی  نقطه ی  که  کردند  برگزار  اتحاد« 
کانتس،  دوُرتی  بود.  هاردینگ«  »دبیرستاِن 
بیرون  برای  تالش  به  را  سال  سه  و  شصت 

آمدن از آن عکس گذرانده است.
تفسیر عکس

نداشت،  بیش تر  سال  پانزده  که  دوُرتی، 
اولین سیاهپوستی بود که حاضر شد به یک 
وارد  سفیدپوستان«  برای  »فقط  مدرسه ی 
شود. شجاعت او در آن روز، در این عکِس 
واقعه،  روِز  در  است.  گردیده  ثبت  اثرگذار 

»دان استورکی«۷، عکاس روزنامه ی شهر8، 
چهره ی دوُرتی کانتس را به تصویر کشید که 
شجاعانه به مدرسه نزدیک می شد در حالی 
و  تهدید  و  توهین   از  سیلی  با  جمعیت  که 

خشونت ورزی ، به او هجوم آورده بود. 
جیمز  آمریکایی،  مشهور  نویسنده ی 
می گوید:  عکس  این  درباره ی  بالدوین9، 
مجبور  مرا  عکس  این  دیدم،  را  آن  وقتی 
به  و  کرده  رها  را  فرانسه  سفِر  تا  ساخت 
آمریکا برگردم و درباره ی حقوق شهروندی 

در آمریکا شروع به نوشتن کنم. »درد، تنش 
و عزت نفسی غیرقابل وصف در چهره ی آن 
دختر وجود دارد وقتی که به سوی دروازه های 
آموختن قدم برداشته و به آن نزدیک می شود 
تمسخر  به  را  او  سرش،  پشت  در  تاریخ  و 
گرفته است. ...این عکس مرا به خشم آورد. 
سرشار  افسوس،  و  بغض  از  هم ز مان  مرا 
ما  از  یکی  ساخت؛  شرمگین  مرا  و  کرد. 

می بایست آن جا با او بوده باشیم.«

س
عک
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