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عکاسراهپیماییشارلوتزویلازلحظههایمرگبارمیگوید
عاطفه رضوان نیا
مترجم

روز  12آگوســت ،رایــان کلــی بــه مرکــز شــهر در
شــارلوتزویل رفت تا بهعنوان روز آخــر کاریاش در
روزنامهدیلــیپراگرس،ازتجمــعاعتراضکنندگان
بــه راهپیمایی «اتحــاد راســتگرایان» عکاســی کند.
این عکاس  30ســاله در همان آخریــن روز کاریاش
عکســیراثبتکردکهواشــنگتنپســتدربارهاش
این جمله را نوشت« :عکســی از شارلوتزویل که این
لحظهازتاریخامریکارابخوبینشانمیدهد».کلی،
کهچهارســالیمیشــددرایــنروزنامــهکارمیکرد،
12آگوســت،ازرویدادخشــونتآمیزیعکاسیکرد
که هنگامراهپیمایــیواعتراضــاتآنروزرخداد.او
در پیاده رو ایســتاده بود که یک ماشــین دوج نقرهای
به داخل جمعیت اعتراضکنندگان به راستگرایان
یورشبرد.هیترههیر32،سالهکشتهشدو19نفردیگر
زخمی شدند .راننده این ماشــین یک جوان 20ساله
اهلایالــتاوهایوبهنامجیمزالکــسفیلدزجی.آر
بودکهبااتهامقاتلدرجهدومحاکمهشد.کلیعکسی
را ثبــت کرد کــه بنگاههــای خبــری و خبرگزاریهای
مختلــفدرسراســرجهــانآنرابازتــابدادنــدودر
صفحهنخستتمامروزنامههایسراسرکشورنیزکار
شد.اوبهخبرگزاریسی.جی.آرگفتاومیتوانست
یکی از قربانیان حادثه باشــد که ازشان عکاسی کرده
اســت.آنچهدرادامهمیخوانیدداستاناینعکس
استکهاززبانخودعکاسمطرحشدهاست:
اغــراق نیســت اگر بگویــم از یک ماه قبل برای پوشــش
خبری راهپیمایی 12آگوســت در اتــاق خبر روزنامه تدارک
میدیدیم .میدانســتیم کــه آن روز روز بزرگی خواهد بود.
مــن آن روز ســاعت  8بیــدار شــدم .فقــط دو فنجــان قهوه
خــوردم و بعد همراه ادیتــور روزنامه به میدان شــهر رفتم
کــه قرار بــود تجمعــات در آنجا صــورت گیرد .از ســاعت 9
کار عکاســی را آغاز کــرده بودم .از همان ســاعتهای اولیه
صبــح روحانیون مســیحی و مخالفان آنهــا در پارک جمع
شده بودند ،کمکم به تعداد تجمعکنندگان در هر دو سوی
میدان افزوده میشــد .در همین مدت درگیری کوچکی در
میان جمعیت اتفاق افتاد .مردم به ســمت هم چیزهایی

پرت میکردنــد و به هم طعنه میزدند .همیــن طور که در
خیابــان قدم مــیزدم به دو گــروه از معترضــان به جنبش
اتحاد راســتگرایان برخوردم که از دو ســمت خیابان به هم
رسیدند .مجموعاً 100نفر میشدند .آنها شعار میدادند و
من هم جلوی آنها حرکــت میکردم .تصمیم گرفتم وارد
پیادهروشمتابتوانمعکاسیکنم.بهمحضعبورازخیابان
ماشینی با ســرعت از پشت ســرم عبور کرد و وارد جمعیت
اعتراضکنندگان شد .بعد دنده عقب گرفت و به اصطالح
دســتی کشــید و خیابــان را رو به باال طــی کــرد .از روی غریزه
شــروع به عکاســی کردم .فقــط دوربین را نزدیک چشــمم
گرفته بودم و شــاتر را پشت سرهم فشــار میدادم .چیزی را
که با چشم میدیدم باور نمیکردم.

این اتفاق برایم یک تجربه تلخ و شیرین
بود هرچند تلخیاش به شیرینی میچربد.
یک نفر کشته شد و  19نفر دیگر زخمی
شدند .مردم در شوک فرو رفتند و جامعه
وحشت زده شد .آن روز ،روز وحشتناکی بود
اما به گمانم قرار بود من آن روز در جایی که
باید ،باشم و کارم را انجام دهم

غریزهام بهم گفت که باید ماشــین را تعقیب کنم چون
با ســرعت سرســامآوری که ماشــین داشــت نمیتوانست
زیاد دور شــود یــا به مانعی برخورد میکرد یا توســط پلیس
دســتگیر میشــد .اما ســرعت ماشــین به قدری زیاد بود که
پای پیاده نمیتوانســتم به گردش هم برســم .میدانستم
عکسهایی که آن روز ثبت میکنم میتواند داستان وقایع
را شرح دهد.
مــن فقط  20ثانیه قبل از آنکــه آن جوان تصمیم بگیرد
وارد جمعیــت شــود از عــرض خیابان عبــور کــردم .تا قبل
از آن حادثــه ،آن روز برایــم یــک روز کامالً عــادی در میدان
شــارلوتزویل بود برای همین بدون هیچ احســاس خطری

وســط خیابان راه میرفتم حتی تصورش را هم نمیکردم
که یک ماشــین بخواهد از پشــت ســرم وارد جمعیت شود.
صادقانــه بگویــم ،مــن خیلــی خوش شــانس بــودم که در
لحظــه وقوع حادثــه در پیــاده رو بــودم .من وســط خیابان
بــودم ،از عــرض خیابان عبور کــردم و بعد آن ماشــین وارد
جمعیت شــد .در واقع اندکی قبل از آنکه وارد خیابان شوم
آن ماشین را در خیابان دیدم اما فکر کردم پشت جمعیت
گیــر افتــاده و دنبال راهی اســت کــه بتواند جمعیــت را دور
بزند .فکــرش را نمیکردم قصد انجام چه کاری را دارد .اگر
فقط 20ثانیه زودتر دست به کار شده بود ،قطع به یقین من
نخستین نفری بودم که زیر گرفته میشد .چون من درست
جلوی جمعیت حرکت میکردم و پشــتم به ماشــین بود.
هنــوز این حادثه را در مغزم حالجــی میکنم .آن روز آنقدر
گیجبودمکهبهتوصیهیکی از دوستانم فقطبا افرادیکهبه
من نزدیک بودند روزم را ســپری کردم و به درخواستهای
مصاحبه پاســخ ندادم .حتی فیس بوک و توئیتر را نیز چک
نکردم.
امــا بعدش کــه به ســراغ فضای مجــازی رفتم با ســیل
عظیمیازکامنتهامواجهشدم.مردمباتوئیتعکسمن
فضای مجازی را بمباران کرده بودند .واقعاًاز تصمیمی که
قبلش گرفته بودم شــرمگین شــدم .آن روز قرار بود آخرین
روز کاری من در روزنامه باشــد ،اما فردایش همه جا عکس
من دیده میشد .روزنامه نگار درون من خوشحال است که
این جنبه از کار خودش را هم میبیند .من بهعنوان عکاس
آزاد قرار است به این حرفه ادامه دهم.
این اتفــاق برایم یــک تجربه تلخ و شــیرین بود هرچند
تلخیاش به شــیرینی میچربد .یک نفر کشته شد و  19نفر
دیگــر زخمی شــدند .مــردم در شــوک فرو رفتنــد و جامعه
وحشــت زده شــد .آن روز ،روز وحشــتناکی بود اما به گمانم
قــرار بود مــن آن روز در جایی که باید ،باشــم و کارم را انجام
دهم.
واقعــاًبه روزنامهای که در آن کار میکنم افتخار میکنم
اما نمیدانستم که آن عکس چنین بازتابی خواهد داشت.
میدانــم که ایــن عکس همه جا هســت .من مجبور شــدم
اعالنــات توئیتــر و فیــس بوکــم را ببنــدم از بــس کــه برایم
پیغام میآمد.ایمیلم به معنی واقعی در حال انفجار بود.
خوشحالمکهمردمآنعکسرادیدهاند.اتفاقوحشتناکی
بود و این حقیقت که مردم بیشــتری میتوانند از این اتفاق
آگاه شــوند جنبه مثبــت این قضیه بــود .اما مــن ،صادقانه
بگویم ،نمیتوانم از اعماق وجودم از اینکه در آن روز در آن
صحنهبودهاماحساسخوشحالیداشتهباشم.
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