
ایستادگیدربرابِرهرشکلیازدیکتاتورییکتکلیفاست:عالءاألسوانی

ِسلینلوساتو

لوبس»این گفت و گو در چهارم ژوئِن امسال در هفته نامه ی  »

 (L’OBS) عمارت عالء األسوانی ، نویسنده و جستار           نویس بزرگ مصری که دو رماِن. منتشر شده است 

ی او به زبان های متعددی ترجمه و دستمایه ی دو فیلم سینمایی شده، اخیراً تازه ترین اثرشیکاگو و یعقوبیان  

عالء األسوانی به علت انتقاد از. است منتشر کرده است سندرومدیکتاتوری خود را که جستاری با عنوان  

 دولت های حسنی مبارک، محمد ُمرسی و سرانجام ژنرال سیسی، رئیس جمهور کنونِی، مجبور به ترِک مصر

این نویسنده ی مصری که پیش از. شده و به تبعیدی خودخواسته در ایاالِت متحده ی آمریکا تن در داده است  

 ترِک مصر ممنوع القلم، ممنوع التصویر و از حضور در رسانه ها محروم شده بود، اکنون به اتهاِم توهین به

عالء األسوانی چند ماه به عنوان نویسنده ی میهمان در مارسی در. ژنرال سیسی تحت پیگرِد قضائی است  

.جنوب فرانسه اقامت داشت که این دوران با قرنطینه ی سه ماهه به علت شیوع ویروس کرونا همزمان شد

شمادرمارسیدوماهونیمرابهتنهاییدراقامتگاهتاندرانزوا:(CélineLussato)سلینلوساتو

اینانزواوتنهاییچطوربود؟.سپریکردید

 نفِر نخست کسی است که این جا در این. یک رمان نویس وجودی دوگانه یا مضاعف است:عالءاألسوانی

 نفِر دوم کسی است که. پارک عمومی در مارسی کنار شما نشسته و با شما سرگرِم بحث و گفت و گو است

 به عنوان رمان نویس. تمامی آن چه را که در این صحنه می      گذرد به دقت زیِر نظر دارد و ضبط می کند

 سختی و در بوته ی امتحان قرار گرفتن برای خالقیت و. احساس می کنم که این تنهایی و انزوا مفید بوده است

 حتی در زمانی که مقامات مصری در بازگشت از هر سفری به مصر مرا در فرودگاه. آفرینندگی مفید                       ند

 برای آفریدن یک زندگی. مفید بود« رمان          نویس«نگه می داشتند و تهدید می کردند، این اِعماِل فشار به حال 

!همه و همه ...احساسات، بوها، صداها: بر کاغذ باید بسی تجربه انباشت و همه ی این تجربه ها را ضبط کرد 

سراِی اخترشناسان«در « ُزَحل«این جا در مارسی در اتاق  » (Maison des astronomes) در 

بیدار شدن در ساعِت شش،: قرنطینه بودم و کوشیدم تا ضرباهنگ همیشگی و مألوِف زندگی ام را حفظ کنم   

افزون بر این، نوشتِن رماِن تازه ام را نیز آغاز کرده ام. نوشتن از ساعت هفت تا یک بعد از ظهر .

 

https://www.hauspublishing.com/history-and-biography/the-dictatorship-syndrome/
https://www.nouvelobs.com/idees/20200604.OBS29688/alaa-el-aswany-face-a-toutes-formes-de-dictature-resister-est-un-devoir.html
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.،تازهترینُجستارشما،امروزدرفرانسهبرپیشخوانکتابفروشیهاجایمیگیرد«َسندرومدیکتاتوری»

آیاهدفتانادایشهادتیدرمورددیکتاتوریایاستکهازکودکی،اززمانجمالعبدالناصرتاکنون،

شاهدشبودهاید؟

 امروز تنها کشورهای جهان سوم نیستند که به این بیماری مبتال هستند و از آن. این تنها هدِف من نبوده است

 برخی از. اکنون در کشورهای دموکراتیک غربی نیز گرایش به دیکتاتوری وجود دارد. رنج می برند

 و آن چه. رهبران این کشورها هر چند ُمنتََخِب مردم هستند اما رفتاری مثل دیکتاتورها در پیش می   گیرند

 اوضاع را غم انگیزتر می کند این است که بخش بزرگ و چشمگیری از مردم نیز به امید افزایش امنیت و

.محافظت آماده ی پذیرِش این دیکتاتوری هستند

 از این رو، برای من انتشار کتابی در مورد دیکتاتوری فوریت داشته است؛ نمی خواستم به عنوان انسانی

 دلیل اش هم این است. جهان سومی تجربه های خود را از الگوی قدیمِی دیکتاتوری با دیگران در میان بگذارم

.که امروز همه ی ما در سایه ی سنگین این خطر زندگی می کنیم

 

چرا؟.شمابرایبررسیوتحلیِلپدیدهیدیکتاتوریازاصطالحاتپزشکیاستفادهکردهاید

 به این طریق می توان دیکتاتوری را از تمامی زوایای آن بررسی. این فرمول بسیار کارساز و مؤثر است

 اما چرا برای یافتن علت این پدیده تالش نکنیم؟ همان طور که یک پزشک به تجزیه و تحلیل مرحله به. کرد

 .در پایان این تجزیه و تحلیل در می یابیم که چگونه باید آن را درمان کنیم. مرحله ی یک بیماری می پردازد

 در. دیکتاتوری، به عنواِن نتیجه و پیامِد رفتارهای انسانی، به مراتب پیچیده تر از آن است که تصور می کنیم

 چنین. یک دیکتاتور از عدم و به خودی خود به وجود نمی آید. چنین رژیمی، در واقع، دو طرف وجود دارند

.یک دیکتاتور نمی تواند بدون رضایت و تأیید ملّت وجود داشته باشد. چیزی ناممکن است

 

معجزهیبوِئِسی

شماپاجایپایاِتیَندوالبوِئسی

(EtiennedeLaBoétie) یاوراسرمشقخودقرار«گفتاردربندگیخودخواسته»میگذاریدو 

...میدهید

او این ُجستار را در سده ی شانزدهم نوشته و ما امروز می توانیم در پرتو این. این مرد نوعی معجزه است  

مردم در واقع به مدد سازوکارهای متعدد. اثر و از خالل نگاه او به خوانِش رویدادهای مصر بنشینیم  

راسِت افراطی در برزیل چه کار می کند؟ یا دونالد ترامپ در آمریکا که. می توانند دیکتاتوری را بپذیرند  

 می گوید همه ی مکزیکی ها تبهکار و جنایت پیشه اند یا همه ی مسلمانان تروریست اند؟ ویکتور اوربان با

 کارزار خود علیه مهاجران به چه بازی ای دست می زند؟ این رهبران در مورد خطرها و تهدیدها اغراق



  درصد از۸۵برای مثال، می دانیم که . می کنند تا اکثر مردم آنها را محافظ و ملجأ و پناه خود بپندارند

اما بازی با ترِس مردم مرحله ای مهم برای تمهید مقدمات به. قربانیان حمالت تروریستی غربی ها نیستند  

.قدرت رسیدن راست افراطی است

 

نقشبزرگیرابهدینبهعنوانابزاریبرایفریفتِنمردماختصاص«َسندرومدیکتاتوری»شمادر

آیامیتواندینراجزءالینفکیازدیکتاتوریدانست؟.میدهید

 هر دو نه برای زنان و نه برای مردم. افراط گرایی های مذهبی با دیکتاتوری ها وجوه مشترِک فراوانی دارند

 هیچ احترامی قائل نیستند زیرا آنان را کودکانی می دانند که باید به جای آنها درباره ی خیر و صالحشان

 بُعِد. هر دو به حقوق بشر با بدگمانی و سوءظن می نگرند و همه چیز را توطئه می بینند. تصمیم گرفت

 مصر پیش از جمال عبدالناصر به گونه ای باورنکردنی. بیگانه هراسِی هر دو را نیز نباید از یاد برد

 سخن گفتن. شهروند بود اما با ظهوِر دیکتاتوری نظامی،  این خصلِت خویش را از دست داد- جامعه ای جهان 

 مصر تنوع جمعیت و استعدادهای خود را از دست داد تا در باتالِق. آغاز شد« آنان علیه ما«و « ما«از 

.ای که مدعی اش بودند ــ فرو  َرَود«میهن      دوستی«وطن پرستی افراطی ــ و نه 

 من در کتاب تالش. رهبران است« فّر و شکوه«یکی دیگر از وجوه مشترک این دو پد یده کوبیدن بر طبِل 

 بازبینِی فیلم های موسولینی بسیار آموزنده. کرده ام که وابستگی مردم به دیکتاتور را تجزیه و تحلیل کنم

 واقعاً برای این که هنگام مشاهده ی واکنش های او به خنده نیافتیم باید خود را به. او یک دلقک است. است

 یک سخنرانِی بی سر و ته. با وجود این، مردم ساعت ها منتظر می ماندند تا او را ببینند. شدت کنترل کنیم

 شناخت این پدیده از فوریت برخوردار است زیرا. ایراد می کرد و مردم دست می زدند و شعار می دادند

 من از چندی پیش در نیویورک مستقر شده ام و مرتب با هواداران و پشتیبانان ترامپ. امروز نیز وجود دارد

 گفت و گو با آنان ناممکن است زیرا به قهرمان خود چنان دیوانه وار وابسته اند که حاضر. رو به رو می شوم

 .این وابستگی امری عقالنی نیست، گونه ای احساس است. نیستند سِر سوزنی به وجهه ی او خدشه وارد شود

.آنان ترامپ را حامی و حافِظ خود می دانند

 

دربارهیاهمیتتوطِئهدردیکتاتوری

.شمادرعینحالبراینوشتناینکتاببرسخنرانیهایهیتلرهمدرنگکردهاید

 مگر می توان فهمید هولوکاست یا نسل کشی یهودیان چطور رخ داد بی آنکه بفهمیم چطور مردم را برای

 من پیش از این، این پدیده را در. وقوع چنین فاجعه ای در روندی توأم با انسانیت زدایی آماده کردند

 تشریح کرده ام زیرا دقیقاً از همان شیوه برای تبدیِل یک جواِن مسلمان به اسالم گرا و عمارتیعقوبیان رمان

 عکس هایی واقعی یا تماماً ساختگی را به او نشان می دهند و برای مثال به او. سپس جهادگرا استفاده می کنند



 ادعای خود را تعمیم می دهند، دشمنی.« ببین خواهرانت را که قربانی تجاوِز غربی ها شده اند: «می گویند

 برای تمهید مقدمات نگارش این رمان به مجالس وعِظ. می آفرینند و تحریک و تشویق به خشونت می کنند

 شاهد و. در آن زمان معروف نبودم و این کار آسان تر بود. اسالم گرایان رفتم و پای حر ف های آنان نشستم

 اما امروز این نفرت پراکنی را از راسِت افراطِی غرب. شنونده ی این سخنرانی های سرشار از نفرت بودم

 به نظر راست افراطِی غرب، مسلمانان، اعراب و همه ی مهاجران مسئوِل مصائب و مشکالت. هم می شنویم

.غرب اند

 

بهباورشما.شمامثالهاییمیزنیدکهآمیزهایازاستفادهیفریبکارانهازترسوتوطِئههایخیالیاست

نظریههایتوطِئهیفراگیرــبهویژهدرشبکههایاجتماعیــیکیازبزرگترینخطرهابرای

دموکراسیاند؟

 بدوِن این توطئه ی کشف ناشدنی و در نتیجه هولناک و. بدون توطئه نمی توان دیکتاتور بود. مطلقاً چنین است

 ، او دچار هراس خواهد شد اما«شخص مسلحی می آید و تو را می کشد«اگر من به کسی بگویم  . هراس انگیز

 توطئه ای علیه تو از سوی«اما اگر به او بگویم  . می تواند بر اوضاع مسلط شود و خود را جمع و جور کند

 ، در این صورت دچار وحشت بیشتری خواهد شد زیرا«مسلمانان، یهودیان یا مسیحیان طراحی شده است

 بنابراین، با سهولِت بیشتری به جست وجوی کسی می پردازد که از او حفاظت. نمی داند چه چاره ای بیندیشد

 البته در گوشه و کنار. هیچ دیکتاتوری ای بدون چنگ انداختن به نظریه ی توطئه امکان پذیر نبوده است. کند

 به دوراِن. دنیا تفاوت های فرهنگی هست اما فارغ از این تفاوت ها، توطئه عنصر یا عامل اصلی است

 کافی است یک بار متن آن را بخوانید تا دریابید که. بنگرید« پروتکل بزرگان صهیون«طوالنِی حیاِت 

 با وجود این، هر گاه کوشیده ام نشان دهم که این متن ساخته و پرداخته ی. جعلی و ساختگی است

 علت هم. سرویس های امنیتی روسیه ی تزاری است، اسالم گرایان مرا هدف حمله و انتقاد خود قرار داده اند

.این است که از همان دشمن استفاده ی ابزاری می کنند

 این هنر تبلیغات است یا به سخن دقیق تر ماشینی که. تعمیم و انسانیت زدایی دو واژه ی اصلی ایجاد ترس اند

 هر چند کثرت و تنوع رسانه ها کار چنین تبلیغاتی را. به نحوی خارق العاده روندی تکاملی را پیموده است

 در جامعه های دموکراتیک دشوار می کند اما تکامِل خارق العاده ی این ماشین تبلیغات منحصر به جوامعِ

 تصویر و وجهه ی مخالفاِن رژیم با توسل به شیوه های. به هر حال این تفاوت وجود دارد. دیکتاتوری نیست

 من خود بارها در برنامه های تلویزیون دولتی مصر متهم شده ام که. گوناگون کثیف و خدشه دار می شود

 .مأمور سازمان سیای آمریکا، موساد اسرائیل و حتی ایران هستم و این به صورت امری رایج درآمده است

 استفاده از هر وسیله ای برای سلب اعتماد. یک سوپر جیمز باند. من مأمور دوجانبه و حتی سه جانبه هستم

 روندی که هیچ گاه از. همه باید از وجوِد چنین روندی آگاه شوند. پسندیده و نیکوست[ از مخالفان رژیم]مردم 

 امیدوارم بتوانم به آگاه شدن مردم از. دیکتاتوری نصف و نیمه یا نیم بند وجود ندارد. گردش باز نمی ایستد



 خطراتی که دموکراسی را تهدید می کند کمک کنم، خطر رهبرانی که جاه طلبی  و بی اعتنایی به دموکراسی

.را پنهان نمی کنند

 

منظورتانویکتوراوربان،ژاِئیربولسوناروودونالدترامپاست؟

 پوتین چه فرقی با یک دیکتاتور دارد؟ تزاری است که از پشتیبانی و حمایِت. و عالوه بر آن، پوتین. بله

 یا اردوغان که در پی انتخاب شدن به ریاسِت. کسانی برخوردار است که دموکراسی را لگدمال می کنند

 در مورد فرانسه، باید. جمهوری ذره ذره دموکراسی را نابود می کند تا دولتی اسالمی را جایگزین آن سازد

.گفت که راست افراطی برای رسیدن به قدرت دورخیز کرده  است

 زمانی که دونالد. البته مقاومِت دموکراتیک در غرب، جایی که نهادها نیرومند و مقاوم اند، آسان تر است

 ترامپ تصمیم گرفت ورود شهرونداِن هفت کشور مسلمان نشین به آمریکا را ممنوع کند، قضات آمریکایی

 اگر این رئیس جمهور، یک کشور جهان سوم را هدایت می کرد، یک امضای. تصمیم او را لغو کردند

 از این رو، پشتیبانی از نهادها خود نوعی. ساده اش کافی بود تا این تصمیم برای مدتی طوالنی اجرا شود

 هر قدر وضع دموکراسی های غربی بدتر شود، بیشتر به ضرر نوع بشر. مقاومت در برابر دیکتاتوری است

.است

 

چگونگِیانقالبیبودن

بهباورشماروشنفکرانیکهبهچنین.شماامکانهرگونهتغییرتدریجیدردروِنرژیمرامنتفیمیدانید

دیدگاهیدلبستهاندراهراگمکردهاند؟

 از این بد تر این که این رژیم ها تالش می کنند با نشان دادن بعضی شبه پیشرفت ها. این راه راهی بن بست است

 برای مثال، این حکومت ها اغلب از حقوق زنان استفاده ای. روشنفکران را از مبارزه ی اصلی دور کنند

 مبارزه برای احقاق حقوق زنان تنها در صورتی درست است که هم زمان برای دموکراسی. ابزاری می کنند

 دیکتاتور برای به فراموشی سپرده شدن زندانی بودِن صدها زِن مبارز که برای آزادی بیان. هم مبارزه کنیم

.روشنفکراِن دست به سینه به خوبی می دانند که چه می  کنند. مبارزه کرده اند به ویترینی تزئینی نیاز دارد

 

انقالبهرهرجومرجوآشوبیکهبههمراهداشتهباشد،هنوزهمبهترینوسیلهی:»شمامینویسید

پایاندادنبهدیکتاتوریاستزیرارژیمپیشینراکامالًویرانونابودمیکندتابتوانهمهچیزراازنو

آیابهباورشماتنهاراِهبرونرفت،انقالباست؟.«ساخت



 شما می توانید در یک دموکراسی. انقالب پیش از آنکه عمل یا رخدادی سیاسی باشد نوعی روحیه است

 انقالبی بودن به معنای وفادار ماندن به اصوِل خویش، اندیشه ها و عقایِد خویش و بیاِن حقیقت. انقالبی باشید

.این است یک رفتار انقالبی حتی بدوِن انقالب. است

 

سخنمیگوییم،پیشازهرچیزبهقیامیاشورشیاشکلیازخشونت«انقالب»امازمانیکهاز

...میاندیشیم

 در واقع، انقالب به عنوان یک اقدام و عمل سیاسی وضعیتی توأم با هرج و مرج و درد و رنج می آفریند که

 اما برای از بین  بردن حکومتی که رو در روی ماست و همه چیز را. به سختی برای مردم پذیرفتنی است

 فرانسه چگونه به دموکراسی دست یافته است؟ از راِه سازش و. در اختیار دارد هیچ راه دیگری نداریم

.من منکر این درد  و  رنج نیستم. بسیاری کشته شده اند! مصالحه؟ نه

 

نگراننیستیدکهبامطرحکردنچنینمطالبیحکومتمصربیشازپیششماراهدفبگیرد؟

 شرف آدمی در آن است که همیشه چیزی را بیان کند که می اندیشد و: «اجازه دهید از چه  گوارا نقل قول کنم 

 زمانی که سرگرِم. به عواقب نمی اندیشم. من کوشش می کنم چنین باشم.« به چیزی عمل کند که می گوید

 نوشتِن آخرین ُرمان خود بودم، روزی همسرم از من پرسید که آیا کار آن طور که دلم می خواهد پیش

 اما فکر می کنم. بله: «به او پاسخ دادم . را به پایان برده بودم« رو به نیل دویده ام«می رود؟ من دومین فصِل 

 .می دانستم که حکومت نظامی به انتشار این رمان رضایت نخواهد داد.« که دیگر نتوانیم در مصر بمانیم

 البته همسرم. اما باید این رمان را می نوشتم، راِه دیگری پیِش پای ام نبود. می دانستم که در خطر خواهیم بود

.همواره پشتیبان من بوده است

 

آیافکرمیکنیدکهروزیبهمصربرمیگردید؟

 اما در چه شرایطی؟ اندکی پیش از اعالم پیگرد قضائی من در دادگاه نظامی، یکی از دوستانم ــ. امیدوارم

 خانمی که یکی از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت با او تماس گرفته بود ــ تلفنی با من تماس گرفت تا

 در این.« ما از خارج از کشور بودن عالء األسوانی خرسند نیستیم: «پیام این بود . پیامی را به من برساند

 پیام ضمن تجلیل از استعداد های من اطمینان داده می شد که در بازگشت مزاحمتی برایم ایجاد نخواهد شد و

 با وجود این، در این پیام هیچ اشاره ای به شرایِط الزم برای. حتی دوباره می توانم در روزنامه ها بنویسم

 نوشتن در روزنامه ها، اما چگونه نوشتنی؟ این واقعیت که در این مورد چیزی گفته. بازگشت نشده بود

 شش روز. بنابراین، مؤدبانه درخواست شان را رد کردم. نمی شد به خوبی گویای محکومیت ام به سکوت بود



 اما بازگشت. بله، خیلی دوست دارم که به مصر بازگردم. بعد از رد درخواست، پیگرِد قضائی رسمیت یافت

!بدوِن آزادی نه 

 

اکنونبهچهچیزیامیدوارید؟.انقالبمصرلگدمالشد

  علیه۱۸۲۵برای مثال، می توان به جنبش انقالبی دسامبر . هر جنبش انقالبی آغاز تغییر و دگرگونی است

پس از آن به زمان نیاز.  در پاریس اشاره کرد۱۷۸۹تزار نیکوالی اول در سن  پترزبورگ و جنبش انقالبی   

در. اما آینده ی خوبی در انتظار ماست و در این تردیدی نیست. در مصر نیز به زمان احتیاج داریم. است  

حکومت مصر به شیوه ای. ان انقالبیون مصر را ده تا بیست میلیون نفر تخمین زده بود.ان.سی 2011سال   

آنها همچنان. بقیه همگی آزادند. شرم آور شصت تا صد هزار نفر از آنان را در زندان ها جای داده است  

افزون بر این، دیکتاتور این. رؤیای خود را در سر دارند و هیچ گاه احساس آزادی را فراموش نخواهند کرد  

.را می داند و از آن در بیم و هراس است

 

فؤاد روستایی: برگردان

ازسایت آسو


