
آریلدورفمن؛گذشتهایکهگریبانآیندهرامیگیرد

رهرمز دیّا

 در جریان وقایع کشورتان هستم و امیدوارم سرزمینی که به سرزمین معجزه ها معروف است، به اعجاز خود

[1](آریل دورفمن، خطاب به مردم ایران. )ادامه دهد و صدای مردم را به گوش همه برساند

 

چند وقت پیش تعریف می کرد که تازگی ها ُمراجعی. دوستی دارم که روان شناس است و دفتر مشاوره دارد  

مدام کسانی که. ُمراجع او یک قاضی بازنشسته است که دائم کابوس می بیند. دارد که منحصربه فرد است  

چند وقت است که چنین: »دوست روان شناسم از او می پرسد. محکومشان کرده به خوابش می آیند  

تا زمانی که کار می کردم سرم به. از وقتی که بازنشست شده ام» :قاضی می گوید« کابوس هایی می بینی؟  

 ».پرونده های تلنبارشده  در اتاقم گرم بود اما از وقتی بیکار شدم، کابوس ها دست از سرم برنمی دارند

 ،امیدعلیهامید حرف های دوستم و ماجرای قاضی نگون بخت مرا به یاد مطلبی انداخت که پیش تر در کتاب

:بیوه ی شاعر شهیر روسیه می نویسد. اثر نادژدا ماندلشتام، خوانده بودم
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 یکی از مقامات ارشد پلیس مخفی که پس از مرگ استالین بازنشسته شده بود، مواجهه با قربانیان ...

بازجوی مزبور در جوانی به کار. سابق خود را ماورای تحمل خویش یافت و خود را حلق آویز کرد  

او در تمام سال های خدمتش جز همکاران و زندانیانی که از آن ها بازجویی. بازجویی گمارده شده بود  

او به طور شبانه روزی و بی وقفه کار کرده بود و تازه بعد از بازنشستگی بود که. می کرد، ندیده بود  

[2]... .فرصت یافت تا درباره ی اعمال خویش فکر کند

زن خبرچینی که دائم به دفتر دادستانی: »او در جای دیگری از همان کتاب ماجرای مشابهی را نقل می کند  

 احضار می شد تا شهادت های دروغ خود را که سال ها قبل علیه آدم های بی گناه داده بود پس بگیرد، در برابر

[3].«وحشت زدگِی مفرط دوام نیاورد، سکته کرد و مفلوج شد

:نادژدا ماندلشتام، چند سطر جلوتر، به واکاوی این حوادث پرداخته و می نگارد

 شکل خاصی از بیماری ــ گیجی، خواب آلودگی، خواب هیپنوتیزمی ــ وجود داشت که همه ی آن هایی

تمام آن قاتالن،. مرتکب رفتارهای هولناک می شوند، به آن مبتال شده بودند« عصر جدید»که به نام   

آن ها هرگز به ذهنشان خطور نمی کرد که: تحریک آفرینان و خبرچینان یک ویژگی مشترک داشتند  

آن ها تصور می کردند که زمان. قربانیانشان روزی دوباره بر خواهند خاست و سخن خواهند گفت  

هرگز به فکرشان خطور نمی کرد که. متوقف شده است؛ به راستی این نشانه ی اصلی بیماری بود  

 ارواح این آدم ها، کسانی که سربه نیست کرده اند یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاده اند، روزی

پس از)درنتیجه در دوره ی اعاده ی حیثیت ها . برخیزند و از گورکنان خویش حساب پس بخواهند  

تمام عذاب وجدان و ترس هایی که طی سال ها در خود سرکوب و انباشته کرده بودند یکباره( ۱۹۵۶  

[4].فوران کرد و آن ها را سراپا وحشت زده کرد

 بازگشت اشباحِ قربانیان و عذاب  وجداِن ستمگران، در ادبیات سابقه ای دیرینه دارد و به ویژه در آثار ویلیام

قربانیان و تقاص گرفتن از« اجساِد»اما بازگشت . شکسپیر بیش از هر نویسنده ی دیگری مشهود است  

 دژخیمان، سوژه ای نسبتاً بدیع است که در آثار نویسنده ی پرآوازه ی شیلیایی، آریل دورفمن، نقش پررنگی ایفا

تعدادی از آن ها در. اجداد دورفمن یهودی بودند. دورفمن همانند نادژدا ماندلشتام، تباری روسی دارد. می کند  

والدین دورفمن اما به آن سوی کره ی زمین، به. حمله ی آلمان به روسیه به دست نازی ها کشته شدند  

پدر چپگرای او، به یاد والدیمیر( ۱۹۴۲. )آرژانتین، رخت کشیدند و دورفمن در آنجا چشم به جهان گشود  

از آن هایی بود که وقتی .دورفمن کودکی بسیار نرم خو و دل رحم بود [5].لنین، او را والدیمیرو نام نهاد  

 مورچه ای در مسیر خود می دید راهش را کج می کرد تا مور بی نوا را له نکند یا اگر بر حسب اتفاق زخمی

معلوم بود که چنین کودکی در بزرگ سالی به آدمی. به درختی وارد می کرد از درخت پوزش می خواست  

به تجربه آموخته ام که خشم در سخت ترین لحظات زندگی به دادمان: او می گفت. خشونت پرهیز بدل می شود  

[6].می رسد و باعث بقای ما می شود اما نمی تواند به زندگی بهتر، صلح و انسانیت کمکی پایدار کند
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فراتر از آن،. شگفت نیست که دورفمن با مجازات اعدام نیز مخالف بود؛ حتی درمورد آدمی مثل پینوشه  

حتی آن قدر. دورفمن در روز مرگ دیکتاتور پیر حاضر نشد که با پسرش به خیابان برود و پایکوبی کند  

معموالً از این بیم دارم که مرگ یک فرد ــ هرقدر هم منفور ــ به موقعیتی برای: بلندنظر بود که نوشت  

 شادمانی تبدیل شود، درنتیجه امیدوار بودم که آنچه باعث خوشحالی شده، زایش ملتی جدید باشد نه مرگ

[7].یک فرد

:همچنین در عالم خیال، برای مجازات پینوشه، به جای اعدام، مکافات دیگری در نظر گرفته بود

 اینکه پینوشه را مجبور کنند تا به چشم های سیاه و زالل زنانی بنگرد که او پسران، همسران، پدران و

 برادرانشان را ربوده و ناپدید کرده بود؛ اینکه زنان، تک تک، به ردیف بیایند جلو و هریک از آن ها

 به او بگوید که چگونه زندگی شان با فرمانی که او داده، یا فرمانی که جلویش را نگرفته، تباه و ویران

دلم می خواست چرخه ی درندگِی جنایت های پینوشه گسسته شود و درنتیجه، او دریابد که چه کار. شده  

[8].کرده و شاید، کسی چه می داند، روزی طلب بخشایش کند

 او در. چالش عفو یا انتقام، دغدغه ی اصلی او در دوره ی گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی بود

.که آوازه ی او را بیش از هر اثری بلند ساخت، به همین چالش می پردازد مرگودوشیزه نمایش نامه ی

 بااین حال، دورفمن در مقام نویسنده ی در تبعید، نمی توانست از رنج زنانی که در شیلی و تحت حکومت

.پینوشه، همسر، فرزند یا برادر خود را از دست داده  بودند، بی اعتنا بگذرد

 از همین رو، پایداری، پرهیز از سکوت، بازگشِت اجساد قربانیان، و در یک کالم، مواجهه ی گذشته با آینده،

دورفمن از طریق آثار خود به ناپدیدشدگان. محور تقریباً تمام آثار ادبی  اوست  )desaparecidos( چهره 

 می بخشید و به خانواده های قربانیان که خشم خود را از بیم ماشین سرکوب در پستوی سکوت قایم کرده

دورفمن درحالی که در اروپا یا آمریکا در تبعید به سر می برد در داستان هایش از حوادث. بودند، صدا می داد  

یکی از عجیب ترین نمونه های این رابطه ی. دردناک کشورش اثر می پذیرفت و هم زمان بر آن اثر می گذاشت  

، پنج سال پس از آغاز دیکتاتوری پینوشه، بازمی گردد۱۹۷۸متقابل به سال  .

  از خانه های خود ربوده شده بودند و پس از آن۱۹۷۳ اجساد پانزده دهقان ــ که در اکتبر ۱۹۷۸در نوامبر 

 پس از قضیه ی. هرگز کسی آن ها را ندیده بود ــ در چاه معدنی متروکه نزدیک به روستای لونکن کشف شد

 امواج دریا آن ها را به: معدن لونکن، کم کم سروکله ی پیکرهای ناپدیدشدگان در جاهای دیگر نیز پیدا شد

 ساحل می آورد، از درون گورهای دسته جمعی در زیر کشتزارهای شخم خورده بیرون می زدند و از کناره ی

.رودخانه ها از زیر خاک بیرون می آمدند

 بستگان، به ویژه مادران. این جنایت اهریمنی، به نوبه ی خود، شکل خاصی از مقاومت را برانگیخت

 در سال های .، نمی خواستند اجازه دهند که جگرگوشه هایشان بیش از این در تاریکی بمانند«ناپدیدشدگان»
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 بعد، جهان شاهد آن بود که چطور بستگان قربانیان در برابر مقامات ایستادند و از آ ن ها خواستند که یا

 نماد. بازداشت شدگان را زنده بازگردانند یا اجساد آنان را پس دهند تا به طرزی شایسته به خاک سپرده شوند

 این مقاومت، عکس هایی بود که زنان به لباس خود سنجاق می کردند و یا در راهپیمایی های سکوتی که

 این اقدامات اعتراضی، در میانه ی دهه ی. به شکلی بی رحمانه سرکوب می شد، روی پالکاردها برمی افراشتند

 در دهه های.  در شیلی و آرژانتین آغاز شد و به زودی به  شیوه ای جهانی از مقاومت بدل گشت۱۹۷۰

 گذشته، خانواده هایی در افغانستان، میانمار، اتیوپی، قبرس، سوریه، یمن و مکزیک همین روش را در پیش

 ، پس از مهاجرت۱۹۸۰دورفمن به یاد می آورد که در دهه ی . گرفته اند تا یاد گمشدگان را زنده نگه دارند

 اجباری به آمریکا، چگونه از مشاهده ی عکس نوجوانان ناپدیدشده روی کارتن های شیر که به درخواست

.والدین آنان نصب شده بود، شگفت زده شد

 .کرده بود بیوهها ُطرفه آنکه ماه ها پیش از آنکه جسدی پیدا شود، دورفمن شروع به نگارش داستانی به نام

 او در داستان خود، به جای آنکه نابودشدن قربانیان را بپذیرد، پیش بینی کرده بود که درصورت بازگشت این

.اجساد، بقایای پیکرها به دادخواهی خواهند پرداخت

 ، همانند بسیاری از نوشته های ادبی دورفمن، زنان در صف اول مبارزه ایستاده اند و قوایبیوهها در داستان

 دورفمن درمورد نقش زنان در مبارزات سیاسی و مدنی. دست نشانده ی دیکتاتوری را به ستوه می آورند

:می نویسد

 زنان اغلب اعضایی از جامعه اند که قدرت کمتری در اختیار دارند، آن ها در حاشیه افتاده اند، هرچند

 وقتی زنان دست به شورش می زنند، لبریز از قدرت اراده، خشم و وقار می شوند و به این شکل،

 دنیایی را از هم می شکافند و قدرت را به چالش می گیرند، تا آنکه قدرت در برابر تالش های آنان

[9].ماهیت خویش را آشکار می کند و پلیدی هایش را بیرون می ریزد

 و زنی( سروان و ستوان)دیالوگی تکان دهنده میان دو نماینده ی نیروی انتظامی بیوهها در جایی از داستان

 که پدرش جزو کشته  شدگان است درمی گیرد که هم زمان قدرت اراده ی زنان و پلیدِی قدرت مداران را آشکار

:می سازد

سر در نمی آورم که پدرت دفن شده یا نشده: »سروان که صبرش لبریز شده بود، گفت .«

.«سربازها دفنش کرده اند نه من: »زن گفت

«تو حضور نداشتی؟»

.«فقط سربازها»

.«سربازها حق نداشتند پدر مرا به خاک بسپارند»
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احساس می کرد با موضوعی سروکار پیدا کرده که ممکن است مخالفان نظام را که برای... سروان  

 سرنگونی تالش می کنند، دور هم جمع کند و آن وقت از یک آدم بی سروپای ناشناس، یک شهید یا یک

به خطرش نمی ارزد... در چنین وقت هایی تشییع جنازه... قهرمان ساخته شود .

نمی توانست جلوی... خطرناکی بود جناب سروان... این میلوناس عنصر: »ستوان حرف زن را برید  

یک روز خانواده اش جلوی یک قاضی سبز شدند و ادعا کردند که طرف ناپدید... زبانش را بگیرد  

مدتی ناپدید می شوند، بعد دست به کشتن همدیگر می زنند یا... این مردم... گفتند او را ربوده اند. شده  

 به نیروهای پلیس حمله می کنند، یا در تصادفی، چیزی، خودشان را مجروح می کنند، بعد سعی می کنند

[10]...«که حکومت را مقصر قلمداد کنند

 نیست ونابودکردن اجساد قربانیان، استراتژی سبعانه  و پلید رژیم پینوشه بود؛ روشی که در ابتدا، به خیال

 از یک سو با ناپدیدکردن اجساد،: دیکتاتور با یک تیر دو نشان می زد. آنان، خردمندانه به نظر می رسید

 کشته شدن قربانیان و اساساً بازداشت آنان، را حاشا کرده و بدین ترتیب بر جنایت های خود سرپوش

 از سوی دیگر، با سربه نیست کردن آدم ها رعب در دل ها می افکند؛ ارعابی که هزینه ای نداشت و. می گذاشت

.دیکتاتور اما خبر نداشت که همین استراتژی عاقبت گریبانش را می گیرد. برای کاسبان ترس به صرفه بود

 ، توضیح می دهد، به قرار زیرشکستنطلسموحشت چگونه؟ ماجرا، چنانچه دورفمن در اثر کم نظیر خود،

:است

 ۱۹۹۶پیش تر در سال . ، پینوشه با خیال آسوده برای عمل جراحی به انگلستان سفر کرد۱۹۹۸در اکتبر 

 گروهی از وکال در دیوان عالی اسپانیا درمورد مرگ و ناپدیدشدن تعدادی از شهروندان اسپانیایی در شیلی،

 از همین رو، پینوشه از ورود به اسپانیا قدری هراس داشت اما .علیه پینوشه اقامه ی دعوا کرده بودند

  چند کارآگاه۱۹۹۸ اکتبر ۱۷بااین حال، نیمه شب . خاطرش از عزیمت به انگلستان کامالً آسوده بود

 هم زمان یک قاضی در اسپانیا انتظار می کشید تا. بریتانیایی به کلینیک آمده و دیکتاتور را بازداشت کردند

.پینوشه را برای محاکمه به اسپانیا بفرستند

 حاال پلیس اسکاتلندیارد به شدت او و همراهانش را می پایید و پینوشه حتی برای قدم گذاشتن در فضای سبز

 قانون، قالده ای به گردن دیکتاتور انداخته بود که تنها به اندازه ی. اقامتگاه خود مجبور به کسب مجوز بود

 اکنون پینوشه دست کم می فهمید. ریسمانی که مرجع قضائی برای او تعیین کرده بود می توانست جا به جا شود

 .که محدودیت، حصر خانگی و پاییده شدن چه طعمی دارد

 دادگاه بریتانیا پس از کش وقوس های فراوان ــ طی مجموعه ای از. بااین همه، پینوشه به اسپانیا منتقل نشد

 اقدامات مشکوک به تبانی، خأل های قانونی و بهانه تراشی های وکالی دیکتاتور ــ سرانجام پینوشه را به شیلی

 اما در شیلی که حاال رئیس جمهوری منتخب بر آن حکم می راند، قوه ی قضائیه به تدریج مراحل. مسترد کرد
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  دیوان عالی برای نخستین بار حکم به الغای۱۹۹۷ازجمله، در پایان سال . اولیه ای از استقالل را می پیمود

 عالوه بر این، از. قانون عفو پینوشه داده بود؛ قانونی که در اساس برای مبراساختن خود او تدوین شده بود

 لحظه ی دستگیری پینوشه در لندن، شکایت های جدیدی علیه نیروهای مسلح طرح شد و پرونده هایی که قبالً

 اما عجیب تر از همه ی این موارد، پرونده ی. به علت قانون عفو، مختومه اعالم شده بود دوباره گشوده شد

  انسان۷۵، در ابتدای روی کارآمدن پینوشه، نظامیان او ۱۹۷۳در سال . بود« کاروان مرگ»مربوط به 

 کارلوس. موسوم شد« کاروان مرگ»این اقدام قساوت آمیز بعدها به . بی گناه را به کام مرگ فرستاده بودند

 برگر و ده ها نفر دیگر بازجویی و شکنجه شدند و در کمال بی رحمی به قتل. برگر یکی از آن قربانیان بود

 اجساد تعدادی از کشته شدگان هرگز به خانواده ها تحویل داده نشد و معلوم نگشت که در کجا دفن. رسیدند

 پدر و مادر کارلوس برگر نتوانستند این مصیبت را تحمل کنند و در سال های بعد دست به خودکشی. شده اند

 کارمن، همسر وفادار کارلوس، اما پایداری نشان داد و اجازه نداد که مرگ همسرش او را از پا. زدند

 و به رغم بی اعتنایِی قضات به شکایت های او طی. کارمن، در طلب مجازات قاتالن کارلوس برآمد. درآورد

.سالیان متوالی، بر اقدامات خویش مداومت ورزید

 ، چند ماه پس از بازداشت پینوشه در لندن، حکم جلب نظامیانی که زندگی کارمن را۱۹۹۹سرانجام در اوت 

.سیاه کرده بودند صادر شد

  در برابر دیوان عالی، ژنرال پینوشه را بابت فجایع۲۰۰۰کارمن در آوریل . هنوز اما ماجرا تمام نشده بود

 ازجمله استشهادی از گروهی از افسران ناحیه که به. مدارک او قاطع بود. کاروان مرگ متهم ساخت

 در ادامه، معلوم شد که پینوشه. دست داشتن پینوشه و دستور او برای الپوشانی کشتارها گواهی می داد

 اینکه هیچ: البته نه به غیرنظامیان، بلکه به خوِد نظامیان. می خواسته از طریق این کشتار، پیامی را برساند

 کاروان مرگ نمایشی. خوِد ارتش می بایست مرعوب می شد. نرمشی نسبت به مخالفان تحمل نخواهد شد

.برای نشان دادن قدرت پینوشه بود

 اگر او اجساد کشته شدگان را به جای. اکنون اما پینوشه در تاری که خود تنیده بود، گرفتار آمده بود

 اما حاال اجساد کشته شدگان بازگشته و گریبان. گم وگورکردن به بستگانشان تحویل داده بود، اینک آزاد می شد

.پینوشه را گرفته بودند

 ۳۱« )روز مردگان»دورفمن در سال های پس از پایان دوران دیکتاتوری، بارها دیده بود که با فرارسیدن 

 مزاری وجود نداشت تا بر آن گل: خانواده های افراد ناپدیدشده چه زجری می کشند(  نوامبر۲اکتبر تا 

 آنان، ورای مرگ، دیکتاتوری را مؤاخذه می کردند که: حاال همان ناپدیدشدگان به طریقی زنده بودند. بگذارند

.می خواست با تسریع مرگ آنان و بعد انکار آن، برای همیشه نابودشان کند



 «زوال عقل»وکالیش در مراحل نهایی محاکمه، . البته پینوشه چنان که باید، به سزای اعمال خود نرسید

 ساختگِی او را بهانه کردند و یکی از شعب دادگاه استیناف شیلی، محاکمه ی پینوشه را بر اساس این عذِر

.واهی به تعلیق درآورد

 اما در مقیاسی بین المللی و در. مبارزه ی معدود قضات عادل شیلی و مخالفان پینوشه ظاهراً بی ثمر مانده بود

 آنان مسیری را گشودند که محاکمه ی مستقیم یا. نگاهی روبه آینده، آنان گامی نسبتاً پیروزمندانه  برداشته بودند

 آنان دیگر ملل جهان را به این واقعیت دلگرم ساختند که. نیابتِی دیکتاتورهای دیگر جهان را هموار می کرد

  مردم۲۰۰۰طولی نکشید که در اکتبر . می توان دیکتاتورها را نیز در ایام حیاتشان به محضر عدالت کشاند

 سابق صربستان علیه اسلوبودان میلوشویچ، قصاب بالکان، قیام کردند و کمتر از یک سال بعد، دیکتاتور

.صربستان تسلیم دادگاه الهه شد

 بنابراین، در چشم اندازی فراخ تر، اختاللی که وکالی پینوشه در روند محاکمه ی او پیش آوردند، مانع از

 حاال دیکتاتورهایی. به سوی پاسخگوکردن دیکتاتورها در سطحی بین المللی نشد« فرشته ی عدالت»پیشروِی 

 مثل پینوشه و میلوشویچ، اگر اندکی عقل داشته باشند، باید در ستمگری و کشتار، کمتر دست ودل بازی به

 به هرحال، بی تردید پس از محاکمه ی پینوشه، دیگر دیکتاتورها و هم دستانشان نمی توانند با. خرج دهند

 .خاطری آسوده در خارج از قلمروی خودکامگِی خویش عرض اندام نمایند

 بااین حال، به قول دورفمن، نیاز به تأسیس محکمه ای فراملی و بین المللی که احکامش برای تمام حکومت های

کسی [11].جهان ــ حتی در داخل مرزهایشان ــ الزم االجرا باشد، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود  

 چه می داند، شاید اگر روزی چنین محکمه ای بنا نهاده شود دیگر خوِد دیکتاتوری به افسانه ای در گذشته مبدل

گاهی کاِر درست این است که رؤیای ناممکن را در سر بپرورانیم، ناممکن را: به قول دورفمن. شود  

[12].شاید تاریخ همان موقع گوش سپرده باشد و همان دم پاسخ دهد. بخواهیم و برای ناممکن فریاد بزنیم

]1[ ۹، ص۱۰۱، گلستانه ماهنامه ی .

۹۷. ترجمه ی بیژن اشتری، نشر ثالث، صامیدعلیهامید (۱۳۹۷نادژدا ماندلشتام ) ]2[ .

۹۶همان، ص ]3[ .

.همان ]4[

 والدیمیرو، ادوارد و آریل سه نام کوچکی است که دورفمن به تناسب سکونت در آرژانتین، آمریکا و ]5[

 شیلی برگزید. در کودکی و پس از مهاجرت به ایاالت متحده، کودکان آمریکایی نام والدی را با کلمات

یشاهزادهوگدا مشابه »لیدی« و »الدی« )پسرک( دست می انداختند. درنتیجه، دورفمن پس از مطالعه ی  

.مارک تواین خود را ادوارد )ادی( نامید و از والدینش خواست که دیگر او را والدیمیرو صدا نزنند
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Ariel Dorfman )1998( HeadingSouth,LookingNorth:ABilingualJourney. 

New York: Farrar, Straus and Giroux, p.79.

]6[ Ariel Dorfman )2012( FeedingonDreams. Mariner Books.

]7[ Ibid.

]8[ Ibid.

. ترجمه ی سید مصطفی رضیئی، نوگام،سهگانهیقدرت (۱۳۹۶با تغییراتی مختصر از: آریل دورفمن ) ]9[  

۲۰ص .

۲۸-۱۹[بیوه ها]. ترجمه ی احمد گلشیری، نشر آفرینگان، صص ناپدیدشدگان (۱۳۷۹آریل دورفمان ) ]10[ .

محاکمهیشگفتانگیزوپایانناپذیرژنرالآگوستو: شکستنطلسموحشت (۱۴۰۱آریل دورفمن ) ]11[ 

۱۷۹، ترجمه ی زهرا شمس، نشر کرگدن، صپینوشه .

۱۴۳همان، ص ]12[ .
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