
آریل دورفمن؛ درس هایی از دوره ی گذار

هرمز دیّار

« در تصویر معوجی که در ذهن بشر شکل گرفته این دو. مراقب باشیم که عدالت را با انتقام اشتباه نگیریم  

[1](دورفمن. آ) .«اما باید مدام به یاد داشت که یکی نیستند. مفهوم بسیار نزدیک اند

 راننده ای به نام روبرتو در سکوت شب. شب هنگام اتومبیل ِخراردو، وکیل دادگستری، در جاده پنچر می شود

 ِخراردو او را به خانه می برد تا صبح روز بعد، سر فرصت، با. نگه می دارد و کریمانه کمکش می کند

 سحرگاه اما خراردو با سروصدای غریبی که. صبحانه ای دلچسب از او پذیرایی کند و از خجالتش در بیاید

 همسرش، پائولینا،. او از مشاهده ی اتاق نشیمن مات ومبهوت می شود. از اتاق نشیمن می آید بیدار می شود

 در برابر اعتراض خراردو، پائولینا اعالم می کند. مرد غریبه را به صندلی بسته و بر سرش فریاد می کشد

 .که مهمانی که همسرش به خانه آورده همان کسی است که سال ها قبل، در رژیم گذشته، شکنجه اش کرده

 پائولینا، زندانی سیاسی سابق، اکنون مصرانه از همسرش. بدتر از آن، بارها به او تعرض کرده است

.می خواهد که مرد غریبه را به سزای اعمالش برساند

 مدتی قبل، حکومت جدید در دوره ی گذار خراردوی وکیل را به عضویت کمیته ی حقیقت یاب درآورده و

 مأموریت این کمیته بررسی موارد نقض حقوق بشر در حکومت سابق است، مواردی که به مرگ انجامیده

 او ناچار است که هم از زن. حاال خراردو در برابر چالشی حل ناشدنی قرار می گیرد، گره ای بس کور. باشد
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 آسیب دیده اش دفاع کند هم از مرد متهم، چون بدون قانون مداری گذار به دموکراسی به مخاطره می افتد، یعنی

 اگر روبرتو را به قتل برساند، قادر نیست که در مقام عضوی از کمیته  ای حقوق بشری به سرزمین مجروح

.و آسیب دیده اش کمک کند

 ، اثر آریل دورفمن، نویسنده ی(۱۹۹۰) مرگ و دوشیزه خراردو، پائولینا و روبرتو قهرمانان نمایشنامه ی

 دورفمن در این نمایشنامه می خواهد از این معمای بغرنج سر در بیاورد که شکنجه گران و. اهل شیلی، هستند

 چگونه می توان گذشته را زنده نگه. شکنجه دیدگان چگونه می توانند در یک سرزمین کنار هم زندگی کنند

 داشت بی آنکه گرفتارش شد و چگونه می شود آن را به فراموشی سپرد طوری که بیِم تکرارش در آینده

 وجود نداشته باشد؟ آیا می خواهیم که چرخه ی وحشت را ابدی کنیم؟ آیا می توانیم به قیمت فراموشِی گذشته

ناقضان حقوق بشر را ببخشیم؟

  مردم شیلی در همه پرسی به حکومت دموکراسی رأی دادند و ژنرال۱۹۸۰در آخرین سال های دهه ی 

 آگوستو پینوشه پس از حدود هفده سال دیکتاتوری از مسند قدرت کنار رفت و دوران گذار به دموکراسی

در همان سال ها دورفمن، که تا آن زمان در تبعید می زیست، به کشورش بازگشت و از مشاهده ی. آغاز شد  

که قربانیان و شکنجه گران در... جایی : »صحنه های متفاوت هم نشینی قربانیان با جالدان سابق یکه خورد  

 کنار یکدیگر، شانه به شانه، راه می روند، در اتوبوس پهلوی هم می ایستند یا در کافه ها، کنار هم، بستنی لیس

[2].»می زنند

 سال ها قبل در هلند وقتی یکی از وابستگان به رژیم دیکتاتوری دست دورفمن را گرفته بود، او یکباره

آنگاه قطاری از ناسزاهای تند را نثارش. احساس برق گرفتگی کرد و دستش را پس کشید و به عقب پرید  

حاال او چطور می توانست تاب بیاورد که در دوره ی گذار قربانی و جالد این گونه کنار هم بنشینند؟ [3].کرد

با. تا الیه ی بیرونی هرکس را اندکی بخراشم»به قول خودش کافی بود . بااین حال، این تنها ظاهر قضیه بود  

ناله ای سوزان که زیر [4]تا فغانی آرام سر دهد،» یک پرسش یا یک نگاه به درون هرکس رخنه کنم  

 خروارها ترس، سرکوب و سکوت پنهان شده و هر آن مترصد روزنه ای بود تا از اعماق دل پردرِد شخص

.قربانی فوران کند

زاده شد، غم نامه ی زنی که شکنجه و هتک حرمت مرگ و دوشیزه و از همین جا بود که شخصیت پائولینای  

و اکنون، دموکراسی، همان چیزی که آرزویش را داشت، جایی که می توانست دردش را بگوید، از. شده بود  

در مقابل، بازجویی که به او تعرض کرده بود [5].او می خواست تا خودش را برای مصالح عمومی فدا کند  

.آزادانه در شهر می چرخید

 دورفمن حس  کرد که باید به تمنیات سرکش شخصیت های نمایشنامه اش پاسخ گوید و بدین ترتیب، سکوت

 سنگینی را که بر بسیاری از دوستانش تحمیل شده بود بشکند، دوستانی که خود را سانسور می کردند تا
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به باور او، یک دموکراسِی شکننده تنها با افشای تمام ماجراها،. دموکراسی جدید را به دردسر نیندازند  

[6].رنج ها و امیدهای نهفته در درونش قوام می یابد و پنهان کردن زخم ها مانع از تکرارشان نمی شود

 نوشت پرسش هایی بنیادین را در برابر خواننده نهاد که تأمل بر مرگ و دوشیزه دورفمن در تکمله ای که بر

:او می پرسد. آن ها می تواند در گذار موفق به دموکراسْی حیاتی و تعیین کننده باشد

 شکنجه گران و شکنجه دیدگان چگونه می توانند در یک سرزمین کنار هم زندگی کنند؟ چگونه می توان

 جراحات کشوری را التیام بخشید که سخت از سرکوب آسیب دیده و ترس از بی پرده سخن گفتن بر

 همه جای آن سایه افکنده؟ آنگاه که دروغ گویی به عادت تبدیل شده چگونه می توان به حقیقت دست

آیا کار درستی است که برای تعمیم و تضمین صلح و آرامش حقیقت را فدا کنیم؟ سرکوب... یافت؟  

[7]این گذشته چه عواقبی به دنبال دارد؟ و کدام واقعیت را در گوش ما زمزمه یا فریاد می کند؟

 به باور او، یک دموکراسِی شکننده تنها با افشای تمام ماجراها، رنج ها و امیدهای

[6].نهفته در درونش قوام می یابد و پنهان کردن زخم ها مانع از تکرارشان نمی شود

گوشه چشمی نیز به تراژدی در مفهوم ارسطویی اش دارد، یعنی اثری هنری که به تماشاگر مرگ و دوشیزه  

چنین آثاری مخاطب را وامی دارند تا با فجایعی که. کمک می کند تا خود را از طریق شفقت و وحشت بپاالید  

].از سر گذرانده  مواجه شود، چون در غیر این صورت ممکن است که همان فجایع به تباهِی جامعه بینجامد

با نشان دادن این واقعیت که شکنجه گران در میان ما هستند و در خیابان مرگ و دوشیزه عالوه بر این، [8  

ناگهان دورفمن را مرگ و دوشیزه موفقیت خیره کننده ی. انگشت نهاد به ما لبخند می زنند بر زخم شیلی  

با وجود این، [9].مشهور ساخت و او تا چشم باز کرد خود را در میان ستارگان راک و بازیگران نامدار دید  

 در کشور خودش، شیلی، از این نمایشنامه چندان استقبال نشد و درحالی  که در دیگر نقاط جهان کارگردانان

در شیلی بعضی از بازیگران حتی زیر [10]را به روی صحنه می بردند مرگ و دوشیزه و بازیگران نامدار  

دورفمن این چالش را به ترتیب زیر سبب یابی کرد. بار آن نرفتند که در این نمایشنامه  بازی کنند :

 در گذار به دموکراسی، همان گونه که در شیلی، بولیوی و آفریقای جنوبی رخ داد، امتناع مردم از

آن ها می گویند نگاه کن، اگر گذشته را هم بزنیم گذشته. یادآوری خاطرات گذشته دالیل متعددی دارد  

همین کار را بیوه ها و سروان در مرگ و دوشیزه خراردو در. ... می آید و ما را تباه می کند  

آن ها می گویند آینده پیش رو است، بگذار ورق بزنیم، بیایید فراموشش کنیم، بگذارید از نو .می کنند  

همه می خواهند به اجماع برسند درباره ی اینکه کشور قرار است به کجا برسد و این به. شروع کنیم  

اما این تعارض واقعی است؛. معنای بیرون راندن کسانی است که می خواهند گذشته را به یاد بیاورند  

[11].شما می توانید آن ها را پنهان کنید اما نمی توانید حذفشان کنید
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در او. بااین همه، مبارزه ی دورفمن با فراموشی به معنای محبوس ماندن در گذشته و دفاع از انتقام نیست  

اما باید مراقب باشیم که. حافظه سنگ بنای هویِت ماست و ناگزیر میدان نبرد است: »مصاحبه ای می گوید  

حافظه، چه فردی چه جمعی، باید راهی باشد. گذشته ما را به اسارت نگیرد و در گذشته محبوس نمانیم  

].»ببخشیم تا بتوانیم از نو شروع کنیم: »به باور او، باید بخشید اما نباید فراموش کرد.» به سوی آینده

او می دانست که انتقام مهمانی. دورفمن به خوبی از امکانات هولناک و خانمان سوز انتقام باخبر بود [12  

.است که اشتهایی سیری ناپذیر دارد و بر سفره ی هر دودمان که بنشیند سخت برمی خیزد

 شاید هیچ کس بهتر از اسماعیل کاداره، نویسنده ی اهل آلبانی، تسلسل پایان ناپذیر انتقام را در میان جوامعی با

رشته ای بی پایان از خون خواهی و انتقام را آوریل شکسته او در کتاب. سنت های بدوی وصف نکرده است  

گیورگ، قهرمان. در میان مردمان کوهستان های شمالی آلبانی توصیف می کند که قدمتی هفتادساله دارد  

خوِد این مقتوْل قربانِی چهل وچهارمین انتقامی است که. داستان، با کشتن قاتل برادرش انتقام او را می گیرد  

[13].از هفتاد سال قبل ادامه دارد و گیورگ، خود، طعمه ی انتقام جویی دیگری خواهد بود

 انتقام از چشمه ای ازلی و سّمی آبشخور. بااین حال، انتقام و خون خواهی منحصر به جوامع بدوی نیست

 می گیرد که اساطیر باستان و خداوندان عصر مدرن به یکسان از آن تغذیه کرده اند، با این تفاوت که امروزه

.الهگان انتقام به مدد فناوری، قربانیان خود را در ابعادی بس وسیع تر به مهلکه می برند

  سال پس از کودتای پینوشه، دورفمن در کارولینای شمالی پای تلویزیون۲۸، دقیقاً ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱در 

 برج های مرکز تجارت جهانی در برابر چشمان. نشسته بود که امکانات مهارگسیخته ی انتقام را به چشم دید

  سپتامبر، که خود پیامد زنجیره ای از حوادث کینه جویانه بود،۱۱حادثه ی . حیرت زده ی دورفمن فرو ریختند

 چند سال بعد، در. اتفاقات خونینی را به دنبال داشت که به وضوح حاصل سیاستی نادرست و انتقام جویانه بود

 ، دورفمن در مصاحبه ای گفت که ترجیح می داد که اسامه بن الدن به جای کشته شدن، با عدالت روبه رو۲۰۱۲

  سپتامبر، آمریکا فرصت ایجاد جهانی صلح آمیزتر را از کف داد و۱۱به داورِی او، پس از حمله ی . شود

 در عوض به افغانستان و عراق هجوم برد، آزادی های مدنی را تضعیف کرد و مخالفانش را به دست شکنجه

 دورفمن با عباراتی. بن الدن در خواب هم نمی دید که بتواند آمریکا را به چنین هیوالیی بدل کند. سپرد

 مایه ی ناامیدی است که می بینیم پیامدهای این حمله ی تروریستی به آمریکا: »گفت تکان دهنده و تأمل برانگیز

.»مجال نداد تا به جای اهریمنی ترین صدایش بهترین صدای خود را پیدا کند

 ، درحالی که جهان روز۲۰۰۶در دهم دسامبر . حوادث به گونه ای دیگر رقم خورد در شیلی، کشور دورفمن،

 در مراسم تشییع، در. بین المللی حقوق بشر را جشن می گرفت، پینوشه صحنه ی تاریخ را ترک گفت

 اعتراضی تک نفره مردی جوان، که صبورانه در صف بدرقه کنندگان ایستاده بود، روی صورِت پینوشه آِب

 این شاید تنها انتقام فیزیکی بالنیابه از طرف مردمی بود که پینوشه نزدیک به دو دهه آن ها را. دهان انداخت

.به خاک سیاه نشانده بود
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از جمله عواملی بود که... دراختیارداشتن قدرت نظامی، بهره مندی از مصونیت قضایی، بیمارِی ساختگی و  

او: اما کشته نشدن او دلیل دیگری نیز داشت. اجازه نداد تا پینوشه به شکل قانونی به سزای اعمال خود برسد  

در سال های آخر زندگی از درون حصر خانگی، لحظه لحظه، ذلت و حقارِت خود را به. پیش تر مرده بود  

خوِد پینوشه از. حقایق تاریخی یکی یکی بر مال شد و بسیاری از هوادارانش به او پشت کردند. نظاره نشست  

[14]».تنها به عنوان یک دیکتاتور وارد تاریخ شود»بزرگ ترین چیزی که هراس داشت این بود که 

در. تاریخ درس های دیگری در آستین دارد. بااین حال، نام دیکتاتورها آن طور که می خواهند باقی نمی مانَد  

، تنها چند ماه پس از درگذشت پینوشه، حدود صد نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در۲۰۰۷اکتبر   

یک سال بعد، در!» احمدِی پینوشه، ایران شیلی نمی شه: »تظاهراتی علیه محمود احمدی نژاد شعار دادند  

و در آفریقا حسین. ، در نقطه ای دیگر از دنیا، گری گاسپاروف پوتین را پینوشه ی روسیه خواند۲۰۰۸  

تاریخ به شیوه ی خود انتقام گرفته بود [15].معروف شد» پینوشه ی آفریقا»حبری به  .

 در سه دهه ی. اما کشوِر او اکنون در مسیری درست گام برمی دارد. پینوشه پایانی خونین مثل قذافی نداشت

 .گذشته گذار شیلی به دموکراسی، به رغم برخی عقب گردهای مقطعی، روندی صعودی را طی کرده است

 فرایند دموکراسی در شیلی هنوز تا مرحله ی آرمانی راه زیادی دارد، زیرا از جمله قانون اساسی اعالم شده

 بااین حال، در این سال ها به موازات کاهش نفوذ سیاسی ارتش. در زمان رژیم پینوشه همچنان معتبر است

 و هرچند اکثر مردم در همه پرسِی سپتامبر گذشته با قانون. نهادهای دموکراتیک به تدریج تقویت شده اند

 اساسی جدید مخالفت کردند دموکراسی در شیلی، درمجموع، سیری موفق و روبه جلو دارد و در شاه راه

.آزادی، برابری، حقوق زنان و محیط زیست قدم های موفقی برداشته است

 با نگاهی امیدوار به گاردین پنج ماه قبل، پس از همه پرسِی یادشده، آریل دورفمن در مقاله ای در روزنامه ی

 همه پرسی یکشنبه نه پایان یک راه که گام لرزان دیگری در: »آینده ی دموکراسی در شیلی نوشت

.»جست وجوی عدالت بود

 فرایند است نه یک واقعه، فرایندی شامل نقاط» گذار»اشاره ی دورفمن بر این حقیقت صحه می گذارد که 

 تاریک و روشن، فرایندی که به سان کودکی نوپا، گاه می افتد و گاه برمی خیزد، اما آنچه اهمیت دارد

 هرچند فرصت بی نظیری را برای دفن: »دورفمن در ادامه افزود. راه افتادن و بالغ شدن او طی زمان است

 از دست دادیم، من با اطمینان از اینکه، درنهایت، قانون اساسی جدیدی... قانون اساسِی مستبدانه ی پینوشه

.»تصویب خواهد شد احساس آرامش می کنم

تنها توصیه ی من به هموطنانم در: »نوشت و در انتهای یادداشت خود، با سفارشی زیبا و الهام بخش،  

 مبارزات این است که سخنی را که روزی از شاعر بزرگ نیکاراگوئه ای ارنستو کاردنال شنیده ام به خاطر

قوانین اساسِی فردا را با اشعار عاشقانه ی امروز خواهند نوشت: "بسپارند ."«

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/06/chile-new-constitution-reject-pinochet
https://www.aasoo.org/print/articles/4221#_edn15
https://www.aasoo.org/print/articles/4221#_edn14


لینک برای مالحظه ی مأخذ این نقل قول و مطالعه ی مطلب مربوطه، بنگرید به این ]1[ .

. ترجمه ی مرجان قورچیان، انتشارات کتاب مرو، صزندگی بر بال های خیال (۱۴۰۱آریل دورفمن ) ]2[

۲۶۰.

۱۰۲همان، ص ]3[ .

۲۵۸همان، ص ]4[ .

۲۵۹همان، ص ]5[ .

۷۸. ترجمه ی حشمت کامرانی، نشر ماهی، صمرگ و دختر جوان (۱۳۹۴آریل دورفمن ) ]6[ .

.همان ]7[

]8[ ۷۹همان، ص .

]9[ Sophia A. McClennen )2010( Ariel Dorfman: An Aesthetics of Hope. 

Duck University Press, p. 23.

]10[ به کارگردانی محسن مرگ و دختر جوان  در ایران نیز همین نمایشنامه با عنوان۲۰۱۵در نوامبر   

.صادقیان و بازیگرِی نازنین خشنود، جعفر دل  دل و محمد بابایی در یزد به نمایش در آمد

]11[ Ibid, p. 21.

]12[ ۵۸، صمرگ و دختر جوان .

]13[ ، از مقدمه ی۸. ترجمه ی قاسم صنعوی، نشر مرکز، صآوریل شکسته (۱۳۷۳اسماعیل کاداره )  

.نیکول شاردر

نیز به فارسی برگردانده شده است آوریل نافرجام کتاب یادشده با عنوان .

]14[ . ترجمه ی زینبزندگی تحت حکومت آگوستو پینوشه ،سایه ی دیکتاتور (۱۳۹۸هرالدو مونیز )  

۴۱۰کاظم خواه، نشر ثالث، ص .

۷همان، ص ]15[ .
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