 ٢٧سالی که من کس ديگری بودم
سعيد شروينی

اسمش امسا است .در ظاھر مدرسه فنی نيروی دريايی آرژانتين بوده،
اما در سالھای کودتا به مخوفترين مرکز شکنجه کشور بدل شد.
مجسمهای که حاال جلوی آن گذاشتهاند ،زن بارداری را نشان میدھد .
تا يادآور خاطره دهھا زنی باشد که در اين شکنجهگاه وضع حمل کردند.
نامھايی که بر جای جای مجسمه نقش بسته ،نام آن فعاالن زن سياسی
بارداری است که خود قربانی شکنجه شدند و فرزندانشان اغلب به دست
خانوادهھای ارتشی و محافل نزديک به کودتاچيان حاکم سپرده شدند .من
ھم  ٣٣سال پيش در ھمين شکنجهگاه به دنيا آمدم ،اما تا  ۶سال پيش از
اين ماجرا اطالعی نداشتم.
تا بيست و ھفت سالم شد ،اسمم کالديا آنليا لئونرا بود .اسم فعلیام را از
نام والدينم واقعیام دارم :ويکتوريا دوندا .تا سال  ٢٠٠۴نمیدونستم که
پدر و مادر واقعیام کسان ديگری ھستند .اين داستان البته مختص به من

نيست ،داستان کشوری است به نام آرژانتين ،داستان نارواداری و
خشونت و دروغ که امروز نيز پيامدھايش ھمچنان قابل لمس است.
تا سيزده سالم شد ،درک و برداشتم از تاريخ و گذشتهی اين مملکت
ھمان چيزھايی بود که در کتابھای درسی به خوردم داده بودند :تاريخ
ارتشی قھرمان در يک سو و عدهای بیوطن و شورشگر خائن در سوی
ديگر .اما در سيزده سالگی کتابی از چهگوارا به من ھديه شد .با
خواندنش متوجه شدم که فقيرھا ھميشه فقير نبودهاند و شمار اندک اغنيا
ھم بیدليل نيست.

دبيرستان را که تمام کردم ،دانشجوی رشته حقوق شدم و به جمع
دانشجويان سياسی دانشگاه پيوستم .حاال که مادرم را شناخته ام میتوانم
تصور کنم که اين روح طغيانگر و شورشی او بود که ھميشه ھم در من
حضور داشته است.
سال  ٢٠٠٣که نستور کرشنر رئيس جمھور شد ،من ھنوز نمیدانستم که
پدر و مادر واقعیام کيست .وقتی که او عفو شکنجهگران و افسران
زمامدار دوران کودتا را لغو کرد ،پروندهھا گشوده شد و کاشف به عمل
آمد که آن کسی که را که من پدر مینامم ،نه تنھا پدرم نبوده ،بلکه افسر
جزيی بوده که در امسا فعاليت داشته است .او از کارگزاران مرکز
معروف شکنجه در بوئنوس آيرس )پايتخت آرژانتين( بوده ،ھمان
مرکزی که پدر و مادرم در آن شکنجه شدند و سرانجام جان خويش را
در آن باختند.

نستور کرشنر راه را باز کرد که »مادران ميدان مايو« که از سال
 ١٩٧٧برای کسب اطالع از حال و روز بستگان خويش در زندان
رژيمھای کودتا تالش میکردند سرانجام از سرنوشت اين بستگان خود

آگاھی بيابند .به خصوص سرنوشت  ۵٠٠کودک زندانيان سياسی که از
آنھا ربوده شده و به خانودادهھای افسران ارتش يا محافل نزديک به
کودتاگران سپرده شدند يکی از موضوعھای پيگيری اين مادران و
مبارزان ھمراه آنھا بود .در کندوکاو اين مادران معلوم شد که من ھم
دختر زن و مردی بودهام از فعاالن سياسی چپگرا .اول که اين مادران
با من تماس گرفتند تا ماجرا را برايم شرح دھند ،باورش برايم سخت بود
و قبول نکردم .چند ماھی بايد میگذشت که به شک و ترديد در ذھنم راه
دھم و آمادهی تست ژنتيکی شوم .اين تست روشن میکرد که اطالعاتی
که مادران از رگ و ريشه من دارند واقعی است يا نه .تست ژنتيک
مويد ھمان چيزھايی بود که اطالعات مادران به دست داده بود :من
دختر يک مرد و زن سياسی جان باخته ھستم و  ٢٧سال از اين واقعيت
بیخبر بودهام.
مادرم را پاييز سال  ١٩٧٧ھمچون  ٣٠ھزار نفر ديگر قربانی
وشکنجهشده دوران کودتا ) (١٩٨٣ -١٩٧۶به زندان بردند و من در
مارس  ١٩٧٨در زندان زاده شدم .دو ھفته بعد من را از مادرم جدا
کردهاند و به دست مردی دادهاند که از کارگزاران امسا ،مرکز معروف
شکنجه مخالفان سياسی بوده .من در خانواده اين مرد بزرگ شدم ،بی آن
که بدانم ريشهھايم در کجاست و بر سر پدر و مادرم چه آمده است.
و شگفت آن که برادر تنی پدرم او و مادرم را لو میدھد و خود نيز از
مسئوالن اصلی شکنجهگاه امسا میشود .زمانی که مادر حاملهی مرا
شکنجه میکردهاند ھمين عموی من حی و حاضر بوده است .و باز ھم
طرفه اين که او خواھر بزرگ مرا پيش خودش برده و چنان تربيتش
کرده که ھنوز ھم پدر و مادرمان را دو جنايتکار میداند .اين که حاال
عموی من در زندان است و منتظر محاکمه به خاطر جناياتش در امسا،
شايد که خواھرم را ھم از توھم درآورد.
من و نزديک به  ٩٠نفر که سالھا نمیدانستهايم پدر و مادر واقعیامان
کسان ديگری بودهاند ،حاال به اين واقعيت پی بردهايم  .اما سرنوشت

بيش از  ۴٠٠نفر ديگر که وضعيتی مشابه اين  ٩٠نفر را داشتهاند
ھمچنان در ھالهای از ابھام است .ھمکاری من و شمار ديگری از اين
 ٩٠نفر با »مادران مايو« از چند سال قبل آغاز شده ،من کار وکالت
بستگان جانباختگان را به عھده دارم ،دوستم که روانشناس است به
مسائل روانی بستگان جانباختگان میپردازد .مادر بزرگ من ھم ٢٧
سال برای يافتن من ھمراه با ھمين مادران مبارزه کرده و سرد و گرم
چشيده است.
خود من از سه سال پيش از سوی حزب حاکم نستور کرشنر )رئيس
جمھور پيشين( و ھمسر او )رئيسجمھور کنونی( نامزد عضويت در
مجلس کنگره آرژانتين شدم و مردم انتخابم کردند .حاال ھم ھمچنان
جوانترين عضو کنگره ھستم .در اين مجلس مسائل حقوق بشری دوران
کودتا و تعميق اين حقوق در آرژانتين را پی میگيرم.
من و بسياری از  ٩٠نفری که سرنوشتی مشابه من داشتهاند خون خود
را برای تشخيص ژنتيکی نزد پزشکی قانونی گذاشتهايم تا ھر استخوانی
که از بازماندگان قربانيان کودتا کشف شد با اين مشخصات مقايسه کنند،
شايد که ردی از پدر و مادرمان يافت شود و بدانيم که آنھا در کجا خاک
شدهاند.
مردی که من  ٢٧سال آزگار خودم را دختر او میدانستم ،زمانی که
مطلع شد که من به ماھيت واقعی خود پی بردهام دست به خودکشی زد.
او حاال در يک درمانگاه روانی ارتش به سر میبرد .با ملغیشدن قانون
مصونيت کودتاچيان وکارگزاران آنھا ،عليه پدرخوانده من ھم اقامه
شکايت شده.

ولی راستش او برای من به ھر صورت پدر بود و مرا با مھر و محبت
بزرگ کرد .من رنج میبرم اگر بخواھم به او نفرت بورزم .در زندگی
من نفرت زيادی ديدهام و شايد ھمين باعث شده که او را ھمچنان دوست

داشته باشم و برخورد با اعمال و کارنامهی او در دوران کودتا را به
عھدهی قانون و دستگاه قضايی بگذارم.
با بھرهگيری از کتاب تازه انتشار يافته ويکتوريا دوندا به زبان آلمانی

