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اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ  ۱۸ﻣﺎه ﮐﺎر
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺎﺟﻌﻪای را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »دﻧﯿﺎی ﻋﺮب« ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،از زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ ﯾﺎ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .داﻣﻨﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ آن ﭘﺮﺷﻤﺎر ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن – ﺟﻨﮓ و
آﺷﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ – ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن ،و ﻋﮑﺎس آن ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ
ﭘﻠﮕﺮﯾﻦ ،ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش آنﻫﺎ رواﯾﺘﯽ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه از
ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ از دﯾﺪ ﺷﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ.
»آﺳﻮ« در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ رواﯾﺖ را ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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۱۲
ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ،ﻣﺼﺮ
ﻟﯿﻼ آن ﻗﺪر ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ در  ۲۵ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۱۱در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ زده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﺷﻮد «.ﻟﯿﻼ ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ آن ﻣﺮد را درک ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدﺳﻮزی ﯾﮏ ﻣﯿﻮهﻓﺮوش دورهﮔﺮد در ﺗﻮﻧﺲ ز ﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﻣﻘﺘﺪری را ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮده ،وادار ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎی ﻋﺮب ،ﺣﺎل و ﻫﻮای
ﺷﻮرش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد .ﻟﯿﻼ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی و اﺟﻼسﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺣﺪ ﺣﺮف و روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻢ اﻋﻼم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻈﺎﻫﺮات ،در
ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ،در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺧﺐ ،ﻓﺮدا ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﻘﻼب زود ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ،ﻣﯽآﯾﻢ«.
روز ﺑﻌﺪ ،ﻟﯿﻼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﻔﺎوت دارد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻗﺎﻫﺮه ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد .در  ۲۵ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻪ  ۱۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و ﻟﯿﻼ ﺑﻪ زودی از ﺣﻀﻮر
ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻃﺮاف ﻗﺎﻫﺮه و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ و ﻣﺒﻬﻮت
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در دو روز آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در  ۲۸ژاﻧﻮﯾﻪ ﻟﯿﻼ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ رو
دارﻧﺪ .آن روز ﺻﺒﺢ ،ﻟﯿﻼ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎناش ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی اﻣﺒﺎﺑﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻗﺎﻫﺮه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﻮف ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻬﺠﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺪﺷﻮرش ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ اﯾﻤﺒﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن
ﮔﺎز اﺷﮏآور زدﻧﺪ.
ﻼ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺷﺘﺒﺎه ﺧﯿﻠﯽ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﺑﻮد .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻫﺎﻟﯽ ﻋﻤ ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آﺷﻮب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻤﺒﺎﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺒﺮد ﺑﯽاﻣﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﺳﺎ ﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ ،و
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی اﺑﺪاً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ آدمﻫﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ و ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی
ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎنﺷﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ اﯾﻤﺒﺎﺑﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﯿﻼ ،ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎناش ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺮود .ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮاسآوری ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﻏﺮوب ،آﺗﺶﻫﺎ
ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ :ﺧﻮدروﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ راهﺑﻨﺪان ،و ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺗﮏﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،و رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻫﻮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻟﯿﻼ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن راﻣﺴﺲ ،ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻫﺮه ،رﺳﯿﺪ.

ﻟﯿﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد» :ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢام دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راﻣﺴﺲ
ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ .ﺗﺎزه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺮد
ﻼ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ دﯾﺪه – و
ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ آنﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﻧﺰدﯾﮏام آﻣﺪ و ﺑﻐﻞام ﮐﺮد – ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﺒ ً
ﮔﻔﺖ" :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻘﻼب ﮐﻨﯿﻢ!" و ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،و ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎر و ﻫﻢ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ وا ﮐﻨﺶ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،و ﺳﺮﺑﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﻣﻬﻤﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺎز اﺷﮏآور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در
اول ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد – »در
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎ ک ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮد« – و روز ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮای ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻧﺒﺮد ﺷﺘﺮ« ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد :ﻋﺪهای از اوﺑﺎش ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻬﻤﯿﺰ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺪ ﺳﻮﯾﻒ ﯾﻮرش آوردﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ اﻓﺴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دو روز از اﺣﻤﺪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت در ذﻫﻦ او ﺣﮏ ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ،رﺋﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ،ژﻧﺮال ﺑﯽآوازهای ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ ،از ﺟﻠﻮی اﺣﻤﺪ و ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ رد ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﯽ ﻧﻄﻖ ﺑﺪاﻫﻪای
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرک و رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آزاد ﮐﻪ
ت ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ را ﺷﮑﺴﺖ ،و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرک
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺳﮑﻮ ِ
ﻓﺮد ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻐﺮوراﻧﻪی ژﻧﺮال ﺑﯽدرﻧﮓ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪی ﮔﺎردﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺳﯿﺴﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺻﻮرتاش ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻧﻈﺮات او ﻣﻮاﻓﻖ
اﻧﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدش را از دﺳﺖ داد«.
روز آزادیاش ،اﺣﻤﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زد ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻪ زودی روﺷﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ دارد ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮕﺎنﻫﺎی
ارﺗﺶ از دﺳﺘﻮر آﺗﺶ ﮔﺸﻮدن ﺑﻪ روی ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﯿﮕﺎر دود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در  ۱۱ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻣﺠﻠﻞﺷﺎن در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﺮماﻟﺸﯿﺦ در ﮐﻨﺎر در ﯾﺎی ﺳﺮخ ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ،ﻫﻤﻪی ﻣﺼﺮ ،و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎﻫﺮه ،ﻏﺮق ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﺷﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺪودی از ﻣﺼﺮیﻫﺎ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ اﻋﻼم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ،ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺮیﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ﺑﻮد.
ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزﻫﺎی آﺧﺮ رژ ﯾﻢ ﻣﺒﺎرک ،ﻣﺎ – ﻣﻦ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺘﻘﻞ – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ:
"ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﯿﺪ ".و ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﺎً اﯾﺪهی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ «".ﺳﺮ
ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﻨﺪهی ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻧﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ واﻗﻌﺎً اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪی آن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ آدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا .آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺮوزی ﮐﻨﻨﺪ «.آه ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ از دﺳﺖاش دادﯾﻢ«.

۱۳
ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش ،ﻟﯿﺒﯽ
ژاﻧﻮﯾﻪی ﺳﺎل  ،۲۰۱۱ﻣﺠﺪی در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺳﻮم و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼتاش در »آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ«،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻈﻤﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺪرک ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺪی ﻧﺒﻮد – دلﻧﺎزک و ﻗﺪری ﻫﻢ ﭼﺎق ﺑﻮد – اﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﻣ ً
آ ﮐﺎدﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪی راﺣﺖ و ﺑﯽدردﺳﺮی ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮش را در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،در
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ،ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽاش ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺠﺪی و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮑﺪهی اﻓﺴﺮی اﺧﺒﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ را ﺑﺎ ﺣﯿﺮت دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺟﻮ ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻟﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن داﻣﻨﻪاش ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺳﺮوﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی رﺳﯿﺪ.
اول ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺻﺪای ﻓﺸﻔﺸﻪﺑﺎزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺮوﺻﺪا ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ زودی ،دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺸﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،و آنﺟﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼع
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮجﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ دور ﺗﺎ دور ﻣﺠﺘﻤﻊ – ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ آنﺟﺎ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﯽداد – ﺣﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞﻫﺎی آﻣﺎدهی
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻼ دﯾﺪه
ﻣﺠﺪی اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد» :آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ اﻓﺘﺎده ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ«.
ﻣﺠﺪی اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮ ﮐﻼس ﻣﯽرود ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺸﻨﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ
ﭘﯿﺪایﺷﺎن ﻧﺸﺪ .ﺗﻤﺎم روز را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖاش در آﮐﺎدﻣﯽ ،ﺟﻼل در ﯾﺴﯽ ،داﻧﺸﺠﻮی  ۲۳ﺳﺎﻟﻪای از ﺑﻨﻐﺎزی ،ﺳﺮ
ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﺪی ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻢرو ﺑﻮد ،ﺟﻼل ﺟﺴﻮر و ﭘﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮش ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدهی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن
ﻟﻄﯿﻔﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮدو ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و اﺑﺰارکﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
داﺷﺘﻨﺪ – ﺟﻼل در رﺷﺘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد – و در دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻼل اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺧﺼﯽﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را در ﻣﺼﺮاﺗﻪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﻨﻘﻮش ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،و در ﯾﺴﯽ ﻫﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞِ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﺠﺪی را ﺑﻪ ﺑﻨﻐﺎزی دﻋﻮت ﮐﺮده و ﻣﺠﺪی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﺪﺗﯽ آنﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی
در ﯾﺴﯽ ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻟﯽ از اﺧﺒﺎر آ ﮐﺎدﻣﯽ  ،ﺟﻮانﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اوﺿﺎع ﺟﺎری ﺳﺮدرآورﻧﺪ.
در دو روز ﺑﻌﺪ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه در آن ﺳﻮی دﯾﻮارﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏ و دوﺑﺎره دور
ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺒﺎدل ﺷﺪﯾﺪ آﺗﺶ ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ۲۲ﻓﻮرﯾﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻦ
ﺷﺪ :ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮﻧﯽاش ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﮐﺮد .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻟﯿﺒﯽ ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش در ﺳﺮاﺳﺮ
ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ِ
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ »زﻧﻘﻪ زﻧﻘﻪ« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﺷﻮب و ﻧﺎآراﻣ ِ
ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و »ﻣﻮشﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ« داﻧﺴﺖ ،و وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﻟﯿﺒﯽ را »وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ،اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق ،و ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ )زﻧﻘﻪ ،ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ »ﮐﻮﭼﻪ«( و ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ« از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﭘﺎ ک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺬاﻓﯽ ﺳﺨﻦراﻧﯽاش را ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ در ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻧﮕﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ«.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد
ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ در ﺳﺮ دارﻧﺪ؛ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﺘﻊ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎً اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی دور از اﻧﻈﺎر آنﻫﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﮔﺎن
ﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش و ﺟﻼل در ﯾﺴﯽ
ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤ ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرهاش ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ درﺑﺎرهی ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺮف
ﻼ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ؟ ﮔﺎﻫﯽ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ زﯾﺎده
ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﻫﺮ ﺳﺮﻧﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ؟ اﺻ ً
از ﺣﺪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﯾﺎ درﺑﺎرهی دﺧﺘﺮﻫﺎ ،ﯾﺎ
ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﻮاسﻣﺎن را ﭘﺮت ﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﺮزخ ﻋﺠﯿﺐ در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ۲٥ﻓﻮرﯾﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ :ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﺑﺪهی ﺗﯿﭗ ﺳﯽ و دوم ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در ﻣﻘﺮ آﮐﺎدﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﮑﺎوران ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای »ﻧﺠﺎت« داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی از ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ :اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
 ٥۸۰داﻧﺸﺠﻮ ،ﻓﻘﻂ دو اﺗﻮﺑﻮس آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮدو اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢ ﻫﺮﻃﻮر
ﺷﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﯿﭗﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎی زرﻫﯽ ﺗﯿﭗ ﺳﯽ و دوم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮐﺎروان ﻧﻈﺎﻣﯽ در دل ﺷﺐ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ ﻃﺮاﺑﻠﺲ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﻧﺠﺎت« از ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ رؤﺳﺎی رژﯾﻢ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻗﻌ ًﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان
ﺟﻮان ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی را ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﺣﻮﻣﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ؛
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺎدﮔﺎن و ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﮑﻢ را ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ورودی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﺑﺎزﺗﺮ از ﻣﺤﯿﻂ آ ﮐﺎدﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮد ،و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻣﺮاﻗﺒﺎنﺷﺎن از ﻣﻨﺎزﻋﻪای ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ را
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﺒﻪﮐﺎر و ﻣﺰدوران ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻟﯿﺒﯽ اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺸﺎر ﮔﻤﺮاهﺷﺪهای ﻫﻢ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و آﺷﻮب را ﮔﺴﺘﺮش دادهاﻧﺪ .در آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺎرس ،اﯾﻦ »ﺗﺒﻪﮐﺎری ﻣﻠﻬﻢ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« در ﻣﺼﺮاﺗﻪ و
ﺑﻨﻐﺎزی ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ،و ﻫﺮدو ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﺪی ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ از ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ دﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﺎرس ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
اﺋﺘﻼف ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻓﻘﻂ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎً ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﺠﺪی و ﻫﻢ ﺟﻼل را
ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی زادﮔﺎهﺷﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از دوﺳﺘﺎنﺷﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺧﺎﺋﻨﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ درﺑﺎرهاش
ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ" .ﺑﻠﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺧﺮده ﺑﯽﻋﻘﻞ ﺑﻮد؛ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه«".
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی ﮐﻢ ﮐﻢ اﻋﺘﻤﺎد رژﯾﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ آور ﯾﻞ ﻋﺪهی
ز ﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻪ
ﻣﺠﺪی و ﻧﻪ ﺟﻼل ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ آنﻫﺎ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ روز
در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ آﺷﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد .ﻣﺤﻤﺪ ،از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺠﺪی ،ﺣﺎﻻ از اﻓﺴﺮان
اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺪی درﺑﺎرهی ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺠﺪی و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف زدﻧﺪ؛
ﻣﺤﻤﺪ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﻣﺠﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮان اﻓﺴﺮی از ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ »رﻫﺒﺮان ﻣﺮدﻣﯽ« ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺧﺒﺮ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺠﺪی ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻌﺪ ،ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺼﺮ ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺎدﮔﺎن اﺣﻀﺎر ﺷﺪ.

آنﺟﺎ اﻓﺴﺮی ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺷﮑﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯿﭙﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺮد ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
آﻣﺎدهی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺷﺪ ،و آن ﻗﺪر ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ راﻧﻨﺪهی ﺟﯿﭗ ﻣﺠﺪی را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺶ ﻧﺒﺮد .در ﻋﻮض ،در ﺟﺎدهی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺰرگراه ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق
رﻓﺖ.
ﺳﺮ ﺷﺐ ،ﺑﻪ دﻓﯿﻨﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﮐﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
آنﺟﺎ ﻣﺠﺪی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .آن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻓﺴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ،ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮان ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ
»ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪی وﯾﮋه« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺠﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا وارد ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺎﻣﺖ رﻫﺒﺮان ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ اﻓﺴﺮ راﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺳﻢ اﯾﻮب ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻮب ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺛﺮﯾﺎ و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻪ ﻣﺠﺪی دادﻧﺪ.
ﻣﺠﺪی ،در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دوﺳﺘﺎناش در ﻣﺼﺮاﺗﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ :از ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺒﺮدﻫﺎ در ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﻪ ﮔﻮشاش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎناش
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ
ﻣﺮگ آن دﺳﺘﻪ از دوﺳﺘﺎناش ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ ﺟﻼل داﺷﺖ .دوﺳﺖاش ﺑﺎ ﺣﺎل
ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻣﺤﺰوﻧﯽ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪه و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب وﺣﺸﺘﻨﺎ ﮐﯽ دﯾﺪه؛ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﻣﺠﺪی ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺟﻼل ﺑﺎﻷﺧﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺧﻮاب دﯾﺪم ﻣﻦ و ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ،و
ﺗﻮ آنﺟﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی«.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪی دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .ﻣﺠﺪی ،در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻓﻘﻂ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن ﻗﺪر ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪروﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل وﯾﺮان ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد او ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮزﺧﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ از دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ – ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎناش در آن ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﺑﺮﻫﻮت و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺣﺎﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺼﺮاﺗﻪ در ﻫﻔﺪه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق آنﺟﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺠﺪی در ﺟﯿﺐ راﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺷﻠﻮارش
ﺑﻮد .ا ﮔﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺟﻠﻮی او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽاش ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دردﺳﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﻋﺪهی
ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺘﯽ ارﺗﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺪی اﻫﻞ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﻮده ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ادﻋﺎی او را

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دارد ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺛﺮﯾﺎ
ﺷﯿﻮهی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ در ﺻﺤﻨﻪاش ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺠﺪی را
ﯽ ﺳﺮﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد – ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯽ ﺑﺪﻧ ِ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزرﺳ ِ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ اﻋﺰام ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،اﻋﺪام ﻓﻮری اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﺮﺣﻢآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮپﻫﺎ از دور ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎ
ﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺗﭙﻪی ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﻣﺠﺪی واﻗﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻗﺪر
ﺑﺎد ﻣﻼﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻓﻼت ﺳﺎﺣﻠ ِ
ﻼ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ در ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻧﮑﺘﻪای را ﮐﻪ در
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺻ ً
آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾﺎد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻏﻮﻏﺎی
ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪای آﻫﺴﺘﻪی ﺗﺮﮐﯿﺪن ،ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺸﮑﻦ زدن ،اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﮐﻢ در
ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪای ﮐﻨﺎر ﮔﻮشات ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺠﺪی از آن ﺳﻔﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺒﻬﻤﯽ دارد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ؛ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻼ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در ذﻫﻦ او ﺣﮏ ﺷﺪه:
راه رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤ ً
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ راه را در آن ﺑﺮﻫﻮت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن اﺣﺴﺎس ﻟﺬﺗﯽ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ،
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒاش ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدم ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎً
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش ﺑﻮدم «.ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ذﻫﻦاش دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮدم ،در ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدم .ﺑﻪ دوﺳﺘﺎنام ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ ﻣﻬﯿﻦام ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم – ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم – و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ،آزاد
ﺑﻮدم«.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﺑﺎﺑﮏ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﮓ :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﻘﻼب ،ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ ،ﻧﯿﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه،
اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن

