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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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۱٤
ﻣﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺳﻮرﯾﻪ
ب در ﺣﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش در ﻟﯿﺒﯽ ،ﻣﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﻓﻘﻂ از راه دور آﺷﻮ ِ
ﻣﯽﮐﺮد .دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را از اﺧﺒﺎر ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ دور ﻧﮕﻪ دارد و در واﻗﻊ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ،در  ۳۱ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺑﺎ

اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ،ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮارﺗﺮی دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﺳﻮرﯾﻪ ﺛﺒﺎت دارد .ﭼﺮا؟ ﻣﺎ ﺛﺒﺎت دارﯾﻢ ﭼﻮن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻠﺖ دارﯾﻢ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و
ﻼ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺧﺒﺎر اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ،در اواﯾﻞ ﻣﺎه
اوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐ ً
ﻣﺎرس ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی درﻋﺎ )ﺷﻬﺮی در ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﯾﻪ( ر ﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺪهای از
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روی دﯾﻮارﻫﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،از اﺗﻔﺎﻗﺎت درﻋﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪم«.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪ از ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »روز ﮐﺮاﻣﺖ« ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
در  ۱۸ﻣﺎرس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺣﻤﺺ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮔﻮش
داد و از ﺗﻈﺎﻫﺮات آن روز ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از دوﺳﺘﺎناش ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺄﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﻤﺺ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ روزی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
آن ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻌﺪی ،ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ز ﯾﺎد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﺑﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮد :آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،و ﻟﻐﻮ
وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ از  ٤۸ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد.
 ۳۰ﻣﺎرس ،اﺳﺪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ا ﮐﺜﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﻮد؛ ﻣﺘﻌﺮﺿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در درون رژﯾﻢ و ﻧﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ – و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﮐﻪ رژﯾﻢ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺧﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ – اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺪ روﯾﮑﺮد
آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪای در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ،در ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺮگ
ﭘﺪرش ﺑﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﮑﻢ راﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻇﻮاﻫﺮ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .ﺑﺎ زن ﺟﻮان ﺟﺬاباش ،اﺳﻤﺎء ﮐﻪ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺘﺠﺪدی ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺳﻮرﯾﻪ داده ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ واﻗﻌﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،و »دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده«
– ﻃﺒﻘﻪای از ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ داﺋﻢ داﺷﺖ – ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر اﻗﻠﯿﺖ ﻋﻠﻮی
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﻮیﻫﺎ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای ﺑﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزِ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳُﻨﯽ ﺷﻮد و دودﻣﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎد دﻫﺪ.

اﺳﺪ اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آرام ﮐﺮدن اوﺿﺎع ،وﻋﺪهی اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در آﯾﻨﺪه را داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻄﻖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد آﺷﻮبﮔﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ »دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ« ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﻫﺸﺪار ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن داد .اﺳﺪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺘﻨﻪ وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻠﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪی ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﻓﺘﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد در آن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺣﺪ وﺳﻄﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد «.ﻧﻄﻖ او ،ﭘﯽرو ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در
دوران ﺣﮑﻢراﻧﯽ ﭘﺪرش آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺮ و
ﺳﭙﺎس ﺑﯽﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺜﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻦراﻧﯽ اﺳﺪ آراﻣﺶ اﺿﻄﺮابآﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺣﻤﺺ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﺴﻠﺢ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ِ
ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻧﮕﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد – ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮدو ﻃﺮف از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﻨﻪی
ﻫﻤﺎن ﻧﺒﺮد آﺷﮑﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻟﯿﺒﯽ را ﻏﺮق آﺷﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﯿﺎنﭘﺮده ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در  ۱۷آور ﯾﻞ  ۲۰۱۱ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .آن ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻟﺠﺰﯾﺮه ،ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  ٤۰ﻧﻔﺮ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪی در ﺣﻤﺺ در ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدرو ﮐﻨﺎر
آنﻫﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ – ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
ﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۲۵ﻣﻌﺘﺮض ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ از »ﺷﺒﯿﺤﻪ«ی ﻋﻠﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد – و از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﺎﻣ ً
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی آﺗﺶ در ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ر ﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﺷﺐ ،دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺪان ﺑﺮج
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﺒﯿﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﺎمﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ۱۷آور ﯾﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻗﯿﺎم ﺷﺪ«.
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﻤﻪروزه ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎ کﺳﭙﺎریﺷﺎن در روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﻬﺪای ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ – و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ – در ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ،
ﻣﻮج ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺣﻤﺺ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻼ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ در آوردﻧﺪ.
ﻋﻤ ً
ﻣﺠﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺳﯿﻊ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻣﺨﺎﺑﺮات«( ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ
ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎزان اﻋﺰاﻣﯽ ارﺗﺶ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﮐﺸﺘﺎر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ .ارﺗﺶ ﺗﺎﻧﮏ و ﻫﻤﻪﺟﻮر وﺳﯿﻠﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﺧﯿﻠﯽ زود ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺪت ز ﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽاش را از ﺣﻤﺺ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت »ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺶ« در ﻧﻘﻄﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﻮد،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ ﺷﺒﯿﺤﻪ روی آوردﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره
ﺻﺤﻨﻪی ﺧﻮنر ﯾﺰی ﺷﺪ .در اﻃﺮاف ﺣﻤﺺ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﺠﻮم
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮرﺷﯿﺎن در آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻧﺒﺮدﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ،و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﻓﺮاد
ﻣﺴﻠﺢِ ﻫﻮادار ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ،اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﺎ ﮔﻮارﺗﺮ اﻓﺘﺎد .در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﺳﻮرﯾﻪ داﺷﺖ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن
ﻗﺘﻞ آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪهای از ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز ،در اواﯾﻞ ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ،۲۰۱۱اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس  ۹ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠﻮی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ
اﯾﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ۱۱ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرزار ارﻋﺎبآوری از آدمرﺑﺎﯾﯽ و آدمﮐﺸﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎنِ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻫﺪف ﻗﺮار داد ،و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ.
ﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽای اداﻣﻪ داﺷﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗ ِ
ﻼ وﯾﺮانﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﺎز و ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺘﻞداری در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺚ اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ،واﺋﺮ ،از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ و آﺗﺶﺳﻮزیﻫﺎ،
ی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺪون ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﻓﻮرﯾﻪی ﺳﺎل
ﺐ روزﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ِ
اﻏﻠ ِ
 ،۲۰۱۲ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
در ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺮﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﺎط ﺷﻮرش را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ.
ﻣﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﺟﻨﮓ
ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺣﻤﺺ ﺑﻤﺎﻧﻢ – وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ﺑﺮای ﺟﻮانﻫﺎ داﺷﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎ کﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ «.ﻣﺠﺪ در اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ رهﺳﭙﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ ،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ردﯾﻒ
ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻧﻔﺮﺑﺮ ارﺗﺶ ،ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ ،و ﺗﻮپﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺣﻤﺺ و در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﺰرگراه
ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ ،ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ وارد ﺣﻤﺺ ﺷﺪ.

۱٥
ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش ،ﻟﯿﺒﯽ

اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ﮐﻪ ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮاﺗﻪ دﯾﺪ ﭘﺴﺮﮐﯽ ،ﻫﺸﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺧﺎ ک و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن دور و ﺑﺮ ﻣﺘﺮوک و ﭘﺮ از ﺳﻮراخ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﺪی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی دﯾﻮار ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﭘﺴﺮک ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺪرت اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ؟ ﻣﺮا
ﭘﯿﺶ ﭘﺪرت ﻣﯽﺑﺮی؟«
در آن ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﺪر ﭘﺴﺮک ،ﻣﺮدی ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ،را دﯾﺪ .ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻫﺮدو از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻫﻮت
ﺳﺮ ﺑﺮ آورده ﺑﻮد ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ او ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺪی داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻪ
از رژﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮﮔﺮدد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ
در ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪی ﻣﻨﻘﻮش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪی ﻣﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺪی را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻼ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ را
ﻣﺠﺪی ﺣﺮفﻫﺎی ز ﯾﺎدی درﺑﺎرهی درﮔﯿﺮیﻫﺎ در زادﮔﺎهاش ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺻ ً
ﻧﺪاﺷﺖ .از اواﺧﺮ ﻓﻮرﯾﻪی  ،۲۰۱۱ﻣﺼﺮاﺗﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﮓﺗ ِﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﺎ ﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا و داروﻫﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ در ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ،ارﺗﺶ ﺷﻬﺮ را
ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ،و ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺬاﻓﯽ
وﻋﺪه داده ﺑﻮد .ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ اﺋﺘﻼف ﻏﺮﺑﯽ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺎرس ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی
ﺗﻮپ ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﯾﺮاﻧﯽ در اﺑﻌﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ از ﮐﺪام
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﭼﻬﺎرراه رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺠﺪی در آن ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش در ﻣﺼﺮاﺗﻪ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺠﺪی اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورد» :از در ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪم .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد .و ﺑﻌﺪ زن ﺑﺮادر و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺮادرم را دﯾﺪم«.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮور اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ،ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺟﻠﻮی ﺟﺎری ﺷﺪن اﺷﮏاش را ﺑﮕﯿﺮد» .ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم دﯾﮕﺮ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ آنﻫﺎ را دوﺑﺎره ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«.
ﻣﺠﺪی ﺑﺎﻗﯽ روز را در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺬراﻧﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ،و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ راﻫﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ »ﺧﺎﺋﻨﺎن« ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ،
ﺑﺮادر ﺑﺰرگاش ،ﻋﺪهای از ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺑﺎلﮔﺮد را ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدش ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺼﺮاﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺠﺪی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻗﺪﯾﻢاش ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ .آنﺟﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺛﺮﯾﺎ را
ﺣﯿﻦ اﯾﻦ دورﻫﻤ ِ
از ﺟﯿﺐاش در آورد و در ﻗﻔﺴﻪای ﭘﺸﺖ رﺧﺖﺧﻮابﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺑﮑﻨﻢ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺗﻠﻔﻦ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻢ «.در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ،ﭘﺴ ِﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪی ﻣﺼﺮاﺗﻪ در ﺷﻬﺮ
وﯾﺮانﺷﺪهاش ﭘﺮﺳﻪ زد ،دوﺳﺘﺎناش را دﯾﺪ ،و از ﻣﺎﺟﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮدﻫﺎ زﺧﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد دروغ ﺑﻮده :ﻫﯿﭻ ﺗﺒﻪﮐﺎر و ﻫﯿﭻ
ﻣﺰدور ﺧﺎرﺟﯽای – دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن – وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻘﻂ آدمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮدش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ آب و آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا او را در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .اﯾﻮب ،راﺑﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﻄﻤﺌﻨ ًﺎ از ورود او ﺑﻪ
ﻼ ﮔﻮﺷﯽ ﺛﺮﯾﺎ
ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪی ﺑﻪ او ﮔﺰارش دﻫﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻ ً
را دور ﺑﯿﻨﺪازد و ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی رژﯾﻢ ﭼﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ا ﮔﺮ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن رژﯾﻢ را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﻢ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﻣﺪ
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ،داﻧﺸﺠﻮی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ – و ﺧﻄﺮﻧﺎ کﺗﺮ – ﮐﺸﯿﺪ .در اواﺳﻂ ﻣﺎه
ﻣﻪ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪی داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
س ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﺟﻨﺎح دﺷﻤﻦ در دورهی ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ر ﯾﺴﮑﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮﯾﻦ
دل ﺑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮ ِ
ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺷﻮرﺷﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او را زﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ – اﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ،ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﺟﺴﻮراﻧﻪاش را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﺠﺪی ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﺎ اﯾﻮب ،ﻋﺎﻣﻞ رژﯾﻢ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ دو روز ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .در آن دﯾﺪار ،ﻋﺪهای از ﺗﮑﺎوران ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ر ﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻫﺮدو ﻧﻔﺮ
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﺪی و اﯾﻮب را در دو ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮرای ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺷﻮرﺷﯿﺎن از دﺳﺘﮕﯿﺮی »دو ﺟﺎﺳﻮس رژﯾﻢ« ﺧﺒﺮ داد ،و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽﻋﯿﺐوﻧﻘﺺ اﺟﺮا ﺷﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺠﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار او در ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﺠﺪی از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و
ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺮای دﯾﺪار ﭘﺪر و ﻣﺎدرش راﻫﯽ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺠﺪی ،ﮐﻪ آن زﻣﺎن  ۲٤ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻀﺎد ﺗﻮﻧﺲ – ﮐﺸﻮری ﻣﺘﺠﺪد و در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ – ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش
ﺷﮕﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد» :ﺗﻮﻧﺲ آن ﻗﺪر آرام و آن ﻗﺪر ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدناش را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ«.

ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﯽﻗﺮار و ﺑﯽﻗﺮارﺗﺮ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در وﺟﻮدش ر ﯾﺸﻪ دواﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﻮرش را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻔﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ارﺗﺶ
وﻓﺎدار ﺑﻮدم ،و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐام داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز در
ﺣﺎل ﻧﺒﺮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدم«.
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﻣﺠﺪی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺗﯿﭗ ذی ﻗﺎر« ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻗﺬاﻓﯽ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدارش ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳِﺮت ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد،
ﺷﻬﺮی ﮐﻪ زادﺑﻮم ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﺬاﻓﯽ ﺑﻮد .آنﺟﺎ ،ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺧﺸﮑﯽ و در ﯾﺎ ،ﻗﺬاﻓﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدارش ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪی ﺧﻮد دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﯾﮕﺎن ﻣﺠﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺰرگراه ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت رژﯾﻢ را ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﺗﺒﺎدل آﺗﺶﻫﺎی ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ – ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼش
ﺳﺮﺑﺎزانِ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪی ﻣﺤﺎﺻﺮه – درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ در ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر – و
ﺑﯽﺗﻌﺎرف ،در اﮐﺜﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎ – ﻧﺒﺮد ﺳﺮت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﭘﯽ ﻫﺮ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﯽ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺳﮑﻮن ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻣﺠﺪی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎ اﺑﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻼ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ در  ۲۰ا ﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۱ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺻﺒﺢ آن روز ،ﺗﺒﺎدل آﺗﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶ
اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣ ً
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺮت در ﮔﺮﻓﺖ ،و اﯾﻦ آﺗﺶﺑﺎری ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ اﺋﺘﻼف ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﻣﺠﺪی ،از ﺳﻨﮕﺮ ﺧﻮد
در ﺟﺎدهی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ،ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ دود و آﺗﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ دو
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،رﮔﺒﺎر دﯾﮕﺮی از ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ در ﺣﻮﻣﻪی ﻏﺮﺑﯽ در ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﺳﺎ ﮐﺖ ﺷﺪ .ﻣﺠﺪی و ﻫﻤﺮزﻣﺎناش اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻗﺬاﻓﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻪ زودی اﺧﺒﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﮔﻮش آنﻫﺎ رﺳﯿﺪ :ﺧﻮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد» :ﻫﻤﻪ
ﻫﻠﻬﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻢدﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر
– و ﺑﻌﺪ از  ٤۲ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺬاﻓﯽ – ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺎﻷﺧﺮه روز ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ«.
ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﻧﺒﺮدﻫﺎ ،ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﯾﮕﺎن ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻼﯾﻢ او ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح را از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ :از ﺧﺪﻣﻪی آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓزدﮔﺎ ِ
ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای درﻣﺎنﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﮔﻮاه ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ،ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻮد و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽاش ﺑﻪ آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
روزی در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺼﺮاﺗﻪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﺪارش رﻓﺖ :ﺳﺎﻣﺢ در ﯾﺴﯽ ،ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ دوﺳﺖاش ﺟﻼل،
 ۸۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه را از ﺑﻨﻐﺎزی ﺗﺎ آنﺟﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻣﺠﺪی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ .دو ﻣﺎه از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻟﯿﺒﯽ

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺟﻼل ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻫﻤﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮ ِ
ی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ را ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻣﺠﺪی
ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﺎزم ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﺪی ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راه ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد و ،ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺰم ،ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی دوﺳﺖ ﮔﻢﺷﺪهاش رﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖﺷﺎن در آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ؛ و ﺑﺎ ﮔﺮدآوری
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻤﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،۲۰۱۱ﺟﻼل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود
 ۵۰داﻧﺸﺠﻮی اﻓﺴﺮی در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان در ﺣﺎل ﭘﯿﺶروی ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻪﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ را از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻋﻮض ،از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ؛ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ِز ﺑﯽﺣﻔﺎظ و در ﻣﻌﺮض
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺠﺮبﺗﺮ رژ ﯾﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﺤﻞ
ﯽ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺘﺤﺎری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
آﺗﺶﺑﺎری دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧ ِ
ﺟﻼل و دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮزﻣﺎناش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪی دوراﻓﺘﺎده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آنﺟﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ از ﯾﮏ
ﮐﺸﺎورز ﻣﺴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ،ﺟﺎﯾﯽ دور از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،ﺑﺒﺮد .ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،و آنﻫﺎ ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺑﺎزﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﻫﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪی اﻧﺘﺤﺎریﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ داﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ ،دو ﻫﻤﺮزم ﺟﻼل دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ – و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ – اﻣﺎ ﺟﻼل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺠﺪی را ﺑﻪ
ﮐﺎوش ﺗﺎزهای ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺳﺎﺑﻖ دﯾﮕﺮی را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد .روزی در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،ﮔﺮوه
ﮐﻮﭼﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی – ﺟﻼل و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ – ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺟﺎدهی
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺣﻮﻣﻪی ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺴ ِﺮ ﺳﻮارهای ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮای ﮔﺰارش
وﺿﻌﯿﺖ اﺣﻀﺎر ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﻮﺷﮑﯽ از ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﺋﺘﻼف ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﻬﭙﺎدی از ﻧﺎ ﮐﺠﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪ و
ﺧﻮدروی آن اﻓﺴﺮ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد :اﻓﺴﺮ و ا ﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺷﮏ ﮐﻪ
اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،ﺟﻼل ز ﯾﺮ درﺧﺘﯽ  ٥۰ﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﺶ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺧﻮرد و ﺑﺎﻻی ﺳﺮش را
ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .رﻓﻘﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮدهاش ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻼﺷﯽ او را ز ﯾﺮ ﻫﻤﺎن درﺧﺖ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺎزهاش را در ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﺑﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺟﻼل دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺐ ،ﻣﺎ ﻫﺮدو ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮاﺗﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ «.ﺑﺮای ا ﮐﺜﺮ آدمﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺪی
ﻧﺒﻮد .روزﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺟﻼل در ﺑﻨﻐﺎزی ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ؛ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺟﻨﺎزهی دوﺳﺖاش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .درِ ﻫﺮ دﻓﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺟﺪﯾﺪ را زد ،ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺴﺎد »ﺧﺎﺋﻨﺎن« – ﯾﻌﻨﯽ وﻓﺎداران ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻗﺬاﻓﯽ – را
آنﺟﺎ ﺟﻤﻊ و دﻓﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪشآور و ﭘﺮ از ﺧﺎ کروﺑﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮر در ﺟﺎی ﺟﺎیاش ﺑﻮد .ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﻫﻤﻪی
ردﯾﻒﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﻢ ﺟﻼل روی ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮓ ﮔﻮری ﻧﺒﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﮔﻮﺷﻪی ﭘﺮﺗﯽ از ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮔﻮری
ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ »ﻧﺎﺷﻨﺎس« دﯾﺪ .ذوقزده ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮش آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﻮﻟﻨﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻼل رﺳﯿﺪه
ﺑﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽاش ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه – اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮔﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻼﻣﺖ »ﻧﺎﺷﻨﺎس« آنﺟﺎ ﻫﺴﺖ.
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪن ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ را داد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﻓﻦ اﺟﺴﺎدِ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻧﺸﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
ﭼﻬﺮهی ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﻫﻮلاﻧﮕﯿﺰ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺠﺪی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻼل ﺑﻮده؛ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی در ﯾﺴﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش
ﻋﺎزم ﺑﻨﻐﺎزی ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻼﻗﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .از آنﻫﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻫﻮای ﺟﻼل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ  «...ﻟﺤﻈﻪای در اﻧﺪوه ﺧﻮدش ﻓﺮو ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدش
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد» .داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد .ﺟﺴﺪ ﺟﻼل در ﯾﮑﯽ از آن ﭼﻬﺎر ﮔﻮر ﺑﻮد ،اﯾﻦ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ام«.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻧﯿﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﺗﮓ :ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﻘﻼب ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ﺑﺸﺎر اﺳﺪ،

