
سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

از  متفاوت  به مراتب  است  گزارشی  می خوانید  آن چه 
تمام گزارش هایی که ما تاکنون منتشر کرده ایم؛ گزارشی 
طوالنی تر از تمام گزارش هایی که پیش از این در نشریه ی 
نیویورک تایمز به نشر رسیده است. در نسخه ی چاپی، 
یک شماره ی کامل به این گزارش اختصاص داده شده 
رویدادنگاری  ماه  که محصول 18  این گزارش  است. 
است، فاجعه یی را روایت می کند که 13 سال پیش با حمله ی ایاالت متحده به عراق آغاز 
به ظهور داعش و بحران جهانی  به وجود آورد و  شد، گسست هایی را در جهان عرب 
مهاجرت انجامید. جغرافیای این فاجعه گسترده است و عوامل به وجودآورنده ی آن بسیارند، 
اما پیامدهای آن -جنگ و بی ثباتی در سراسر جهان- برای هیچ کدام از ما ناآشنا نیستند. 
گزارش اسکات اندرسون با استفاده از چشم دیدها و دیدگاه های 6 شخصیت در مصر، لیبی، 
سوریه، عراق، و کردستان عراق، تصویر روشنی از چگونگی وقوع این فاجعه برای خواننده 
فراهم می سازد. 10 مجموعه عکس از پائولو پلگرین نیز این گزارش را همراهی می کند. او 
این عکس ها را در طی 14 سال گذشته و در سفرهای فراوانش به سراسر این منطقه ثبت 
کرده است. هم چنین، مخاطبان از طریق یک روایت تصویری متحرک می توانند تجربه یی 

مجازی از همراهی نیروهای عراقی در جنگ برای بازپس گری فلوجه به دست بیاورند.
انتظار ما از  متمرکزساختن این میزان از انرژی و توجه بر تهیه ی یک گزارش مجزا، و 
خوانندگان برای اختصاص دادن توجهی ویژه به این گزارش، برای ما بی سابقه بوده است. 
ما چنین اقدامی را تنها زمانی انجام می دهیم که متقاعد شده باشیم آن چه در ادامه می آید، 
یکی از قدرتمندترین، روشن ترین و انسانی ترین بازنمودهایی است که در شرح اشتباهات و 

مشکالت به وجودآمده در این منطقه در برابر مخاطبان ما قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
پیش از آغاز سفر به شمال عراق، داکتر آذر میرخان 
لباس های غربی اش را به لباس های سنتی جنگجویان 
پیشمرگه ی کرد تغییر داد: یک جاکت پشمی تنگ 
روی پیراهن، پتلون گشاد و یک شال کمر عریض. 
او تصمیم گرفت تعدادی لوازم جانبی را نیز با خود 
جنگی  چاقوی  یک  شامل  لوازم  این  ببرد.  همراه 
که به خوبی در شال کمری اش جاسازی کرد، یک 
سالح  یک  و  تک تیراندازها  مخصوص  دوربین 
به  ام-4  سالح  یک  می شد.  پرشده  نیمه اتوماتیک 
بود  داده شده  قرار  در صندلی پشت سر  گونه یی 
که در صورت حساس شدن شرایط دسترسی به آن 
آسان باشد. داکتر شانه اش را باال انداخت و گفت: 

»منطقه ی بدی است«.
مقصد آن روز ما در یکی از روزهای ماه می 2015، 
آذر  مصیبت های  بزرگ ترین  از  یکی  وقوع  محل 
بود که هنوز جای زخم آن بر قلب و ذهن او تازه 
است. سال گذشته، مردان مسلح داعش در حمالتی 
ارتش  یک  عراق،  شمال  در  ویرانگر  و  مرگ بار 
به مراتب بزرگ تر عراقی را از سر راه برداشتند، و 
پس از آن به سمت مناطق کردها حرکت کردند. آذر 
به شکل دقیقی تخمین زده بود که آدم کشان داعشی 
قصد حمله به کدام منطقه را دارند، و می دانست 
در  بی پناه  غیرنظامی  شهروندان  از  هزار  ده ها  که 
مسیر آن ها قرار دارند، اما موفق نشده بود دیگران 
را قانع کند تا هشدارهای او را جدی بگیرند. او 
در اوج ناامیدی موترش را با سالح پر کرده و با 
اما  سرعت به سمت آن منطقه حرکت کرده بود، 
هنوز به مقصد نرسیده بود که دریافت دیگر خیلی 
دیر شده است. آذر گفت: »واضح بود. کامال واضح. 
اما هیچ کس نمی خواست توجه کند«. آن روز، ما 
افسانه یی  جنگجویان  که  بازمی گشتیم  مکانی  به 
کردهای شمال عراق غافلگیر شده و جنگیده بودند، 
جایی که دکتر آذر میرخان در پیشگیری از رخ دادن 
بود -و جایی که  مانده  ناکام  فاجعه ی عظیم  یک 
برای ماه های زیادی پس از آن، او هم چنان به جنگ 

با داعش ادامه داد.
)دستگاه  اورولوژی  متخصص  پزشک  یک  آذر 
بدون  حتا  ساله،   41 مرد  این  اما  است،  ادراری( 
سالح و لباس های رزمی نیز ظاهری شبیه به یک 
شکارچی دارد؛ گام های محتاطانه یی برمی دارد که 
در هنگام راه رفتن، کمترین صدا را ایجاد می کند؛ 
پایین  کمی  را  سرش  اغلب  گفت وگو  هنگام 
در  که  گویی  می کند،  نگاه  زیرچشمی  و  می آورد 
حال نشانه گیری با یک سالح باشد. آذر با آن بینی 
»جانی  به  بی شباهت  سیاهش،  موهای  و  برجسته 
نویسنده ی  و  بازیگر  گیتارنواز،  )خواننده،  َکش« 

امریکایی( جوان نیست.
نیز شیوه ی نگرش شخصی داکتر را  جنگ افزارها 
تایید می کنند، همان گونه که در صحنه یی از یکی از 
فیلم های موردعالقه اش، »خوب، بد، و زشت« نشان 
داده می شود: ایالی واالک ناگهان توسط مردی که 
اسلحه یی را به سمت او نشانه گرفته و قصد کشتن 
او را دارد غافلگیر می شود. مرد به جای این که فورا 
به واالک شلیک کند، گفت وگویی پیروزمندانه را 
آغاز می کند و در نتیجه به واالک فرصت می دهد 

تا او را بکشد.
آذر یکی از عبارت های فیلم را نقل قول کرد: »وقتی 
کن، حرف  شلیک  کردن،  شلیک  به  هستی  ناچار 
که  است  وضعیتی  همان  »این  داد:  ادامه  و  نزن.« 
ما کردها در آن قرار داریم. اکنون زمان گفت وگو 

نیست، زمان شلیک کردن است«.
آذر یکی از شش نفری است که سرگذشت آن ها 
این شش  است.  شده  داده  شرح  گزارش  این  در 
نفر، از مناطق متفاوت، شهرهای متفاوت، قبیله های 
آن ها،  اما  متفاوت هستند.  و خانواده های  متفاوت 
تجربه ی  در  خاورمیانه،  در  دیگر  نفر  میلیون ها  و 
هستند.  مشترک  ویران کننده،  به شدت  شرایطی 
زندگی های آن ها برای همیشه در نتیجه ی تحوالتی 

به عراق در سال  امریکا  با حمله ی  تغییر کرد که 
2003 آغاز شد و سپس با یک رشته انقالب ها و 
شورش ها که به صورت کل در غرب به عنوان بهار 
عربی شناخته می شوند تسریع یافت. این تحوالت، 
حمالت  داعش،  غارتگری های  با  حال حاضر  در 

تروریستی، و دولت های ناکام ادامه یافته است.
برای هرکدام از این شش نفر، این تحوالت با یک 
افتاده  جا  ذهن شان  در  مشخص  و  مجزا  حادثه ی 
است. برای آذر میرخان، این حادثه در مسیر منتهی 
به سنجار رقم خورد، جایی که او شاهد به حقیقت 
لیال  برای  بود.  نگرانی اش  بزرگ ترین  پیوستن 
بود که مردی  این تجربه زمانی  سویف در مصر، 
جوان از میان توده ی معترضان جدا شده و او را در 
آغوش می کشد، و او به این باور می رسد که انقالب 
پیروز خواهد شد. مجدی المنغوش در لیبی، این 
لحظه را زمانی تجربه کرد که در حال قدم زدن در 
کنار زمین هایی بدون  صاحب و غیرمسکونی بود و  
با یک حس ناگهانی و فوق العاده از شادی، برای 
کرد.  آزادی  احساس  زندگی اش  در  نخستین بار 
تجربه ی خلود الزیدی در عراق، تنها چند کلمه ی 
تهدیدآمیز از یک دوست سابق بود، و او یک باره 
متوجه شد تمام آن چه سال ها برایش زحمت کشید، 
از بین رفته است. برای مجد ابراهیم در سوریه، این 
حادثه زمانی رخ داد که یک بازجو تلفن همراهش 
جست وجو  او  »رییس«  هویت  یافتن  برای  را 
می کرد، و او می دانست که با پایان زندگی اش تنها 
چند لحظه یی فاصله دارد. وقاص حسن در عراق، 
سیاست  به  عالقه یی  هیچ  ظاهرا  که  جوانی  مرد 
همان  متحول کننده  حادثه ی  این  ندارد،  مذهب  یا 
لحظه یی بود که مردان مسلح داعش به روستای او 

آمدند و به او پیشنهادی کردند.

اگرچه این رویدادها کامال متفاوت هستند، اما برای 
هرکدام از این شش نفر به معنای عبور از گذرگاهی 
بودند که گذر از آن به معنای قدم گذاشتن در مسیری 
بود که بازگشتی از آن وجود نخواهد داشت. البته که 
چنین تحوالتی -که میلیون ها نفر دیگر نیز آن ها را 
تجربه کرده اند- سرزمین های مادری آن ها، منطقه ی 
اجتناب ناپذیر،  وسعتی  در  و  خاورمیانه،  بزرگ تر 

تمام جهان را دگرگون ساخته است.
حرکت  پیش بینی پذیر  مسیری  در  هرگز  تاریخ 
و  جریانات  نتیجه ی  همواره  بلکه  نمی کند، 
اهمیت  که  است  تصادفی  به ظاهر  رویدادهایی 
اغلب  یا  کرد،  تعیین  می توان  زمانی  تنها  را  آن ها 
لحاظ  از  که  داد،  قرار  مناقشه  مورد  تنها  اوقات، 
زمانی از آن حوادث عبور نموده و آن ها را مورد 
درنظر گرفتن  با  حتا  اما  می دهیم.  قرار  بازنگری 
طبیعت پیش بینی ناپذیر تاریخ، حتا ذره یی احتمال 
آغاز  نقطه ی  می شود  گفته  که  حادثه یی  نمی رفت 
پیامدی داشته باشد:  بهار عربی بوده است، چنین 
خودسوزی یک میوه فروش تونسی در اعتراض به 
بوعزیزی  زمانی که محمد  اذیت وآزارهای دولت. 
به علت جراحت هایش در تاریخ 4 جنوری 2011 
ابتدا  در  که  معترضانی  داد،  دست  از  را  جانش 
تونس  خیابان های  به  اقتصادی  اصالحات  برای 
بن  زین العابدین  کناره گیری  بودند، خواستار  آمده 
که  شدند  کشور  این  قدرتمند  رییس جمهور  علی 
23 سال حکومت را در دست داشت. در روزهای 
بعد، اعتراضات گسترده تر و شدیدتر شد؛ سپس از 
دیگر کشورهای  به  و  فراتر رفت  تونس  مرزهای 
جهان عرب گسترش یافت. در پایان ماه جنوری 
آتش اعتراضات ضدحکومتی در کشورهای الجزیره، 
مصر، عمان، و اردن شعله ور شد. اما این تنها یک 

سرآغاز بود. در ماه نوامبر، تنها 10 ماه پس از مرگ 
خاورمیانه  در  دیرینه  دیکتاتوری  چهار  بوعزیزی، 
سقوط کردند، شش دولت دیگر ناچار به تغییرات 
اساسی سازمانی شدند یا وعده ی اصالحات دادند، 
آن ها  از  تعدادی  که  ضدحکومتی،  اعتراضات  و 
صلح آمیز بودند و تعدادی خشونت آمیز، در سراسر 
جهان عرب، از موریتانی تا بحرین، گسترش یافت.
در  طوالنی  تجربه یی  با  نویسنده یی  به عنوان 
عربی  بهار  ناآرامی های  از  ابتدا  در  خاورمیانه، 
استقبال کردم. در حقیقت، من باور داشتم که این 
اعتراضات باید مدت ها قبل اتفاق می افتاد. در اوایل 
دهه ی 1970، زمانی که من هنوز پسری نوجوان 
بودم، همراه با پدرم به سراسر این منطقه سفر کردم. 
عالقه یی  و  کنجکاوی  سفر،  این  در  من  تجربه ی 
نسبت به اسالم در من برانگیخت، و از سوی  دیگر، 
من شیفته ی کویر شده بودم. به عالوه، من نخستین 
کارم در عرصه ی ژورنالیسم را از خاورمیانه آغاز 
کردم. در تابستان سال 1983، به امید یافتن کاری 
به عنوان خبرنگار نیمه وقت، به بیروت رفتم، شهری 
در گیرودار جنگ. در طی سال های بعد، با گروهی 
از کماندوهای اسرائیلی همراه شدم که حمالتی را 
در کرانه ی باختری راه اندازی می کردند، با مهاجمان 
جنجوید )گروهی شبه نظامی در دارفور، منطقه یی 
با  و  خوردم،  شام  دارفور  در  سودان(  غرب  در 
کردم.  مصاحبه  انتحاری  بمب گذاران  خانواده های 
کار خبرنگاری  از  پنج سال  برای مدت  سرانجام، 
فاصله گرفتم تا کتابی در رابطه با ریشه های تاریخی 

خاورمیانه ی مدرن بنویسم.
در جریان چند دهه سفرهای کاری، هیچ منطقه یی 
را نیافتم که بتواند در ایستایی و بی تحرکی با جهان 
عرب رقابت کند. اگرچه معمر القذافی با دیکتاتوری 
42ساله اش رکوردی را در خاورمیانه ثبت کرده بود، 
اما کشورهای دیگر نیز وضعیت متفاوتی نداشتند. 
تا سال 2011، مصری های جوان تر از 41 سال، که 
تشکیل  را  کشور  این  جمعیت  درصد   75 حدود 
می دادند، تنها دو رییس دولت را می شناختند، در 
حالی که در سوریه، شهروندانی در همین سن، تمام 
از  پسری  و  پدر  حکومت  تحت  را  خود  زندگی 
خاندان اسد سپری کرده بودند. عالوه بر ایستایی 
از  بسیاری  در  دیگر  برجسته ی  مساله ی  سیاسی، 
کشورهای جهان عرب این بود که اکثر اهرم های 
قدرت سیاسی تنها در دستان الیگارشی های کوچک 
یا خانواده های اشرافی قرار گرفته بود. برای دیگران، 
می توان گفت تنها راه رسیدن به امنیت مالی این بود 
را درون  بتوانند شغلی  بسیار  تقال و تالش  با  که 

یکی از برجسته ترین و ناتوان کننده ترین ویژگی های جهان عرب که 
نارضایتی  و  شکایت  فرهنگ  وجود  بودم،  دریافته  پیش  مدت ها  من 
بود که الهام بخش آن بیش از آن که نیازها و خواسته های مردم باشد، 
مسایلی بود که با آن مخالفت داشتند. آن ها ضدصهیونیست، ضدغرب، 
نسل،  چندین  برای  منطقه  دیکتاتورهای  بودند.  ضدامپریالیست  و 
این »دشمنان« خارجی  به سوی  ماهرانه  را  سرخوردگی های عمومی 
می داشتند.  نگه  دور  خود  سوءمدیریت  مساله ی  از  و  می دادند  سوق 
اما این بازی قدیمی، با آغاز بهار عربی دیگر راه گشا نبود. بلکه مردم 
خاورمیانه، برای نخستین بار در چنین مقیاسی، خشم خود را مستقیما به 

سوی خود دولت ها نشانه گرفتند.
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بروکراسی به شدت متورم بخش عمومی و نهادهای 
دولتی به دست بیاورند که خود آن ها اغلب نمادی 
از خویشاوندساالری و فساد بودند. اگرچه پول های 
کم جمعیتی  و  نفت خیز  کشورهای  به  که  هنگفتی 
امکان  این  می شود،  سرازیر  کویت  یا  لیبی  مانند 
را فراهم می سازد که بخش بی بضاعت جامعه نیز 
در  اما  آورند،  به دست  مالی  رفاه  از  بهره یی  اندک 
مصر  مانند  کمتر،  منابع  با  پرجمیت تر  کشورهای 
و سوریه، شرایط متفاوت است. در این کشورها، 
فقر و بیکاری در میزان باالیی وجود دارد و انفجار 
جمعیتی در این منطقه، مشکالت آن ها را تشدید 

می کند.
خشم  تماشای  عربی،  بهار  روزهای  نخستین  در 
مردم برای من دلگرم کننده بود. یکی از برجسته ترین 
و ناتوان کننده ترین ویژگی های جهان عرب که من 
مدت ها پیش دریافته بودم، وجود فرهنگ شکایت و 
نارضایتی بود که الهام بخش آن بیش از آن که نیازها 
آن  با  که  بود  مسایلی  باشد،  مردم  خواسته های  و 
مخالفت داشتند. آن ها ضدصهیونیست، ضدغرب، 
و ضدامپریالیست بودند. دیکتاتورهای منطقه برای 
چندین نسل، سرخوردگی های عمومی را ماهرانه 
به سوی این »دشمنان« خارجی سوق می دادند و از 
مساله ی سوءمدیریت خود دور نگه می داشتند. اما 
این بازی قدیمی، با آغاز بهار عربی دیگر راه گشا 
در  نخستین بار  برای  خاورمیانه،  مردم  بلکه  نبود. 
چنین مقیاسی، خشم خود را مستقیما به سوی خود 

دولت ها نشانه گرفتند.
به شکل وحشتناکی در مسیر  از آن، همه چیز  پس 
دو   ،2012 سال  تابستان  در  رفت.  پیش  اشتباهی 
و  هرج ومرج ها  گرفتار  یمن،  و  لیبی  »آزاد«  ملت 
درگیری های جناحی شدند، در حالی که مبازه علیه 
جنگ  به  تبدیل  سوریه،  در  اسد  بشار  حکومت 
داخلی ویران کننده یی شده بود. در مصر، نخستین 
سال  تابستان  در  منتخب،  دموکراتیک  حکومت 
از همان  بسیاری  ارتش سرنگون شد.  بعد توسط 
فعاالن جوانی که دو سال پیش از آن برای مطالبه ی 
دموکراسی به خیابان ها آمده بودند، از این کودتای 
ارتش حمایت کردند. در میان کشورهایی که بهار 
عربی در آن جا انقالب هایی را برانگیخته بود، تنها 
یک نقطه ی واقعا روشن وجود دارد، همان جایی 
که بهار عربی از آن آغاز شد: تونس. اما حتا در این 
سیاست مدارانی  و  تروریستی  حمالت  نیز  کشور 
یک  برای  دایمی  تهدید  ریشه دار،  دشمنی های  با 
این  میان  در  می آمدند.  به شمار  شکننده  حکومت 
بن الدن،  اسامه  قدیمی  شبکه ی  بقایای  آشوب، 
القاعده جان تازه یی گرفت، بار دیگر جنگ را در 
به مراتب  شاخه یی  سپس  و  داد،  گسترش  عراق 
دولت  آورد:  وجود  به  مرگ بارتر  و  افراطی تر 

اسالمی، یا داعش.
چرا وضعیت به این سمت پیش رفت؟ چرا حرکتی 
که با آن سطح باال از امیدواری آغاز شد، این گونه 

به انحراف کشیده شد؟
یافتن  عربی،  بهار  فراگیر  و  سازمان نیافته  ماهیت 
این سوال را دشوار کرده است. در  برای  پاسخی 
تعدادی از کشورها تحوالتی بنیادین رخ داد، اگرچه 
کشورهای دیگری که درست در همسایگی آن ها 
شماری  شدند.  تغییر  دچار  به ندرت  داشتند،  قرار 
بودند  سرمایه دار  نسبتا  بحران زده  کشورهای  از 
از  تعدادی  )یمن(.  فقیر  به شدت  دیگران  )لیبی(، 
)تونس(،  مالیم  نسبتا  دیکتاتوری های  با  کشورها 
در  حکومت ها  بی رحم ترین  از  تعدادی  با  همراه 
میزان  همین  پاشیدند.  فرو  ازهم  )سوریه(  منطقه 
اقتصادی  نارضایتی های سیاسی و  اختالفات و  از 
نیز  کردند  را حفظ  ثبات خود  که  کشورهایی  در 

مشاهده می شود.
بااین حال، می توان گفت الگوی قابل توجهی در این 
میان ظهور کرده است. اگرچه در اکثر 22 کشوری 
که جهان عرب را تشکیل می دهند در نتیجه ی بهار 
عربی تغییراتی پدید آمد، اما سیستم حکومتی شش 
متاثر  جریان  این  از  دیگران  از  بیش  که  کشوری 
شدند -مصر، عراق، لیبی، سوریه، تونس، و یمن- ، 
از  مورد  سه  در  بود.  جمهوری  بلکه  پادشاهی  نه 
این کشورها -عراق، سوریه، و لیبی- دولت کامال 
دارد  وجود  تردید  که  به حدی  است،  پاشیده   فرو 

که هیچ  کدام بتوانند بار دیگر به عنوان دولتی عمال 
فعال ظاهر شوند. هر سه کشور اعضای فهرست 
اوایل  در  که  عربی هستند  از کشورهای  کوچکی 
قرن بیستم، توسط قدرت های امپریالیست غربی و 
با کمترین توجه به انسجام ملی، و یا حتا اختالفات 
ایجاد شدند.  آن سرزمین ها،  در  فرقه یی  و  قبایلی 
داخلی  اختالفات  و  تقسیم بندی ها  بدون شک، 
و  دیگر  جمهوری های  از  بسیاری  در  مشابهی 
به نظر  اما  دارد،  وجود  منطقه  این  در  پادشاهی ها 
می رسد که دو عامل وابسته و عمده ی تاثیرگذار، 
کشورهای عراق، سوریه، و لیبی را به شکل خاصی 
در برابر طوفان های تحوالت پیش آمده آسیب پذیر 
کرده بود: فقدان حس درونی هویت ملی، همراه با 
فقدان نوعی از سیستم حکومتی که بتواند جایگزین 

اصول سنتی سازمان دهی جامعه شود.
دیگری  نفر  پنج  نفر،  یک  به جز  حقیقت،  در 
خواهید  گزارش  این  در  را  روایت های شان  که 
ساختگی«  »دولت های  همین  شهروندان  خواند، 
در  ریشه  آن ها  شخصی  داستان های  و  هستند 
این  به وجودآمدن  چگونگی  از  بزرگ تری  داستان 
جهانی  جنگ  پایان  در  روند  این  دارد.  کشورها 
اول آغاز شد؛ زمانی که دو متحد پیروز در جنگ، 
عثمانی  امپراتوری  فرانسه، سرزمین های  و  بریتانیا 
شکست خورده را به عنوان غنایم جنگی میان خود 
بین النهرین سه  منطقه ی  در  بریتانیا  کردند.  تقسیم 
ایالت بزرگ و خودمختار عثمانی را یک جا کرده 
جنوبی ترین  شد.  نام گذاری  عراق  محدوده  آن  و 
بخش این ایالت ها تحت سلطه ی عرب های شیعه 
عرب های  را  مرکزی  مناطق  اکثریت  داشت،  قرار 
شمالی  سرزمین های  و  می دادند،  تشکیل  سنی 
غرب  در  می کردند.  کنترل  غیرعرب  کردهای  را 
عراق، قدرت های اروپایی رویکرد معکوسی را در 
پیش گرفته بودند و سرزمین های وسیع »سوریه ی 
بزرگ )بالد شام(« را به بخش های کوچک تری که 
بخش  کردند.  تقسیم  بود  آسان تر  آن ها  مدیریت 
و  امروزی-  -سوریه ی  سرزمین  این  از  کوچکی 
سرزمین ساحلی لبنان به دولت فرانسه تعلق گرفت، 
جنوبی  مناطق  سابق،  اردن  و  فلسطین  بریتانیا  و 
سوریه که در نهایت تبدیل به کشورهای اسرائیل و 
اردن شدند را تحت حاکمیت خود درآورد. در سال 
1934، ایتالیا که اندکی دیرتر وارد بازی شده بود، 
سه منطقه در آفریقای شمالی را که در سال 1912 
از تصرف عثمانی ها خارج کرده بود با هم یک جا 

ساخته و مستعمره ی لیبی را تشکیل داد.
بر  خود  سلطه ی  حفظ  برای  اروپایی  قدرت های 
رویکرد  همان  از  مهارناپذیر،  سرزمین های  این 
»تفرقه بینداز و حکومت کن« که در مستعمره سازی 
صحرای جنوب آفریقا برای آن ها به خوبی ثمربخش 
شامل  برنامه  این  از  بخشی  کردند.  استفاده  بود 
توانمندساختن یک اقلیت قومی و مذهبی به منظور 
محلی  حکومت  مدیران  به عنوان  آن ها  از  استفاده 
ترس  از  اقلیت ها  این  داشتند  اطمینان  آن ها  بود. 
آن که مبادا مغلوب اکثریت محروم تحت سلطه ی 
خود شوند،  هرگز در مقابل ناظران خارجی خود 

شورش نخواهند کرد.
استفاده ی  سطح  آشکارترین  تنها  کار  این  اگرچه 
حکومت  و  بینداز  »تفرقه  استراتژی  از  اروپایی ها 
زیرین  الیه های  در  درست  بااین وجود،  بود،  کن« 
»ملت ها«،  این  در  منطقه یی  و  فرقه یی  اختالفات 
و  قبایلی  اجتماعی  نظم  از  پیچیده یی  بافت های 
خاندانی سنتی قرار داشت که هم چنان منبع اصلی 

به شمار  سرزمین ها  این  مردم  وفاداری  و  هویت 
همان  زیرکانه  ایتالیا،  و  فرانسه  بریتانیا،  می رفت. 
متحده  ایاالت  ارتش  که  بردند  کار  به  را  شیوه یی 
غرب  تصرف  از  پس  سفیدپوست  مهاجران  و 
و  بودند،  کرده  استفاده  هندی  قبایل  برای  امریکا 
گروه های مختلف را در مقابل هم قرار دادند. آن ها 
پردرآمد  یا شغل های  غذا  فراهم ساختن سالح،  با 
برای یک گروه، از آن ها انتظار داشتند با جنگیدن 
علیه گروه های دیگر این لطف را جبران کنند. البته 
تفاوتی اساسی در این جا وجود دارد: تازه واردها در 
غرب امریکا ساکن شدند و نظام قبایلی را از اساس 
نابود کردند. اروپایی ها در  نهایت جهان عرب را 
ترک کردند، اما آتش اختالفات فرقه یی و قبیله یی 

که در آن منطقه برافروخته بودند باقی ماند.
اگر بخواهیم از این بُعد به مساله نگاه کنیم، خودکشی 
محمد بوعزیزی در سال 2001، نسبت به اوج گرفتن 
تنش ها و تضادهایی که برای مدت زمانی طوالنی 
در زیر پوست جامعه ی عرب در شرف غلیان بود، 
تاثیرگذاری کمتری به عنوان کاتالیزوری برای بهار 
سراسر  ساکنان  حقیقت،  در  است.  داشته  عربی 
جهان عرب به احتمال بسیار زیاد رویداد دیگری 
را که هشت سال پیش از مرگ بوعزیزی رخ داده 
بود به عنوان نقطه ی آغاز روند فروپاشی می دانند: 
به  از آن ها  به عراق. تعداد زیادی  امریکا  حمله ی 
یک رویداد مشخص تر که تجسمی از تحوالت آن 
زمان است اشاره می کنند: زمانی که در بعدازظهر 
روز 9 اپریل 2003، مجسمه ی غول پیکر دیکتاتور 
و  جرثقیل  یک  کمک  به  حسین،  صدام  عراقی، 

خودرو زرهی امریکایی ام-88 به زیر کشیده شد.
نمادپردازی در رابطه با تازه ترین تهاجم غربی ها به 
این منطقه، برای ساکنان آن اجتناب ناپذیر بود. اکنون 
اگرچه جهان عرب این تصویر را با خشم به خاطر 
می آورد، در آن زمان اما نکته یی به مراتب ظریف تر 
و روشن تری را می رساند. آن چه مردم سوریه، لیبی، 
و دیگر کشورهای جهان عرب نیز مانند عراقی ها 
که  بود  این  بودند  شاهدش  بار  نخستین  برای 
حسین  صدام  مانند  تسلیم ناپذیر  به ظاهر  چهره یی 
نیز ممکن است کنار زده شود و در نتیجه ممکن 
است آن فلج و ازکارافتادگی سیاسی و اجتماعی که 
مدت های طوالنی بر سراسر سرزمین های آن ها سایه 
افکنده بود نیز از بین برود. آن چه هنوز به روشنی 
چهره های  این  که  بود  این  نمی داد  نشان  را  خود 
قدرتمند انرژی قابل مالحظه یی را برای در قیدوبند 
نگه داشتن ملت های خود به خرج داده بودند و در 
نبود آن ها نیروهای سنتی قبیله گرایی و فرقه گرایی 
جامعه را به چند جهت خواهند کشید. آن چه حتا 
این  چگونه  که  بود  این  ماند  پنهان  دید  از  بیشتر 
را جذب  متحده  ایاالت  می توانند  نیروها همزمان 
منطقه،  در  آن  اعتبار  و  قدرت  به  و  کرده  دفع  و 

صدمات جبران ناپذیری وارد کنند.
شرایط  این  متوجه  روشنی  به  نفر  یک  دست کم 
دولت  از سال 2002،  زیادی  بخش  در  بود.  شده 
بوش تالش داشت تا با متهم ساختن صدام حسین 
به دنبال کردن برنامه ی سالح های کشتار جمعی و 
ارتباط غیرمستقیم او با حمالت 11 سپتامبر، زمینه ی 
حمله به عراق را فراهم کند. در ماه اکتبر 2002، 
شش ماه پیش از رویداد میدان فردوس، مصاحبه یی 
پرسیدم  او  از  و  داشتم  القذافی  معمر  با  طوالنی 
نفع  به  به عراق در حقیقت رخ بدهد،  اگر حمله 
چه کسی خواهد بود. این دیکتاتور لیبیایی عادت 
داشت پیش از پاسخ دادن به هرکدام از سواالت من 

تظاهر کند که در حال فکرکردن است، اما به این 
سوال من فورا پاسخ داد: »بن الدن«. او گفت: »هیچ 
تردیدی در این رابطه وجود ندارد. عراق تبدیل به 
اگر  القاعده خواهد شد. چراکه  برای  جوالنگاهی 
کند، عراق گرفتار  حکومت صدام حسین سقوط 
آشوب زدگی و هرج ومرج خواهد شد. و اگر چنین 
امریکایی ها  علیه  اقدامی  هر  بدهد،  رخ  اتفاقی 

به معنای جهاد تلقی می شود«.
عکاس  پلگرین  پائولو  و  من  اپریل 2015،  ماه  از 
یک رشته سفرهای گسترده یی را به خاورمیانه آغاز 
گروه  یک  به عنوان  و  جداگانه  به طور  ما  کردیم. 
نویسنده-عکاس، مجموعه یی از درگیری های این 
دادیم.  پوشش  را  گذشته  سال   20 طی  در  منطقه 
به  که  بود  این  تازه  سفرهای  این  از  ما  هدف 
عربی  بهار  به  موسوم  جنبش  از  فراگیرتری  درک 
با  یابیم.  دست  آن  ناخوشایند  عمدتا  پیامدهای  و 
وخیم ترشدن وضعیت در سال های 2015 و 2016، 
از  بر گرفت:  بیشتری را در  نقاط  نیز  ما  سفرهای 
گریخته  مهاجران  از  سیلی  که  یونان  در  جزایری 
از عراق و سوریه به آن جا سرازیر شده بودند، تا 
خطوط مقدم در شمال عراق، جایی که جنگ علیه 

داعش با قوت تمام جریان داشت.
قالب شش  در  را  ماهه   16 پروژه ی  این  نتایج  ما 
از  استفاده  با  که  کردیم  تنظیم  جداگانه  روایت 
بافت گسترده تری از رشته حوادث تاریخی، در پی 
فراهم آوردن تصویری با جزئیات کامل و روشن از 

وضعیت جهان آشوب زده ی عرب است.
این گزارش به 5 بخش تقسیم شده است، که از 
شخصیت های  میان  که  همان گونه  زمانی  لحاظ 
پیش می رود. بخش  راوی حرکت می کند،  اصلی 
اول، عالوه بر معرفی چند نفر از این شخصیت ها، بر 
سه عامل تاریخی که برای درک بحران فعلی الزامی 
هستند متمرکز شده است: بی ثباتی ذاتی دولت های 
مخاطره آمیز  وضعیت  خاورمیانه؛  ساختگی 
دولت های عرب متحد امریکا پس از آن که ناچار 
شدند سیاست هایی را پیاده کنند که به شدت توسط 
مردم خودشان با آن ها مخالفت صورت می گرفت؛ 
و مداخله ی امریکا در عراق، کشوری که در واقع 
در طی 25 سال گذشته به چند بخش تقسیم شده 
بود؛ حادثه بی که در آن زمان، و حتا پس از آن، کمتر 
به آن توجه شد اما اساس مشروعیت تمام دولت-
ملت های مدرن عرب را زیر سوال برد. بخش دوم 
در اصل به تهاجم امریکا به عراق، و این که چگونه 
عربی  بهار  شورش های  برای  را  زمینه  اقدام  این 
فراهم ساخت، اختصاص داده شده است. در بخش 
3، روایت سرعت بیشتری می گیرد و ما پیامدهای 
انفجارمانند شورش های رخ داده در مصر، لیبی، و 
سوریه را دنبال می کنیم. در بخش 4، تاریخچه ی 
ظهور داعش با شرح رویدادها به صورت زمانی و 
منظم بیان می شود. بخش 5 که بررسی پیامدها در 
بخش مهاجرت ها از این منطقه را در بر می گیرد، ما 
دقیقا در زمان حال، و در مرکز بزرگ ترین نگرانی 

جهانی قرار داریم.
کنم؛  بیان  را  انسانی  روایتی  تا  کرده ام  تالش  من 
دارند، و حتا  آن حضور  در  قهرمانانی  که  روایتی 
در  اما  می شود.  دیده  آن  در  امید  از  بارقه هایی 
ادامه می آید، یک هشدار جدی  نهایت، آن چه در 
است. امروز، تراژدی و خشونت خاورمیانه از منابع 
اصلی خود فراتر رفته است. نزدیک به یک میلیون 
از مردم سوریه و عراق برای گریز از جنگی که در 
خانه های شان جریان دارد، به اروپا سرازیر شده اند؛ 
تروریست ها حمالت خود را از داکا تا پاریس و 
افزایش نگرانی ها در  با  از آن اجرا می کنند.  فراتر 
رابطه با داعش پس از قتل عام های سان برناردینو 
اورالندو، دو موضوع مهاجرت و تروریسم در  و 
ذهن بسیاری از امریکایی ها با هم پیوند خورده اند، 
این مساله به یک نقطه ی حساس و سرنوشت ساز 
در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری تبدیل شده 
است. این که بگوییم بحران جهان عرب ریشه در 
نخستین جنگ جهانی دارد، تا حدی و از جهتی 
درست است. چرا که مانند آن جنگ، یک بحران 
منطقه یی به سرعت و به گونه یی فراگیر، با کمترین 
منطق یا دلیل، بر حوادث جاری در هر گوشه از 

جهان تاثیر می گذارد.
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در نخستین روزهای بهار عربی، تماشای خشم مردم برای من دلگرم کننده 
بود. یکی از برجسته ترین و ناتوان کننده ترین ویژگی های جهان عرب که 
من مدت ها پیش دریافته بودم، وجود فرهنگ شکایت و نارضایتی بود که 
الهام بخش آن بیش از آن که نیازها و خواسته های مردم باشد، مسایلی بود 
که با آن مخالفت داشتند. آن ها ضدصهیونیست، ضدغرب، و ضدامپریالیست 
بودند. دیکتاتورهای منطقه برای چندین نسل، سرخوردگی های عمومی 
را ماهرانه به سوی این »دشمنان« خارجی سوق می دادند و از مساله ی 
سوءمدیریت خود دور نگه می داشتند. اما این بازی قدیمی، با آغاز بهار 
عربی دیگر راه گشا نبود. بلکه مردم خاورمیانه، برای نخستین بار در چنین 

مقیاسی، خشم خود را مستقیما به سوی خود دولت ها نشانه گرفتند.
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لیال سویف نخستین حضورش در عرصه ی سیاسی 
بیشتر  سال   16 که  هنگامی  و   1972 سال  در  را 
خواسته های  تظاهرات،  آن  در  کرد.  آغاز  نداشت 
میان  اغلب  که  بود  خواسته هایی  همان  معترضان 
جهانی  است:  مشترک  دانشجویان  و  دانش آموزان 
مطالبه ی  آن ها  اما  بیشتر.  بیان  آزادی  و  عادالنه تر، 
بود  عرب  جهان  خاص  تاحدی  که  را  دیگری 
مصر،  رییس جمهور  از  آن ها  کردند.  مطرح  نیز 
به منظور  را  جنگی  که  کردند  تقاضا  سادات،  انور 
بازپس گیری شبه جزیره ی سینا که در جنگ شش 
روزه یی در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده 
بود، راه اندازی نماید. با این تجربه بود که لیال خیلی 
سادات،  دریافت.  را  مدنی  نافرمانی  قدرت  زود 
یک سال بعد حمله یی را بر اسرائیل راه اندازی کرد. 
آن چه لیال در نظر نگرفته بود، خشم والدینش بود 
که تنها دو ساعت پس از پیوستن او به این تظاهرات 
در میدان تحریر قاهره، به دنبال دختر نوجوان خود 
آمده و او را مجبور کردند با آن ها به خانه بازگردد. 
از  بود که آموختم سرپیچی  او می گوید: »آن زمان 

دولت ساده تر از سرپیچی از مادر و پدرم است«.
آزادی  از  بود که هم  متولد شده  لیال در شرایطی 
بود.  برخوردار  اجتماعی  امتیازات  هم  و  اندیشه 
خواهر  و  بودند،  دانشگاه  استادان  او  والدین 
بزرگ ترش، اهداف سویف، یکی از برجسته ترین 
رمان نویسان معاصر در مصر است. او در نوجوانی 
در  بود.  شده  چپ  سیاسی  گرایش های  جذب 
میانه ی دهه ی 1970، زمانی که در دانشگاه قاهره 
پیش  را  ریاضیات  رشته ی  در  خود  تحصیالت 
می برد، با احمد سیف، همسر آینده اش، آشنا شد. 
دانشجویی  واحد  یک  رهبر  زمان  آن  در  سیف 
کمونیستی زیرزمینی بود که خواستار انقالب بودند.
در آن زمان، مصر مدت ها بود که به عنوان پایتخت 
ایده های  و  جنبش ها  زادگاه  و  خاورمیانه  سیاسی 
انقالبی شناخته می شد. در عصر جدید، این کشور 
بود:  مرد  یک  مدیون  زیادی  تاحد  را  جایگاهش 

جمال عبدالناصر.
مناطق  اکثر  با  همراه   ،1940 دهه ی  در  مصر 
خاورمیانه، هنوز به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح 
قرار  اروپایی  قدرت های  در سلطه ی  و  بود  نشده 
داشت که از چند دهه  قبل اراده ی خود را بر این 
منطقه تحمیل می کردند. این وضعیت در پایان جنگ 

جهانی دوم، پس از کشف منابع بزرگ نفتی در این 
منطقه و با سقوط امپراتوری های استعماری بریتانیا 
و فرانسه، رو به تغییر گذاشت. روند تحوالت زمانی 
یک باره شتاب یافت که ناصر و »جنبش افسران آزاد 
مصر« او، تشکیل شده از افسران پایین رتبه ی ارتش، 
پادشاه دست نشانده و مطیع غرب را در سال 1952 

سرنگون ساختند.
اتحاد  و  عرب«  »سوسیالیسم  از  دفاع  با  ناصر 
تاثیرگذار  شخصیتی  به  زود  خیلی  »پان عرب«، 
بود  مردمی  و سخن گوی  تبدیل شد  انگیزاننده  و 
خارجی ها  سلطه ی  تحت  طوالنی  مدت زمانی  که 
داشتند.  قرار  غرب  در  آموزش دیده  نخبگان  و 
محبوبیت  در  اندازه  همان  به  که  دیگری  مساله ی 
این مرد قدرتمند تاثیرگذاشت، مخالفت او با ایده ی 
به عنوان  اسرائیل  دولت  و  امپریالیسم،  استعمار، 
نمونه ی نزدیک و ثابت دخالت غرب در منطقه بود.
دیگری  افراد  بسیار  الهام بخش  ناصر  موفقیت 
عرب  جهان  رهبران  به  تبدیل  آینده  در  که  بود 
همه  از  بیش  زمینه  این  در  او  تاثیرگذاری  شدند. 
که  افتاد  اتفاق  خاورمیانه  ساختگی  دولت های  در 
در  بودند.  شده  ایجاد  اروپایی  قدرت های  توسط 

سال 1968، افسران ارتش هوادار فلسفه ی »بعث« 
پان عرب  شبه سوسیالیستی  الگوی  که  )رنسانس( 
بود، قدرت را در عراق و سوریه به دست گرفتند. 
یک سال بعد، افسر لیبیایی معمر قذافی نیز به آن ها 
پیوست. او شیوه ی حکومت داری اش را با »نظریه ی 
سوم جهانی« که ایده یی تاحدی نامفهوم و گیج کننده  
است معرفی کرد. در این نظریه، دموکراسی سنتی 
می شود.  رد  مردمی«  »کمیته های  حاکمیت  نفع  به 
در هر سه کشور، درست مانند مصر، پادشاهی ها 
کنار  یا  منحل  غرب  موردحمایت  پارلمان های  یا 

گذاشته شدند.
همتایان  دیگر  که  بود  مزیتی  دارای  ناصر  اما 
سلطه گرای او در منطقه فاقد آن بودند. مصر با حس 
بازمی گردد،  قبل  سال  هزاران  به  که  ملی  هویت 
هرگز به نظر نمی آمد در خطر فروپاشی قرار داشته 
قبیله یی،  هویت های  مرکز  از  گریز  نیروی  باشد. 
اندازه ی  به  آن جا  در  اساسا  فرقه یی،  و  خاندانی 
عراق و سوریه وجود نداشت. در عین حال، سنت 
ظهور  به  منجر  مصر،  نسبی  لیبرالیسم  دیرینه ی 
چشم انداز سیاسی مهارناپذیری شده بود که طیفی 
از کمونیست های سکوالر تا اسالم گرایان بنیادگرا 

را در بر می گرفت. 
بخشی از نبوغ ناصر، توانایی او در پل زدن میان این 
بخش ها بود، و او این کار را با توسل به غرور ملی 
احتماال  و  از غربی ها  بیزاری عمومی  و  مصری ها 
نشانه های حکومت ظالمانه و سرکوبگر بریتانیا در 
70 سال پیش از آن انجام داد. بنابراین، حتا زمانی که 
محافظه کاران اسالم گرا با اقدامات ناصر در جهت 
اکثر  کردند،  خطر  احساس  بیشتر  سکوالرسازی 
آن ها هنوز ناصر را به دلیل ملی کردن تجارت غربی، 
و شکست دادن بریتانیا، فرانسه و اسرائیل در بحران 
به طور  می دیدند.  قهرمان  یک  سوئز،   1956 سال 
سویف  خانواده ی  مانند  شهری  لیبرال های  مشابه، 
واقع یک  در  که  را  ناصر  که حکومت خشن  نیز 
دیکتاتوری نظامی بود، به دیده ی تحقیر می دیدند، 
او را به دلیل رهبری اش در »جنبش بین المللی تعهد« 
به  نسبت  افتخارآمیزش  بی اعتنایی های  برای  و 
تهدیدات و اغواگری های ایاالت متحده که تالش 

داشت مصر را در دوران جنگ سرد به اجبار در 
ناصر  می کردند.  ستایش  دهد،  قرار  خود  حلقه ی 
و جانشین او، انور سادات، از این روش به عنوان 
استفاده  برای حفظ قدرت در دست خود  ابزاری 
جناح های  میان  جدال  و  تفرقه  ایجاد  می کردند: 
ثابت، در یک جبهه  چپ و راست در یک روال 
اتحاد  گردهم آوردن جناح ها در صورت ضرورت 
برای تمرکز بر یک دشمن خارجی. چنین مانوری 
که  شد  متعددی  سیاسی  چرخش های  به  منجر 

نخستین تظاهرات لیال سویف یکی از آن ها بود.
راستای  در  فعالیت هایشان  از  پس  احمد،  و  لیال 
دوران  سراسر  در  خود  چپ گرای  آرمان های 
با هم  در سال 1987  قاهره،  دانشگاه  در  تحصیل 
سیاسی  چشم انداز  سال،  همان  کردند.  ازدواج 
سپتامبر،  ماه  در  شد.  وارونه  کامل  به طور  مصر 
امضا کرد که  را  دیوید  توافق نامه ی کمپ  سادات 
با میانجی گری امریکا، به معاهده ی صلح با اسرائیل 
انجامید. این چرخش حیرت آور، همزمان مصر را 
وارد گروه »دولت های متکی« امریکا کرده و آن را 
از بخش های دیگر جهان عرب جدا ساخت. آن چه 
برای سادات بدبیاری بیشتری همراه داشت این بود 
که بیشتر مصری ها آن چه در غرب به عنوان اقدامی 
و  خیانت آمیز  اقدامی  را  می شد  دیده  دلگرم کننده 
تردید،  بدون  می دیدند.  ملی  شرم ساری  مایه ی 
از  پس  داشتند.  دیدگاهی  چنین  نیز  احمد  و  لیال 
پیمان صلح سال 1979، تعدادی از اعضای شبکه ی 
زیرزمینی احمد، آغاز به خرید سالح از بازار سیاه 
تاکید  دولت  علیه  مسلحانه  اقدامات  بر  و  کردند 
نشدند.  اجرا  هرگز  برنامه ها  این  هرچند  داشتند، 
درعوض، این فتنه گراِن یک گروهک نظامی اسالم 
گرا بودند که در نهایت به سراغ سادات رفتند و در 
رژه یی نظامی در ماه اکتبر 1981، با شلیک گلوله او 

را به قتل رساندند.
به دنیا  احمد  و  لیال  فرزند  نخستین  بعد،  ماه  یک 
زندگی  گذاشتند.  عال  را  نامش  که  پسری  آمد؛ 
آن ها به صورت روزافزون به سوی غیرسیاسی شدن 
ساله  لیالی 28  سال 1983،  در  و  می رفت،  پیش 
با  را  فرزندش  پرورش  الزامات  تا  بود  تالش  در 
اقتضائات سمت جدیدش به عنوان استاد ریاضات 
بااین حال، شرایط  قاهره تطبیق بدهد.  در دانشگاه 
آغاز  با  آرام،  و  عادی  فضایی  به وجودآورنده ی 
سرکوب های امنیتی توسط حسنی مبارک، جانشین 
سادات، از میان برداشته شد. احمد و همکارانش 
جمله ی  از  نیز  دانشجویی  زیرزمینی  جنبش  در 
امضای یک  از  پیش  احمد  بودند.  دستگیرشدگان 
قرار  شکنجه  مورد  بارها  کامل،  اعتراف نامه ی 
گرفت. پس از آن تا زمان صدور حکمش آزاد شد. 
سرانجام حکم صادر شد و خبر ناگوار بود: احمد 
به دلیل مالکیت غیرقانونی سالح مجرم شناخته شده 

و محکوم به 5 سال زندان شد.
ادامه ی  برای  بورسیه یی  که  لیال  زمان،  آن  در 
آورده  به دست  ریاضیات  رشته ی  در  تحصیالتش 
بود، در فرانسه زندگی می کرد. اما با صدور حکم 
لطف  به  بازگشتند.  قاهره  به  عال  و  او  احمد، 
وجود  مصر  قانون  در  که  عجیبی  گریزگاه های 
به  باید  امنیتی  جرایم  به  مربوط  احکام  داشت، 
اغلب  پروسه  این  می رسید.  رییس جمهور  تایید 
متهمان  این مدت  ماه طول می کشید و در  چندین 

1.لیال سویف )مصر(

آرمان های چپ گرای  از فعالیت هایشان در راستای  لیال و احمد، پس 
خود در سراسر دوران تحصیل در دانشگاه قاهره، در سال 1987 با هم 
ازدواج کردند. همان سال، چشم انداز سیاسی مصر به طور کامل وارونه 
شد. در ماه سپتامبر، سادات توافق نامه ی کمپ دیوید را امضا کرد که با 
میانجی گری امریکا، به معاهده ی صلح با اسرائیل انجامید. این چرخش 
حیرت آور، همزمان مصر را وارد گروه »دولت های متکی« امریکا کرده و 
آن را از بخش های دیگر جهان عرب جدا ساخت. آن چه برای سادات 
بدبیاری بیشتری همراه داشت این بود که بیشتر مصری ها آن چه در 
غرب به عنوان اقدامی دلگرم کننده دیده می شد را اقدامی خیانت آمیز و 
مایه ی شرم ساری ملی می دیدند. بدون تردید، لیال و احمد نیز چنین 
دیدگاهی داشتند. پس از پیمان صلح سال 1979، تعدادی از اعضای 
شبکه ی زیرزمینی احمد، آغاز به خرید سالح از بازار سیاه کردند و بر 
اقدامات مسلحانه علیه دولت تاکید داشتند، هرچند این برنامه ها هرگز 
اجرا نشدند. درعوض، این فتنه گراِن یک گروهک نظامی اسالم گرا 
بودند که در نهایت به سراغ سادات رفتند و در رژه یی نظامی در ماه اکتبر 

1981، با شلیک گلوله او را به قتل رساندند.
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

می توانستند با وثیقه آزاد باشند. این شرایط گزینه ی 
قرار  لیال و همسرش  مقابل  را در  وسوسه انگیزی 

داده بود.
»ما  گفت:  من  به  دارد،  سال   60 اکنون  که  لیال 
باید تصمیم می گرفتیم. آیا احمد باید حکمش را 
می پذیرفت و پنج سال زندان را سپری می کرد، یا 
باید برای یافتن راهی تالش می کردیم که او را از 
به زندگی مخفیانه رو  باید  یا  کنیم،  کشور خارج 
می آوردیم؟« او شانه باال انداخت و ادامه داد: »ما 

زندگی در خفا را انتخاب کردیم«.
برای چندین ماه، این زوج با پسر سه ساله ی خود، 
مانند فراری ها زندگی می کردند. هرچند در نهایت 
هر دو دریافتند که این کار بیهوده است. لیال گفت: 
از  و  نداشت،  کشور  ترک  به  تمایلی  )احمد(  »او 

طرابلس،  شرق  مایلی   12 در  شهری  مصراته، 
و  پررونق  بندری  شهر  یک  زمانی  لیبی،  پایتخت 
مرفه و مقصد اصلی مسیر تجاری ماورای صحرا 
)تجارت میان دو سوی صحرای بزرگ آفریقا( و 
برده  و  طال  که  بود  شتری  کاروان های  توقف گاه 
به  برای صادرکردن  آفریقا  از جنوب صحرای  را 
زمان  آن  از  می کردند.  منتقل  مدیترانه  سوی  آن 
تاکنون، این شهر یکی از مراکز تجاری اصلی لیبی 
و  افرادی کوشا  به عنوان  آن  است و ساکنان  بوده 
دارای ذهن های اقتصادی شناخته می شوند. قبیله ی 
منغوش در میان ساکنان این منطقه از شهرت خوبی 
قدیمی ترین  از  یکی  هم چنین  و  است  برخوردار 
نام گذاری  خاندان  این  نام  به  شهر  این  محله های 
شده است. در تاریخ 4 جوالی 1986، در همین 
کارمندان  المنغوش،  فادیه  و  عمر  که  بود  محله 
تولد ششمین  دولت در حکومت محلی مصراته، 
فرزند خود را خوشامد گفتند، پسری که نامش را 

مجدی نهادند.
معمر  حاکمیت  زمان  از  مجدی،  تولد  زمان  در 
که  قذافی  می گذشت.  سال   17 لیبی  بر  القذافی 
تنها 27 سال داشت،  که  زمانی  در سال 1969 و 
غرب  در  بود،  کرده  سرنگون  را  لیبی  پادشاهی 
خوشگذران  و  بدخو  پسربچه ی  یک  به عنوان 
افسر جوان خوش سیما،  این  اما  نگریسته می شد. 
در سال های پس از کودتا از محبوبیت گسترده یی 
در میان هموطنانش برخوردار شد. نکته ی کلیدی 
این محبوبیت، تالش او در رقابت و تقلید از جمال 
عبدالناصر در کشور همسایه اش مصر بود. قذافی 
نیز مانند ناصر آتش »غرور عربی« را با ملی ساختن 
سود تجارت غربی ها شامل بخش هایی از صنعت 
لیبی، و مخالفت های شدید با دولت  حیاتی نفت 
اسرائیل، برانگیخته بود. او با پخش کردن سرمایه در 
میان گروه های مختلف، خانواده هایی چون خاندان 
المنغوش را قادر ساخت تا از زندگی نسبتا مرفه ی 

طبقه ی متوسط برخوردار شوند.
بااین حال، به مرور زمان حاکمیت قذافی روزبه روز 

طرفی برای همیشه نمی توانست خودش را پنهان 
کند. او به این نتیجه رسید که تحمل پنج سال زندان 
ساده تر است و خودش را تسلیم کرد«، اما این کار 
ساده ترین گزینه برای لیال نبود. در مدت کوتاهی 
که آن ها در حال فرار بودند، لیال باردار شده بود. 
در حالی که احمد مدت محکومیتش در زندان را 
سپری می کرد، دخترشان متولد شد و آن ها نام مونا 

را برایش انتخاب کردند.
احمد در زندان به تجربه یی متفاوت دست یافت. 
با ادامه ی روابط حسنه ی مصر با ایاالت متحده و 
اسرائیل، که سادات آغازگر آن بود، مبارک نیز در 
لکه ی  همان  وارث  هم وطنانش  از  بسیاری  چشم 
از  به کارگیری  با  نبود  قادر  که  مبارک  بود.  ننگ 
کارت قدیمی »دشمن خارجی«، حس همبستگی 

شباهت خود را به دیکتاتوری »نرم« مصر از دست 
می داد، و بیشتر شبیه به دو حکومت دیگری می شد 
که تحت تاثیر الگوی حکومت ناصر قرار داشتند: 
رژیم های بعثی صدام حسین در عراق و حافظ اسد 
نظام ها  این  میان  موجود  شباهت های  سوریه.  در 
دیکتاتورها  این  کشور،  هر سه  در  بود  قابل توجه 
ایجاد  استادانه یی  طراحی  با  را  فرقه های شخصی 
بودند، در حدی که حتا تصویر آن ها روی  کرده 
پوسترها، نقش های روی دیوارها، و تمبرهای پستی 
دیده می شد. آن ها با جبهه ی دولت های عرب »ضد 
را  مواضع خود  و  بودند  متحد شده  امپریالیست« 
با گسترده ساختن روابط با اتحاد جماهیر شوروی 
تحکیم کردند. هر سه کشور در مطابقت با نظریه ی 
سوم جهانی قذافی و باور بعثی »سوسیالیسم عربی«، 
پروژه های عام المنفعه ی بلندپروازانه و حیرت آوری 
را راه اندازی کردند: ساخت بیمارستان ها، مدارس، 
و دانشگاه ها در سراسر سرزمین های شان. بودجه ی 
و  لیبی  )در  نفتی  از طریق سودهای  برنامه ها  این 
سوریه(  )در  شوروی  اتحاد  حمایت  یا  و  عراق( 
ساختارهای  دولت ها  این  همزمان،  می شد.  تامین 
بیش ازحد متورم و پرجمعیتی را ایجاد کرده بودند، 
به گونه یی که وزارتخانه ها و نهادهای این دولت ها 
اقتصادی  اصلی  ارکان های  به  تبدیل  به سرعت 
شدند. به تدریج بیش از نیمی از نیروی کار لیبی، که 
والدین مجدی المنغوش نیز در میان آن ها بودند، 
در لیست کسانی قرار گرفتند که از دولت معاش 
می گرفتند. در حکومت صدام حسین در عراق نیز 
ارقام مشابه بودند. مجدی توضیح داد: »هرکسی به 
شکلی به دولت وابسته بود: برای مسکن، یا برای 
شغل. غیرممکن بود که بتوانی خارج از این حلقه 

زندگی کنی«.
دیکتاتورهای لیبی، عراق و سوریه، علی رغم تمام 
شعارهای انقالبی خود، این مساله را از یاد نبرده 
ساختگی  اساس  در  آن ها  دولت های  که  بودند 
که  بود  معنا  بدان  مساله  این  حقیقی.  نه  هستند 
وفاداری مردم در درجه ی اول نه به حکومت، بلکه 

آن  با  اکنون  مصر  -چراکه  آورد  به وجود  را  ملی 
دشمنان فرضی متحد شده بود-، سیستم دقیق تری 
را طراحی کرد تا با استفاده از آن مخالفان چپ گرای 
سکوالر و شبه نظامیان اسالم گرا را در مقابل هم 
قرار دهد. احمد که با طرفداران هر دو جناح در 
یک زندان بود، از نزدیک مشاهده می کرد که چگونه 
اساسی ترین  با بحث  رابطه  در  استراتژی حتا  این 
حقوق انسانی کارآمد بود. همان گونه که او بعدها 
به جو استورک از دیده بان حقوق بشر گفته بود، 
وجود  مشکلی  می گفتند،  پنهانی  »کمونیست ها 
ندارد اگر اسالم گراها شکنجه شوند، و اسالم گراها 

می گفتند چرا کمونیست ها شکنجه نشوند؟«
احمد که مصمم بود برای اصالحات قضایی مبارزه 
آموختن  و  مطالعه  وقف  زندان  در  را  خود  کند، 

به قبیله های شان یا در سطح گسترده تر به گروه های 
وفاداری  حفظ  بازمی گشت.  مذهبی شان  یا  قومی 
آن ها مستلزم استفاده از سیاست »چماق و هویج« 
)تشویق برای رفتار خوب و تنبیه برای رفتار بد( 
بود. رهبران این سه کشور وارد اتحادهای پیچیده یی 
با طایفه ها و قبیله های مختلف شده بودند: در کنار 
دیکتاتور بمانید، و احتماال یک وزارت یا مزایای 
یک کسب وکار پردرآمد به شما سپرده خواهد شد؛ 
در مخالفت با دیکتاتور بایستید و عواقب ناگوار آن 
را متحمل خواهید شد. هم چنین، این قدرتمندان 
محتاطانه روابطی را میان دسته های مذهبی و قومی 
مقام های  اکثر  اگرچه  عراق،  در  آوردند.  به وجود 
سنی  اقلیت  از  حسین  صدام  مانند  بعثی  ارشد 
برای  خوشایند  ظاهری  حفظ  برای  او  اما  بودند، 
شیعیان  و  کردها  از  کافی  تعداد  دولتش،  ساختار 
بود. در سوریه ی تحت  داده  نیز در دولت جا  را 
اکثریت هستند،  سلطه ی بشار اسد که سنی ها در 
حاکمیت توسط اقلیت علوی از طریق اتحاد بالفعل 
با جامعه ی مسیحی این کشور تکمیل می شد و این 
به معنای اعطای سهمی به یک اقلیت قابل توجه در 

شرایط موجود بود.
جغرافیایی  اهمیت  لیبی  در  ائتالف سازی ها،  این 
رقابت های  از  صرف نظر  داشت.  منحصربه فردی 
اصلی،  ایالت های  میان  تاریخی  برتری جویانه ی 
در  انسانی  سکونت  محل  سیرنایکا،  و  طرابلس 
پراکنده  مدیترانه  سواحل  امتداد  در  همواره  لیبی 
هزاره،  چند  طی  در  آن  نتیجه ی  که  است  بوده 
دولت شهرهای  از  مجموعه یی  توسعه یافتن 
مقابل حکومت  در  که  است  بوده  نیمه خودمختار 
مرکزی مقاومت می کردند. بنابراین، اگرچه قذافی 
تمام شهروندان  تقریبا  که  این حقیقت  به  باتوجه 
لیبی مسلمانان سنی مذهب هستند، نیازی به نگرانی 
نسبت به فرقه گرایی  مذهبی نداشت، اما بدون شک 
دیگران،  از  دلجویی  و  نگه داشتن  آرام  برای  باید 
به واردساختن تعداد کافی از شهروندان شهرهای 

حقوق کرد. ظرف مدت یک ماه پس از رهایی اش 
در سال 1989، او در سیستم وکالت مصر پذیرفته 

شد.
بر  را  همسرش  و  سابق  سیاسی  زندانی  کار،  این 
سر یک چهارراهی سرنوشت ساز قرار داد. اکنون 
و  بود  قاهره  دانشگاه  دایمی  و  رسمی  استاد  لیال 
احمد یک وکیل، بنابراین این فرصت را داشتند که 
زندگی آسوده یی را در میان طبقه ی نخبگان قاهره 
برای خود فراهم کنند. در عوض، آن ها با هزینه ی 
درگیر  گذشته  از  بیش  سنگین،  بسیار  شخصی 
ناآرامی های در حال گسترش مصر شدند و تالش 
کردند تا از تقسیم بندی ها و شکاف هایی که برای 
مدت زمانی طوالنی بقای دولت به آن وابسته بوده 

است عبور کنند.

مصراته و بنغازی به حلقه ی حکومتش فکر می کرد.
نبود، همیشه  پاداش ها کارساز  اگر تشویق ها و  و 
سوریه،  و  عراق  لیبی،  داشت.  وجود  چماقی 
گسترده ترین  و  وحشیانه ترین  از  نمونه هایی 
به وجود  را  جهان  سطح  در  امنیتی  دستگاه های 
بود.  کرده  نفوذ  جایی  هر  در  که  بودند  آورده 
سه  این  در  »مخابرات«  یا  محلی  امنیتی  نیروهای 
حکومت دیکتاتور، که با مصونیت مطلق فعالیت 
می کردند، دشمنان دولت اعم از فرضی و حقیقی 
را جمع کرده بودند تا آن ها را پس از محاکمه های 
یا  بیندازند  کشور  سیاه چاله های  به  ساختگی 
به  محدود  سرکوب ها  این  کنند.  اعدام  به سادگی 
اشخاص نبود بلکه اغلب تمام قبیله ها یا گروه های 
که  ندارد  می گرفت. شکی وجود  بر  در  را  قومی 
شناخته ترین و بدنام ترین نمونه ی این سرکوب ها، 
عملیات »انفال« صدام حسین علیه اقلیت همیشه 
این  بود. در  ُکرد در سال 1988  ناآرام و سرکش 
عملیات، 50 تا 100 هزار نفر از کردها کشته شدند. 
در طی دوره یی دو ساله، صدها هزار نفر دیگر از 
رانده شده و  بیرون  روستاهای ویران شده ی خود 

به اجبار به مکان های دیگری نقل مکان کردند.
مجدی المغنوش دوران کودکی و نوجوانی اش را 
در مصراته گذرانده است و می داند که این ایالت 
خود  با  را  سرکوب ها  از  طوالنی مدتی  تاریخ  نیز 
مادرش  بستگان  از  نفر  دو   ،1975 سال  در  دارد. 
که هر دو افسران میان رتبه ی ارتش بودند، در یک 
اقدام ناکام کودتا علیه دولت قذافی شرکت داشتند. 
اگرچه هر دو نفر اعدام شدند، اما اعدام آن ها باعث 
نشد لکه ی ننگی که با نام خانواده ی آن ها همراه 
شده بود از بین برود. )این مساله که مادر مجدی 
نیز از قبیله ی منغوش بود، گواه بر ماهیت قبیله یی 

تغییرناپذیر در لیبی است.(
می دهد:  توضیح  دارد،  اکنون 30 سال  که  مجدی 
»چنین نبود که ما مستقیما به دلیل آن قضیه مورد 
پیگرد قانونی قرار گرفته باشیم، اما مقامات همواره 

2. مجدی المنغوش )لیبی(

و اگر تشویق ها و پاداش ها کارساز نبود، همیشه چماقی وجود داشت. لیبی، 
عراق و سوریه، نمونه هایی از وحشیانه ترین و گسترده ترین دستگاه های 
امنیتی در سطح جهان را به وجود آورده بودند که در هر جایی نفوذ کرده 
بود. نیروهای امنیتی محلی یا »مخابرات« در این سه حکومت دیکتاتور، 
که با مصونیت مطلق فعالیت می کردند، دشمنان دولت اعم از فرضی و 
حقیقی را جمع کرده بودند تا آن ها را پس از محاکمه های ساختگی به 
سیاه چاله های کشور بیندازند یا به سادگی اعدام کنند. این سرکوب ها 
محدود به اشخاص نبود بلکه اغلب تمام قبیله ها یا گروه های قومی را در 
بر می گرفت. شکی وجود ندارد که شناخته ترین و بدنام ترین نمونه ی 
این سرکوب ها، عملیات »انفال« صدام حسین علیه اقلیت همیشه ناآرام 
و سرکش ُکرد در سال 1988 بود. در این عملیات، 50 تا 100 هزار نفر 
از کردها کشته شدند. در طی دوره یی دو ساله، صدها هزار نفر دیگر از 
روستاهای ویران شده ی خود بیرون رانده شده و به اجبار به مکان های 

دیگری نقل مکان کردند.
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

در رابطه با آن اظهارنظر می کردند: خب، پس شما 
که  بود  معنا  بدان  این  منغوش هستید.  از خاندان 
دولت شما را از فاصله یی نزدیک تر نظارت می کند 

و شما هرگز کامال مورداعتماد نخواهید بود«.
و در هر سه کشور گروهی وجود دارد که کامال 
غیرقابل اعتماد دانسته شده و تقریبا همواره چماق ها 
بر سر آن ها ایستاده است: بنیادگرایان اسالمی. در 
سوریه و عراق، حتا معرفی خود به عنوان سنی یا 
شیعه ممکن بود منجر به برانگیخته شدن سوءظن 
یا  »مخابرات«  کشور،  سه  این  در  و  شود  دولت 
دستگاه اطالعاتی، دستور ویژه داشت تا روحانیان 
محافظه کار و آشوب گران مذهبی را زیر نظر داشته 
باشد. مالیمت و نرمی در شیوه ی کاری آن ها جایی 
نداشت. زمانی که در ماه فبروری 1982، گروهی 
گروه  پرچم  با  سوریه  سنی مذهب  بنیادگرایان  از 
اخوان المسلمین، کنترل بخش هایی از شهر حما را 
با  را  منطقه  آن  تمام  اسد  گرفتند، حافظ  بهدست 
نیروهای زمینی، تانک ها و بمب افکن ها به محاصره 

در  هنوز  لیال  که  زمانی   ،1975 سال  اوایل  در 
تالش  وضعیت  تغییر  امید  به  قاهره  دانشگاه 
می کرد، جنرال حسو میرخان به عنوان افسر ارشد 
کردهای  افسانه یی  جنگساالر  بارزانی،  مصطفا 
عراق، در جنگ چریکی بی رحمانه یی علیه دولت 
از  بیش  مدتی  برای  می کرد.  خدمت  بغداد  بعثی 
یک سال، جنگجویان کرد که تعدادشان به مراتب 
می شدند،  شناخته  پیشمرگه  نام  به  و  بود  کمتر 
کرده  مبارزه  عراق  ارتش  با  بی وقفه  جنگی  در 
جریانی  کردها،  موفقیت  در  حیاتی  عامل  بودند. 
ثابت از سالح های سی.آی.ای و مشاوران نظامی 
نیابتی را  ایران در آن زمان یک جنگ  ایران بود. 
با حمایت ایاالت متحده در عراق راه اندازی کرده 
بود. اما زمانی که شاه ایران و صدام حسین به شکل 
صلح  معاهده ی  یک  مارچ  ماه  اوایل  در  ناگهانی 
ایاالت متحده،  امضا کردند، وزیر امور خارجه ی 
به  کمک  فوری  قطع  دستور  کسینجر،  هنری 
کردها را صادر کرد. بارزانی زمانی که با حمالت 
گذراندن  برای  شد،  مواجه  عراقی ها  همه جانبه ی 
روزهای پایانی زندگی اش، به یک خانه ی امن در 
اما  کرد.  پرواز  امریکا  در  ویرجینیا  ایاالت  شمال 
جمله  از  پیشمرگه،  مبارزان  دیگر  از  نفر  هزاران 
با  تا  ماندند  بر جا  و  میرخان، گرفتار شده  حسو 
نزدیک ترشدن  با  شوند.  روبه رو  خود  سرنوشت 
سربازان صدام حسین، جنرال میرخان خانواده اش 
ایران  به  تا  کرد  منتقل  کوه ها  در  منطقه یی  به  را 
پناهنده شوند. در مسیر راه، همسرش پسر دیگری 

را به دنیا آورد.
آذر میرخان که اکنون 41 سال دارد، توضیح داد: 
در  مرا  مادرم  شده ام.  متولد  هفتم  تاریخ  در  »من 
جاده به دنیا آورد، جایی در مرز بین ایران و عراق«. 
او با خنده ی کوتاه و اندوهناکی ادامه داد: »برای 

درآورد. در نتیجه ی »کشتار حما« که سه هفته طول 
کشید، تعداد 10 تا 40 هزار نفر از ساکنان این شهر 

کشته شدند.
اما ثابت شده است که اغلب یک نیروی انحرافی 
در دیکتاتوری های قدرتمند شکل می گیرد. در این 
زمینه نیز شباهت های فراوانی میان قذافی، حسین 
و اسد وجود داشت. بخشی از این نیرو را می توان 
به سندروم »لباس پادشاه برهنه« نسبت داد که بر 
چاپلوسان  از  گروهی  دایمی  همراهی  آن،  اساس 
به تدریج  او  که  می شود  موجب  رهبر،  یک  با 
این  ریشه های  دیگر  از  بگیرد.  فاصله  واقعیت  از 
است.  پولیسی  دولت  یک  ماهیت  خودِ  مساله، 
نیروهای  سوی  از  سرکوب ها  شدت  هرچه 
بیشتر  نیز  مخالف  گروه های  شود،  بیشتر  امنیتی 
فعالیت های خود را به شکل زیرزمینی پیش می برند 
که این امر منجر به دشوارشدن هرچه بیشتر یافتن 
بود.  خواهد  دیکتاتور  یک  برای  حقیقی  دشمنان 
چنین وضعیتی، دیکتاتور را بیش ازقبل در وضعیت 

کودک  می گویند:  من  به  همیشه  خانواده ام  همین 
خوش شانس کردی«.

در حقیقت، پیداکردن مردمی به بدشانسی کردها 
سراسر  در  که  آن ها  است.  دشواری  کار  واقعا 
کوهستان های چهار کشور عراق، ایران، سوریه و 
لحاظ  از  را  خود  همواره  هستند،  پراکنده  ترکیه 
دایم  و  دیده اند  از همسایگان خود  فرهنگی جدا 
در حال مبارزه برای کسب استقالل از کشورهایی 
این  دولت های  هستند.  ساکن  آن  در  که  بوده اند 
کشورها اغلب شهروندان کرد جنگجوی خود را با 
ترس و بی اعتمادی می بینند و به نوبت خواسته های 
کرده اند.  را سرکوب  استقالل طلبی  بر  مبنی  آن ها 
هم چنین، این دولت ها هرچندوقت یک بار کردها 
را  همسایه(  کشور  یا  خودشان  کشور  )کردهای 
ایجاد  یا  حمله  برای  نیابتی  جنگجویان  به عنوان 
آن  در  خود  منطقه یی  دشمنان  برای  هرج ومرج 
دوره استفاده کرده اند. از لحاظ تاریخی، هر بار آن 

می کند  غرق  )همه دشمن پنداری(  پارونویا  روانی 
در  است.  آن سرکوب گسترده تر  تسکین  تنها  که 
را  تناقض ها  از  فضایی  این چرخه  دهه ی 1990، 
بود: رهبران  ایجاد کرده  لیبی  در عراق، سوریه و 
این کشورها، هرچه بیشتر مکتب قهرمان پرستی را 
رواج دادند و سرزمین های شان را با تندیس هایی از 
خود آراستند، منزوی تر شدند. در روایت مجدی 
می کرد  زندگی  کشوری  در  او  اگرچه  المنغوش، 
که جمعیت آن کمتر از مجموع پنج منطقه ی شهر 
یک  حتی  او  سال،   25 طول  در  است،  نیویورک 
هم چنین،  بود.  ندیده  نزدیک  از  را  قذافی  نیز  بار 
توهین آمیز  به شکل  را  دیکتاتور  این  نام  هرگز  او 
در یک جمع عمومی به زبان نیاورده بود. مجدی 
توضیح داد: »شما این کار را فقط در میان خانواده 
انجام  می توانستید  دوستان تان  مورداعتمادترین  یا 
بدهید. اگر در جمع دیگران بودید و می خواستید 
مساله یی را مطرح کنید که حتا اندکی انتقادی بود، 

باید از عبارت »دوست مان« استفاده می کردید«.

کردها  رسیده اند، سودمندی  پایان  به  خصومت ها 
و  است  رسیده  پایان  به  دولت های شان  برای  نیز 
خیلی زود بار دیگر به حال خودشان رها شده اند؛ 
 1975 سال  بزرگ«  »خیانت  در  که  اتفاقی  همان 

رخ داده بود.
جنگ های  و  شورش ها  تعداد  محاسبه ی  اگرچه 
قرن  در طی  کردستان  سرزمین  سراسر  در  نیابتی 
فرمانده ی حسو  بیوگرافی  است،  ناممکن  گذشته 
به عنوان یک  می توان  را  بارزانی  میرخان، مصطفا 
ساله،   75 بارزانی  گرفت.  نظر  در  سنجش  معیار 
تا زمان مرگش در سال 1979، نه تنها جنگ هایی 
مرکزی  حکومت  و  بار(  )دو  ایران  ترکیه،  علیه 
عراق )چهار بار( راه اندازی کرده بود، بلکه آن قدر 
عثمانی ها،  علیه  را  جنگ هایی  که  داشت  انگیزه 
انگلیسی ها و تعداد زیادی از رقیبان کردی اش نیز 
بارزانی را ضرب  آغاز کند. اگر تعداد جنگ های 
در چهار کنید و این نکته را در نظر داشته باشید 
گروه های  نیز  ترکیه  و  ایران  کردهای سوریه،  که 
چریکی و جنبش های استقالل طلبی خود را دارند، 

رقم به دست آمده سرسام آور خواهد بود.
است  ممکن  این که  از  دولت ها  نگرانی  باوجود 
روزی آن ها ناچار به مقابله با یک »کردستان بزرگ« 
تفاوت های  که  است  این  حقیقت  شوند،  مستقل 
موجود میان کردها در این چهار کشور، اکنون بر 
شباهت های آن ها غالب شده است. اگرچه یکی از 
اشتراکات آن ها، سنت دیرینه ی جنگجویی است، 
و  هیچ خاندان  عراق،  کردهای شمال  میان  در  و 
اندازه ی  به  محبوبیتی  و  شهرت  دارای  گروهی 
پیشمرگه ها نیستند. )پیشمرگه به معنای »کسانی که 

با مرگ مقابله می کنند« ترجمه شده است.(
او، در  برادر  نُه  از  نفر  دکتر آذر میرخان و چهار 
ادامه ی راه پدر خود آموزش های گروه پیشمرگه 
را فرا گرفتند. امروز، یکی از برادران، آراز، یکی 
پیشمرگه در خط مقدم است.  ارشد  فرماندهان  از 
برای عضویت  این خانواده قیمت سنگینی را  اما 

پوسترها،  تمام  در  دیگری  قابل توجه  نکته ی 
تصاویر  و  دیوارها،  روی  نقش های 
معرق کاری شده ی دیکتاتورها که در سراسر لیبی، 
داشت.  وجود  بود،  قابل مشاهده  سوریه  و  عراق 
مرزهای  نقشه ی  آن ها،  از  زیادی  بسیار  تعداد  در 
کشور به عنوان قاب عکس های این مردان قدرتمند 
استفاده شده بود. ممکن بود استفاده ی این دو در 
کنار هم، تنها برای رساندن یک پیام ساده صورت 
این  اما  ملت هستم«.  این  رهبر  »من  باشد:  گرفته 
این  دیکتاتوران  که  داشت  وجود  نیز  احتمال 
پیامی  کار  این  با  بخواهند  ساختگی  دولت های 
بفرستند: »من  به مراتب جاه طلبانه تر و هشدارآمیز 
خود این ملت هستم، و اگر من نباشم، ملتی نیز 
بود که تمام  این همان چیزی  البته  بود«.  نخواهد 
اعضای خاندان منغوش که آن قدر شهرت داشتند 
و  باشد،  شده  نام گذاری  آن ها  به نام  محله یی  که 
همیشه  برای  شهرت شان  که  بودند  بدنام  آن قدر 

لکه دار شده باشد، در خفا آن را آرزو می کردند.

در طبقه ی مبارزان پرداختند. حسو، بزرگ خاندان، 
در جنگ سال 1984 کشته شد، و یکی از برادران 
همان  به   1994 سال  در  علی،  آذر،  بزرگ تر 

سرنوشت دچار شد.
بااین حال، تنها دولت های منطقه یی نبوده اند که از 
لحاظ تاریخی کردها را قربانی کرده اند. در حقیقت، 
تنها چند کشور، برای کردهای شمال عراق اندوه 
و رنجی بزرگ تر از ایاالت متحده به همراه داشته 
بزرگ«  نقشی که آن ها در »خیانت  از  بعد  است. 
نیز  دیگر  بار  امریکایی ها  کردند،  ایفا  سال 1975 
و تنها 10 سال پس از آن، سهم دیگری -گرچه 
این بار در سکوت بیشتر- در مصیبت های کردها 

گرفتند.
در آن زمان، شاه ایران که متحد اصلی امریکا در 
جای  و  شده  سرنگون  می آمد،  به حساب  منطقه 
خمینی  آیت اهلل  شیعه ی  بنیادگرای  دولت  را  آن 
در  را  دیگری  شریک  که  واشنگتن  بود.  گرفته 
منطقه جست وجو می کرد، صدام حسین را به عنوان 
راه اندازی جنگ  با  برگزید.  منطقه یی خود  متحد 
دیکتاتور  این  به رهبری خمینی توسط  ایران  علیه 
انتقال مخفیانه ی سالح برای ارتش در  عراقی، و 
باتالق گرفتارآمده اش، صدام حسین تا سال 1988 
سیاست  برنامه های  در  جدایی ناپذیر  جزئی  به 
بود؛  شده  تبدیل  منطقه  در  ریگان  دولت  عملی 
تا حدی که وقتی صدام عملیات مرگبار انفال را 
علیه شهروندان کرد عراق راه اندازی کرد، امریکا 
به سادگی چشم بر این جنایت او بست. در ماه مارچ 
همان سال، یک جنایت دیگر اتفاق افتاد؛ نیروهای 
عراقی شهر کردنشین حلبچه را با گازهای سمی 
 5000 به  نزدیک  آن  نتیجه ی  در  و  کردند  آلوده 
که  گسترده یی  شواهد  باوجود  شدند.  کشته  نفر 
نشان می داد صدام مسئول این فاجعه بوده است، 
مقامات دولت ریگان به سرعت تالش کردند چنین 
ایران  کار  این  حقیت  در  گویی  که  بدهند  نشان 
بوده است. حلبچه یکی از برجسته ترین اتهامات 
جنایت علیه بشریت صدام بود که در محاکمه ی 

سال 2006 مطرح شد.
آن چه در نهایت نقطه ی پایانی بر توافق امریکا با 
صدام حسین نهاد، تصمیم حاکم مستبد عراق در 
نه تنها  که  بود  کویت  به  حمله  برای   1990 سال 
نارضایتی قدرت های غربی را در پی داشت، بلکه 
موجب شد تا همسایگان عرب عراق نیز برآشفته 
شوند. این رویداد نزدیک بود ناخواسته در مسیر 
بار دیگر به کشتار کردهای  دیگری پیش رفته و 
و  آن ها  آزادی  به  نهایت  در  اما  بینجامد.  عراقی 
رقم خوردن لحظه یی حیاتی منجر شد؛ زمانی که 
ایاالت متحده با بی پروایی و به سرعت خود را در 

اختالفات فرقه یی و قومی عراق دخیل ساخت.
زمانی که رییس جمهور جورج اچ دبلیو بوش در 
ائتالف  یک  حسین،  صدام  جنگ طلبی  به  پاسخ 

اگرچه محاسبه ی تعداد شورش ها و جنگ های نیابتی در سراسر سرزمین 
کردستان در طی قرن گذشته ناممکن است، بیوگرافی فرمانده ی حسو 
در  سنجش  معیار  یک  به عنوان  می توان  را  بارزانی  مصطفا  میرخان، 
نظر گرفت. بارزانی 75 ساله، تا زمان مرگش در سال 1979، نه تنها 
جنگ هایی علیه ترکیه، ایران )دو بار( و حکومت مرکزی عراق )چهار 
بار( راه اندازی کرده بود، بلکه آن قدر انگیزه داشت که جنگ هایی را علیه 
عثمانی ها، انگلیسی ها و تعداد زیادی از رقیبان کردی اش نیز آغاز کند. 
اگر تعداد جنگ های بارزانی را ضرب در چهار کنید و این نکته را در نظر 
داشته باشید که کردهای سوریه، ایران و ترکیه نیز گروه های چریکی 
و جنبش های استقالل طلبی خود را دارند، رقم به دست آمده سرسام آور 

خواهد بود.

3. آذر میرخان )کردستان(
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طوفان  عملیات  عنوان  با  را  بین المللی  نظامی 
در  عراق  ارتش  به سرعت  که  داد  ترتیب  صحرا 
آن  از  پس  و  ساخته  نابود  و  سرکوب  را  کویت 
وارد خاک عراق شد. در شرایطی که دولت صدام 
مردم  بوش  بود،  گرفته  قرار  سقوط  آستانه ی  در 
عراق را به مبارزه در برابر حکومت تشویق کرد. 
در حالی که هر دو جامعه ی به حاشیه رانده شده ی 
با  شمال،  در  کردها  و  جنوب  در  شیعیان  عراق، 
اشتیاق این کار را انجام دادند، اما ایاالت متحده 
در میانه ی راه ناگهان متوقف شد. دولت بوش که 
ممکن  بود  دریافته  دیرهنگام  نتیجه گیری  یک  در 
ایران  نفع  به  بازی  سقوط صدام حسین  با  است 
تمام شود که هنوز هم یک دشمن بود، به ارتش 

با  باصفا  مکانی  ویرانی اش  از  پیش  شهر حمص 
جمعیتی نزدیک به 800 هزار نفر بود؛ شهری که 
قرار  سوریه  غرب  در  وسیع  دشت  یک  میان  در 
گرفته است اما در عین حال آن قدر به رشته کوه های 
برای  مفّر خوبی  بتواند  که  است  نزدیک  ساحلی 
منطقه  این  در  شدید  تابستانی  گرمای  از  گریز 
باشد. این شهر هرگز نقطه یی نبود که توریست ها 
مدت زمان زیادی در آن ساکن شوند. گرچه تاریخ 
حمص به پیش از دوران روم و یونان بازمی گردد، 
حفظ  آن  تاریخی  بناهای  از  کوچکی  بخش  تنها 
کوتاهی  بازدید  برای  تنها  گردش گران  و  شده اند 
از دژ کردان/شهسواران به این شهر می آمدند که 
غرب  مایلی   30 در  مشهور  تاریخی  قلعه ی  یک 
این شهر است. در منطقه ی »حمص قدیم«، یک 
بازار سرپوشیده ی تماشایی و یک مسجد تاریخی 
نه چندان خاص اما زیبا قرار داشت که تنها جذابیت 
این شهر به حساب می آمدند و بدون آن ها حمص 
سوریه  در  دیگری  مدرن  شهر  هر  به  شبیه  نیز 
ساختمان های  از  مجموعه یی  شهر  مرکز  در  بود. 
رنگ ورو رفته و قدیمی دولتی قرار داشتند که با 
محله های  در  طبقه یی  شش  یا  پنج  آپارتمان های 
اطراف احاطه شده بود. در محله های دورافتاده در 
حومه ی شهر، خانه هایی ساده با خشت های سبک 
می شد؛  دیده  آن ها  از  بیرون زده  میلگردهای  و 
تصویری که در بسیاری از مناطق حومه ی شهری 
در خاورمیانه وجود دارد و به آن ها ظاهری شبیه 
به زمین های زیر ساخت وساز یا به تازگی رهاشده 

را می دهد.

حالی که  در  دارد.  نگه  دست  داد  دستور  امریکا 
و  نیرو  تجدید  برای  فرصت  این  از  عراق  ارتش 
راه اندازی یک ضدحمله ی بی رحمانه استفاده کرد.
ایاالت متحده برای پیشگیری از قتل عام گسترده ی 
مبارزه  به  بوش  دولت  ترغیب  به  که  شورشیانی 
حائل  منطقه ی  یک  ایجاد  در  بودند،  برخاسته 
مناطق  هم چنین  و  کردستان،  در  محافظت شده 
پروازممنوع در شمال و جنوب عراق، به متحدان 
خود پیوست. البته صدام همچنان در بغداد حضور 
داشت و دور از خطر بود و برای انتقام در اولین 
فرصت آمادگی می گرفت. در همین حال، حکومت 
بوش به این نتیجه رسیده بود که کمک چندانی به 
شیعیانی که از لحاظ جغرافیایی جدا مانده بودند 

از  ویرانی اش،  از  پیش  حمص  بااین حال، 
یکی  در  شهر  متمایزترین  مذهبی  تنوع  لحاظ 
اختالط  بیشترین  با  عرب  جهان  کشورهای  از 
مذهبی بود. جمعیت سوریه ترکیبی از نزدیک به 
70 درصد عرب مسلمان سنی، 12 درصد علوی 
)شاخه یی از اسالم شیعی( و تقریبا همین میزان از 
کردهای سنی است. درصد باقی مانده را مسیحیان 
تشکیل  فرقه های مذهبی کوچک تر  از  تعدادی  و 
می دهند. حمص که از نظر جغرافیایی در نقطه ی 
بازتاب دهنده ی  است،  شده  واقع  سوریه  تقاطع 
الحاق این گروه های مذهبی بود. نه تنها مناره های 
و  کاتولیک  کلیساهای  برج های  بلکه  مساجد، 
این شهر سایه  بر  ارتدوکس  کلیساهای  گنبدهای 

قتل عامی  گرفتار  زود  خیلی  شیعیان  و  نمی تواند 
شبیه انفال شدند، اما برای حفاظت از کردها صدام 
منطقه ی  از سراسر  را  نیروهایش  تا  کرد  وادار  را 
 ،1992 جوالی  ماه  در  کند.  خارج  کردستان 
وضعیت پیشرفت کرد و دولت منطقه یی کردستان، 
اتحادیه یی خودمختار از سه ایالت کردنشین عراق، 

تاسیس شد.
را  کردستان  جدایی  زیاد  احتمال  به  بوش  دولت 
یک حرکت موقتی می دانست که با سرنگون شدن 
پایان  خطر،  رفع  و  بغداد  استبدادگر  حکومت 
خواهد یافت. اما کردهای عراق که مدت ها مورد 
ظلم و ستم واقع شده بودند، آن را کامال متفاوت 
می دیدند. برای نخستین بار از سال 1919، آن ها از 

می انداختند.
را عرضه می کرد  از جهان بینی  تنوع گونه یی  این 
نمی شود؛  یافت  آسانی در مکان های دیگر  به  که 
ابراهیم،  خانواده ی   ،1977 سال  در  که  تاحدی 
فرستادن  برای  سنی مذهب،  مسلمان  زوج  یک 
مدرسه ی  یک  به  ساله   5 مجد  کودک شان  اولین 
نتیجه،  در  نکردند.  تردیدی  کاتولیک  خصوصی 
مجد در میان دوستانی بزرگ شد که اکثرا مسیحی 
بودند و نسبت به محمد و قرآن، اطالعات بیشتری 
راجع به مسیح و انجیل داشت. ظاهرا این وضعیت 
ایجاد  مجد  پدر  و  مادر  برای  نگرانی  هیچ گونه 
مسلمان  به عنوان  دو  هر  اگرچه  آن ها  بود.  نکرده 
تربیت شده و زندگی کرده بودند، اما در مواردی 

زیر یوغ حکومت بغداد رها شده بودند و کشوری 
حداقل به اسم خود داشتند. اگرچه در آن زمان تنها 
تعداد اندکی در غرب اهمیت این اقدام را دریافتند، 
ایجاد دولت منطقه یی کردستان نخستین گام در از 
میان برداشتن مرزهای استعماری به حساب می آمد 
بود؛  منطقه تحمیل شده  این  بر  قبل  که 75 سال 
از دولت های ساختگی خاورمیانه.  تجزیه ی یکی 
در سال های پس از آن، ده ها نفر از آوارگان کرد 
به  و  کرده  رها  را  تبعید  در  زندگی خود  عراقی، 
سرزمین اصلی خود بازگشتند. در سال 1944، یک 
تقریبا  که  میرخان  آذر  به نام  ساله   19 دانشجوی 
تمام عمر خود را به عنوان پناهنده در ایران سپری 

کرده بود نیز به وطن بازگشت.

با دیگر مسلمانان تفاوت داشتند؛ از جمله این که 
بیرون  که  می آمد  پیش  به ندرت  حتا  مجد  مادر 
برای  تنها  باشد و پدرش  از خانه روسری داشته 

شرکت در تشییع جنازه به مسجد می رفت.
 30 بی رحمانه ی  دیکتاتوری  طی  در  اسد  حافظ 
ایجاد یک سوریه ی جدید تالش  برای  ساله اش، 
در  نیز  لیبرالیسم سکوالر  از  این شکل  و  می کرد 
این  بود.  آمده  به وجود  تغییرات  این  با  مطابقت 
تجربه ی  از  برخاسته  شک  بدون  سکوالریسم 
اسد به عنوان یکی از اعضای اقلیت مذهبی علوی 
 ،2000 سال  در  اسد  حافظ  مرگ  از  پس  بود. 
بشار،  کرد.  دنبال  را  سیاست  این  بشار  پسرش 
اجتماعی  لحاظ  از  شخصیتی  و  آرام  ظاهری  با 
ناخوشایند، چشم پزشکی دانش آموخته ی لندن بود 
و به قدرت رسیدنش تنها از روی فقدان گزینه های 
دیگر اتفاق افتاد؛ چراکه سلطنت خاندان اسد قرار 
بود به پسر بزرگ تر، باسل، برسد اما او در حادثه یی 
ترافیکی در سال 1994 جان خود را از دست داد. 
بشار اگرچه چهره یی مالیم تر و مدرن تر از رژیم 
کرد  ثابت  اما  داد،  نشان  به جهان خارج  را  بعث 
که در هدایت سیاست های فریبکارانه ی جاری در 
او  حالی که  در  می کند.  عمل  زیرکانه  خاورمیانه، 
علنا بر بازپس گیری بلندی های جوالن تاکید داشت 
که در طی جنگی شش روزه به تصرف اسرائیل 
با  را  پرآشوبی  اما هم چنان آتش بس  بود،  درآمده 
پنهانی  مذاکراتی  حتا  و  بود  کرده  آویو حفظ  تل 
را در راستای دستیابی به یک توافق دنبال می کرد. 
کشور  بر  سوریه  کنترل  تدریجی  ازدست رفتن  با 
همسایه اش، لبنان )نیروهای سوریه بخش هایی از 
بودند  کرده  اشغال   1976 سال  از  را  کشور  این 
لبنان  اصلی شبه نظامیان حزب اهلل  و دمشق حامی 
به عنوان  از پیش در غرب  بود(، اسد جوان بیش 

چهره یی مطلوب دیده می شد.
برای مجد ابراهیم که در آن زمان به سن جوانی 
رسیده بود، این باور به شکل فزاینده رشد می کرد 
غربی  کشورهای  به  وابسته  او  کشور  آینده ی  که 
طبقه ی  پسران  از  بسیاری  مانند  نیز  او  است. 
متوسط در حمص، لباس های غربی به تن می کرد، 
غربی  فیلم های  می داد،  گوش  غربی  موسیقی  به 
منحصربه فردی  فرصت  مجد،  برای  اما  می دید، 
برای آشنایی بیشتر با جهان خارج وجود داشت. 
بهترین  از  یکی  در  برق  مهندس  به عنوان  پدرش 
می کرد،  کار  سفیر  نام  به  حمص  شهر  هتل های 
و مجد که مسحور این هتل و ازدحام بی وقفه ی 
مسافرانش شده بود، از هر فرصتی برای بازدید از 
هتل در ساعت های کاری پدرش در آن جا استفاده 
آرام بخش  مکان  یک  سفیر  مجد،  برای  می کرد. 
بود، یادآوری از این که با وجود تمام کج روی های 
گاه به گاه و کوچک در سیاست سوریه، او همیشه 
آن  در  که  مدرنی  و  سکوالر  جهان  در  می تواند 

متولد شده بود زندگی  کند.

برای مجد ابراهیم که در آن زمان به سن جوانی رسیده بود، این باور 
به شکل فزاینده رشد می کرد که آینده ی کشور او وابسته به کشورهای 
غربی است. او نیز مانند بسیاری از پسران طبقه ی متوسط در حمص، 
لباس های غربی به تن می کرد، به موسیقی غربی گوش می داد، فیلم های 
غربی می دید، اما برای مجد، فرصت منحصربه فردی برای آشنایی بیشتر 
با جهان خارج وجود داشت. پدرش به عنوان مهندس برق در یکی از 
بهترین هتل های شهر حمص به نام سفیر کار می کرد، و مجد که مسحور 
این هتل و ازدحام بی وقفه ی مسافرانش شده بود، از هر فرصتی برای 

بازدید از هتل در ساعت های کاری پدرش در آن جا استفاده می کرد.

4. مجد ابراهیم )سوریه(
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فصل دوم: جنگ عراق
)2011-2003(

خلود الزیدی، پنجمین فرزند از خانواده یی با شش 
فرزند )سه پسر و سه دختر( از مادری خانه دار و 
نسبتا  کودکی  او  آمد.  به دنیا  رادیولوژیست  پدری 
متوسط  طبقه ی  خانواده ی  یک  در  مرفهی  و  آرام 
سپری کرد. اما مانند بسیاری از دختران دیگر در 
کوت، شهری با نزدیک به 400 هزار جمعیت که 
در 100 مایلی بغداد قرار دارد، زندگی اش در انزوا 
و تحت قوانین به شدت سختگیرانه یی می گذشت: 
هر روز به مکتب می رفت، پس از آن مستقیم به 
خانه می آمد تا در کار خانه کمک کند، و بعد باید 
به درس خواندن و مطالعه می رسید. به جز رفتن به 
مکتب، خلود به ندرت از خانه خارج می شد، مگر 
کمک  برای  یا  خانوادگی  گهگاه  تفریحات  برای 
مواد  خرید  در  بزرگش  خواهر  و  مادر  به  کردن 
تنها یک  را  زادگاهش  او  در 23 سالگی،  غذایی. 
بار و در سفری یک روزه به بغداد و با همراهی 

پدرش ترک کرده بود.
در  ریشه  می توانند  بلندپروازی ها  بااین حال، 
نیز  باشند، و خلود  ناخوشایندترین شرایط داشته 
بگریزد  حصارکوت  از  روزی  تا  بود  ثابت قدم 
به نظر  که  مسیری  تنها  صرف  را  خود  انرژی  و 
ساخته  متمرکز  می کند  میسر  را  آرزو  این  می آمد 
از  مسیر  این  در  پدرش  عالی.  تحصیالت  بود: 
که  بود  مصمم  الزیدی  علی  می کرد.  حمایت  او 
تحصیالت  دخترش،  سه  شامل  فرزندانش،  تمام 
دانشگاهی داشته باشند، حتا اگر مقصد نهایی این 

تحصیالت برای دختران روشن نباشد.
خلود توضیح داد: »پدر من از جهات بسیار، فردی 
مترقی بود. اما حتا برای او هم رفتن من به دانشگاه 
به این معنا نبود که من می توانم حرفه یی را دنبال 
کنم. در عوض، حرف او همیشه این بود که: خوب 
پیدا  شوهری  و  بگیر،  را  مدرکت  بخوان،  درس 
کن.« بعد شانه باال انداخته و ادامه داد: »این روال 
جاری در عراق بود«. خلود در دانشگاهی دولتی 
تحصیل  انگلیسی  ادبیات  رشته ی  در  شهرش  در 
را آغاز کرد. برنامه این بود که با گرفتن مدرکش 
بتواند چند سالی در یکی از مکاتب شهر تدریس 
کند، پس از آن به ازدواج و تشکیل خانواده برسد. 
اما خلود برنامه یی متفاوت داشت: او با تخصص 
و  برود  بغداد  به  می توانست  انگلیسی  زبان  در 

به عنوان مترجم برای یکی از شرکت های خارجی 
که در آن زمان در عراق فعالیت داشتند کار کند.

زمانی که تنها سه ماه پیش از فراغتش امریکایی ها 
ناممکن  این طرح  اجرای  کردند،  عراق حمله  به 
 ،2003 اپریل   3 روز  آغازین  ساعات  در  شد. 
جنگ به کوت رسید. واحدهای پیشرو از نخستین 
نیروهای اعزامی تفنگداران دریایی ایاالت متحده 
شهر را محاصره کرده و در طی چند ساعت بعد، 
دیگری  از  پس  یکی  را  عراقی ها  استحکامات 
تخریب کردند. تانک ها و توپخانه های زمینی آن ها 
با پشتیبانی نزدیک هوایی همراهی می شد. خلود 
که در آن زمان 23 سال داشت، از جنگی که در 
زادگاهش رخ داده بود داستان های زیادی شنید، اما 
از نزدیک چیزی را مشاهده نکرد. به گفته ی خلود، 
»زنان  داشت:  ساده  توضیح  یک  تنها  مساله  این 

اجازه نداشتند از خانه های شان خارج شوند«.
دیک  متحده،  ایاالت  رییس جمهور  معاون 
بود  کرده  پیش بینی  تهاجم  این  از  پیش  چینی، 
نیروهای  »به عنوان  عراق  در  امریکایی ها  که 
گرفت«.  خواهند  قرار  استقبال  مورد  آزادی بخش 
پیش بینی او در چهارم اپریل در خیابان های کوت 
به حقیقت پیوست. در حالی که تفنگداران دریایی 
از  ایجاد می کردند،  را در شهر  استحکامات خود 
سینی های  با  که  کودکانی  و  جوان  مردان  سوی 
می کردند  پذیرایی  آن ها  از  شیرینی  و  داغ  چای 
استقبال شدند. خلود که سرانجام اجازه یافته بود تا 
از خانه خارج شود، مانند بسیاری از زنان دیگر در 

کوت، این منظره را از فاصله یی دور تماشا می کرد: 
»امریکایی ها خیلی آرام بودند و رفتار دوستانه یی 
از همه متعجب کرد  بیشتر  اما آن چه مرا  داشتند، 
این بود که آن ها و تمام سالح ها و وسایل نقلیه یی 
که داشتند، چقدر بزرگ به نظر می آمدند. همه چیز 
حمله ی  مورد  ما  انگار  بود،  بزرگ  حد  از  بیش 

موجودات فضایی قرار گرفته باشیم.«
سوی  از  پراکنده یی  جنگ های  هنوز  اگرچه 
حسین  صدام  بعثی  رژیم  باقی مانده ی  نیروهای 
که حکومت بوش آن ها را »نیروهای ضد عراقی« 
می نامید، ادامه داشت. تعداد محدودی از نیروهای 
کوت  در  سال  آن  تابستان  و  بهار  در  که  ائتالف 
باقی مانده بودند، به اندازه ی کافی احساس امنیت 
داشتند تا بدون جلیقه های ضدگلوله ی خود آزادانه 
با ساکنان این شهر همراه شوند و در وسایل نقلیه ی 
گشت وگذار  آن  خیابان های  در  خود  غیرزرهی 
داشته باشند. هم چنین، این سربازان به سرعت شهر 
را به وضعیت نسبتا عادی برگرداندند. دانشگاه ها 
پس از تنها دو ماه وقفه بازگشایی شدند و خلود 
موفق شد در ماه اگست آن سال مدرک لیسانس 
خود را به دست بیاورد. اکنون، کار اصلی بازسازی 
و  بود،  کشور  این  حکومت  و  ویران شده   اقتصاد 
کوچک  گروه  یک  هدف،  این  به  دستیابی  برای 
خارجی  مشاوران  و  حسابداران  انجنیرها،  از 
وارد  موقت  ائتالف  حکومت  حمایت  تحت 
عراق شدند. حکومت ائتالف موقت، یک دولت 
انتقالی به رهبری امریکایی ها بود که با شکل گیری 

حکومت جدید عراق از کار برکنار می شد.
 33 حقوقدان  آمد،  عراق  به  که  کسانی  از  یکی 
ساله یی از اوکالهاما به نام فرن هوالند بود. او که 
به عنوان مشاور حقوق بشری برای حکومت ائتالف 
تابستان  در  بود،  کرده  سفر  کشور  این  به  موقت 
او سپرده شد که  به  سال 2003 ماموریت موقتی 
شامل پروژه های توسعه یی برای توانمندی زنان در 
منطقه ی اصلی شیعه نشین جنوب عراق می شد. او 
در ماه سپتامبر 2003 در راستای اجرای ماموریتش 
به کوت رفت و این نخستین دیدار او با خلود بود.
خلود گفت: »من هرگز نخستین باری که هوالند را 
دیدم فراموش نمی کنم. او گروهی از زنان را جمع 
کرده بود تا در رابطه با برنامه هایی که می خواست 
به شکلی  او  بزند.  ما حرف  با  کند  اجرا  در عراق 
حیرت آور جوان بود، گرچه باتوجه به شخصیت 
به حساب  برجسته یی  نکته ی  این  او،  قدرتمند 
نمی آمد. او موهای طالیی روشن و رفتاری بسیار 
دوستانه و پذیرا داشت. من هرگز زنی مانند او را 

ندیده بودم. گمان نمی کنم هیچ کدام از کسانی که 
در آن اتاق بودند، چنین زنی را پیش از آن مالقات 

کرده باشند«.
کوت،  زنان  برای  جلسه  این  در  هوالند  سخنان 
کمتر از ظاهرش برای آن ها شگفت انگیز نبود. او 
گفته بود که با سرنگونی صدام حسین، یک عراق 
در  که  عراقی  است.  شکل گرفتن  حال  در  جدید 
بر کشور  بشر  به حقوق  احترام  و  دموکراسی  آن 
عراق  این  ایجاد  برای  و  کرد.  خواهد  حکومت 
جدید، هر کسی باید نقش خود را ایفا کند و زنان 

کوت نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
برای خلود، این جلسه ظهور معجزه گونه ی همان 
لحظه یی بود که تمام عمر انتظارش را می کشید. او 
بالفاصله کار داوطلبانه در پروژه های حقوق زنان 
پیشتر  »من  گفت:  خلود  کرد.  آغاز  هوالند  با  را 
اما  بودم،  اندیشیده  مسایل  این  با  رابطه  در  نیز 
رویا  فقط  افکار  این  حسین،  صدام  حکومت  در 
خودم  برای  آینده یی  من  اکنون،  می آمدند.  به نظر 

می دیدم.«
اما هوالند اطمینان کمتری به این آینده داشت. او 
باتوجه به تجربه ی کارهای گذشته اش در جوامع 
را  احتمال  این  آفریقا،  مردساالر  و  محافظه کار 
شاید  و  مدتی،  از  پس  سنتی  نیروهای  که  می داد 
خیلی زود، در مخالفت با کار او برخیزند. بنابراین، 
او باید تغییرات را به سرعت آغاز می کرد. هم چنین 
او می دانست که به عنوان یک خارجی، باید نقش 
محدودی در این فرایند داشته باشد. او نیاز به زنان 
محلی فعال و باانگیزه یی داشت که در این مسیر 

پیشگام شوند، زنانی مانند خلود الزیدی.
در  نمایندگی  برای  را  خلود  هوالند  بعد،  ماه 
با  که  برگزید  زنان  رهبری  ملی  کنفرانس  یک 
حمایت حکومت ائتالف موقت برگزار شده بود. 
او  بود:  هیجان انگیزتر  نیز  این  از  حتا  بعدی  خبر 
انتخاب شد  زنان  هیات  اعضای  از  یکی  به عنوان 
تهیه ی  در  همکاری  برای  بود  قرار  زودی  به  که 
پیش نویس قانون اساسی جدید عراق به واشنگتن 
این خبر در کنفرانس پخش  سفر کند. زمانی که 
گفت:  خلود  برانگیخت.  نیز  را  انتقادهایی  شد، 
»تعداد زیادی از زنان مخالفت کردند، چراکه من 
خیلی جوان بودم. حتا خود من هم فکر می کردم 
ممکن است این کار برای من خیلی بزرگ باشد. 
اما فرن اصرار کرد. او به زنان دیگر گفت: خلود 
این سفر  به  و  نمایندگی می کند  از جوانان عراق 

خواهد رفت. او بزرگ ترین پشتیبان من بود«.
در نوامبر همان سال )2003(، خلود 23 ساله که 
با گروهی از  از دانشگاه فارغ شده بود،  به تازگی 
جورج  رییس جمهور  جمله  از  عالی رتبه  مقامات 
از  بازگشت  از  پس  او  کرد.  مالقات  بوش  دبلیو 
ائتالف  توسط حکومت  رسمی  به طور  واشنگتن، 
رسانه های  اداره ی  مدیر  دستیار  به عنوان  موقت 
یک  از  کمتر  که  زنی  برای  شد.  استخدام  کوت 
آینده،  برای  چشم اندازش  بزرگ  ترین  قبل،  سال 
شرکت  یک  برای  مترجم  به عنوان  شغلی  یافتن 
محسوب  طوالنی  خیلی  مسیر  این  بود،  خارجی 
بود.  پرهیجانی  »دوران  می گوید:  خلود  می شد. 
به راحتی  را  تغییرات  پرشتاب  جریان  می توانستی 

احساس کنی«.

5. خلود الزیدی )عراق(

فراموش  دیدم  را  هوالند  که  باری  نخستین  هرگز  »من  گفت:  خلود 
نمی کنم. او گروهی از زنان را جمع کرده بود تا در رابطه با برنامه هایی 
که می خواست در عراق اجرا کند با ما حرف بزند. او به شکلی حیرت آور 
جوان بود، گرچه باتوجه به شخصیت قدرتمند او، این نکته ی برجسته یی 
رفتاری بسیار دوستانه  و  او موهای طالیی روشن  نمی آمد.  به حساب 
و پذیرا داشت. من هرگز زنی مانند او را ندیده بودم. گمان نمی کنم 
هیچ کدام از کسانی که در آن اتاق بودند، چنین زنی را پیش از آن مالقات 

کرده باشند«.
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

افراد عادی جدا  از دیگر  را  آن چه وقاص حسن 
می کند، چشم های اوست. از جنبه های دیگر، این 
مرد قدبلند و الغراندام 22 ساله، به نظر هیچ نکته ی 
میان  در  چهره  یک  فقط  و  ندارد،  برجسته یی 
تیره رنگش  اما چشم های  است.  شلوغی جمعیت 
این  است  ممکن  که  هستند  جذاب  اندازه یی  به  
تصور را برانگیزند که از ریمل )وسیله ی آرایشی 
او،  نگاه  در  است.  کرده  استفاده  مژه ها(  برای 
نفوذناپذیری و سرسختی حزن انگیزی وجود دارد 

که خبر از تجربه های دشوار او می دهد.
در سال 2003، وقاص تنها 8 سال داشت و به نظر 
می آمد سرنوشت برای او یک زندگی کامال عادی 
و حتا یکنواخت و مالل آور را مقدر کرده است. او 
کوچک ترین فرزند خانواده یی با پنج فرزند بود و 
همراه با پدرش، کارمند یکی از بانک های عراقی، 
مادرش و سایر اعضای خانواده اش، کودکی اش را 

اگرچه خلود الزیدی وارد دنیای جدیدی شد که 
فرن هوالند دروازه هایش را برای او گشوده بود، 
از  پس  فاجعه یی  بذرهای چه  که  نمی دانست  اما 

حمله ی امریکا پاشیده شده است.
پنتاگون در برنامه هایش برای جنگ عراق، نقشه ی 
بیان  جزئیات  با  که  بود  کرده  طراحی  را  جامعی 
وزیران  و  استراتژیک  تاسیسات  کدام  می کرد 
به نظر  اما  شوند.  کنترل  و  دستگیر  باید  حکومتی 
به  چندانی  توجه  امریکا  ارتش  که  می رسید 
در  حسین  مهمات صدام  انبارهای  و  زرادخانه ها 
سراسر کشور نداشت. این انبارها در تمام شهرها، 
یکی پس از دیگری و به شکل سیستماتیک غارت 
شدند، در حالی که گاهی سربازان ائتالف نیز شاهد 

این غارت ها بودند اما مداخله نمی کردند.
با اقدام اشتباه  مقامات دولت اشغالگر خیلی زود 
دیگری، باعث وخامت بیشتر اوضاع شدند. پاول 
از  ائتالف موقت، در یکی  برمر، رییس حکومت 
نخستین اقداماتش ارتش عراق را منحل کرد. این 

در یک جامعه ی کشاورزی آرام در شهر دور، در 
کنار رودخانه ی دجله و در 15 مایلی زادگاه صدام 
حسین، تکریت، زندگی می کرد. او به یاد می آورد 
و  آرام  بود.  خوب  خیلی  آن جا  در  »همه چیز  که 

بی دردسر«.
اما شرایط با حمله ی امریکایی ها تغییر کرد. باتوجه 
تبار  اصلی  سرزمین  و  زادگاه  تکریت  این که  به 
صدام حسین بود، برای مدت های طوالنی به عنوان 
پایگاه قدرتمند رژیم بعث در نظر گرفته می شد. 
به همین دلیل، تکریت و شهرهای اطرافش، هدف 
شدیدترین  شهر  این  و  بودند  مهاجمان  اولیه ی 
اپریل  نیمه های  در  کرد.  تجربه  را  بمباران هوایی 
کاخ های  ساختمان های  ائتالف  نیروهای   ،2003
کناره های  در  حسین  صدام  توسط  که  را  مجللی 
تصرف  به  بود  شده  ساخته  تکریت  رودخانه ی 
درآورده و عملیات هایی را در آن منطقه به هدف 

اقدام که اکنون خطایی فاجعه آمیز دانسته می شود، 
باعث شد که صدها هزار نفر که افرادی با آموزش 
نظامی و دسترسی به سالح بودند، در تابستان سال 

2003 شغل خود را از دست بدهند.
فرمان  این  از  پس  بالفاصله  که  حکمی  اگرچه 
به بار  را  آسیب  بیشترین  احتماال  بود،  شده  صادر 
ائتالف  حکومت   1 شماره  فرمان  براساس  آورد. 
از  به سرعت  بعث  حزب  ارشد  اعضای  موقت، 
از  مادام العمر  و  شده  برکنار  حکومتی  سمت های 
خدمت در وظایف دولتی محروم شدند. به عالوه، 
نیز  حکومتی  نهادهای  تمام  رده باالی  کارمندان 
برای تحقیق در رابطه با وابستگی به حزب بعث 
مورد بازجویی قرار گرفتند. همان گونه که منتقدان 
اشاره کرده اند، ده ها هزار نفر از متخصصان عراقی 
الزیدی،  علی  و  بودند  غیرسیاسی  افراد  همه  که 
به  بود،  آن  شامل  نیز  خلود  رادیولوژیست  پدر 
اجبار در دهه ی 1990 در طرحی از سوی صدام 
حسین به این حزب پیوسته بودند. اکنون، تمام این 
استادان، پزشکان، و مهندسان، در معرض خطر از 

دست دادن شغل خود قرار گرفته بودند.
برکناری  از  فراتر  بسیار   ،1 فرمان شماره  تاثیرات 
کشورهای  اکثر  همانند  عراق،  در  بود.  بعثی ها 
سیستم  اساس  بر  دولتی  ادارات  خاورمیانه، 
کار  سفارشی  عزل ونصب های  از  پیچیده یی 
مقامات  از  کارمندان،  اکثر  آن ها  در  که  می کردند 
چای  آوردن  مسئول  که  کارمندانی  تا  عالی رتبه 
برای مهمانان بودند، شغل خود را مدیون رییس 
آن اداره بودند. همان طور که انتظار می رود، رییس 
اداره که در دوران حکومت صدام حسین، تقریبا 
همیشه یکی از اعضاب حزب بعث بود، اغلب این 

راه اندازی  بعث  رژیم  فراری  مقامات  دستگیری 
کردند. در تاریخ 15 می، در حمله یی بر شهر دور، 
آن ها  30 نفر مظنون به عضویت در رژیم بعث را 
دستگیر کردند که در یک جامعه ی کوچک، رقم 
به زودی  بود  قرار  این شهر  اما  بود.  قابل توجهی 
داشته  آن ها  برای  بزرگ تری  به مراتب  دستاورد 
نیروهای   ،2003 دسامبر  ماه  نیمه های  در  باشد. 
 9 اختفای  )محل  عنکبوت«  »حفره ی  امریکایی 
ماهه ی صدام حسین( را در حاشیه ی شمالی شهر 

وظایف را به کسانی می سپرد که از اعضای خاندان 
یا قبیله ی خودش بودند. در نتیجه، اخراج 85000 
نفر از اعضای حزب بعث، در واقع به معنای اخراج 
تعداد بی شمار دیگر بود که بالفاصله به فقر کامل 

یک خاندان یا قبیله انجامید.
نکته ی  اشتباهات،  این  پیامدهای  به  نگاهی  با 
قابل توجه این جاست که چطور این دولت اشغالی 
زودتر از هم فرو نپاشیده بود. یکی از نشانه هایی 
ماه  در  می داد،  آینده  حوادث  وقوع  از  خبر  که 
متحد  ملل  دفتر سازمان  آمد.  پیش  اگست 2003 
بمب گذاری شده  کامیون  یک  انفجار  با  بغداد  در 

َدور کشف کردند و صدام حسین را از آن بیرون 
کشیدند.

وقاص کوچک آن زمان درک زیادی از هیچ کدام از 
اتفاقات اطرافش نداشت. به گفته ی او، خانواده اش 
که مانند اکثر ساکنان منطقه ی تکریت سنی بودند، 
نه به شکل خاص مذهبی به حساب می آمدند و نه 
می آورد  یاد  به  او  بودند.  سیاسی  عنوان  هیچ  به  
با زندانیان  با بدرفتاری  که چیزهایی را در رابطه 
عراقی در زندانی شنیده بود که امریکایی ها آن را 
اشاره  ابوغریب  رسوایی  به  او   ( می کردند  اداره 
می کرد(، و هم چنین از جست وجوی خانه یی که 
خانواده اش در آن زندگی می کرد توسط سربازان 
آن  که  می گفت  او  اما  کرد.  صحبت  امریکایی 
سربازان کامال محترمانه برخورد می کردند و این 
گذشته  مشکلی  هیچ  به وجودآمدن  بدون  رویداد 

بود.
وقاص گفت: »من می دانم که دیگران مشکالتی با 
امریکایی ها داشتند. اما خانواده ی من، نه. حقیقت 
تاثیری  رویدادها  این  از  هیچ کدام  که  است  این 

برای ما نداشت«.
آن چه خانواده ی حسن مهاجمان را در آن مقصر 
یک  در  می کردند، حداقل  و سرزنش  می دانستند 
توصیف کلی از وضعیت، فروپاشی نظام اقتصادی 
عراق پس از حمله ی امریکایی ها بود، وضعیتی که 
هزینه ی آن برای خانواده ی حسن، از  دست رفتن 
رییس  بود.  رافدین  بانک  در  وقاص  پدر  شغل 
با  جوانش،  خانواده ی  از  حمایت  برای  خانواده، 
شیرینی فروشی  مغازه ی  داشت  که  پس اندازی 
کرد.  باز  َدور  شهر  اصلی  خیابان  در  کوچکی 
بله، زندگی ما هم بدون  »بنابراین،  وقاص گفت: 
شک پیش از آمدن امریکایی ها راحت تر بود. حتا 
اگر تقصیر مستقیما بر عهده ی آن ها نبود، اما همان 
زمان بود که زندگی به مراتب دشوارتر از گذشته 

شد«.

شده ویران شد که در نتیجه ی آن 22 نفر، از جمله 
فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل برای عراق، کشته 
شدند. پس از این حادثه، حمالت علیه نیروهای 
 ،2004 سال  آغاز  در  یافت.  تشدید  نیز  ائتالف 
با خصومت های  ائتالف موقت  مقامات حکومت 
شدند،  روبه رو  برنامه های شان  علیه  روزافزونی 
به گونه یی که فرن هوالند نیز نگران وضعیت شده 
یکی  به  ایمیلی  در  ماه جنوری  اواخر  در  او  بود. 
که  کوتاهی  مدت  در  »ما  نوشت:  دوستانش  از 
داریم  توان  در  هرچه  است،  مانده  باقی  برای مان 
انجام می دهیم. شرایط وحشتناکی است. برای ما 

6. وقاص حسن )عراق(

7. خلود الزیدی

آن چه خانواده ی حسن مهاجمان 
را در آن مقصر می دانستند و 

سرزنش می کردند، حداقل در یک 
توصیف کلی از وضعیت، فروپاشی 

نظام اقتصادی عراق پس از 
حمله ی امریکایی ها بود، وضعیتی 

که هزینه ی آن برای خانواده ی 
حسن، از  دست رفتن شغل پدر 

وقاص در بانک رافدین بود. 
رییس خانواده، برای حمایت از 

خانواده ی جوانش، با پس اندازی 
که داشت مغازه ی شیرینی فروشی 
کوچکی در خیابان اصلی شهر َدور 

باز کرد. وقاص گفت: »بنابراین، 
بله، زندگی ما هم بدون شک پیش 

از آمدن امریکایی ها راحت تر بود. 
حتا اگر تقصیر مستقیما بر عهده ی 

آن ها نبود، اما همان زمان بود 
که زندگی به مراتب دشوارتر از 

گذشته شد«.
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دعا کنید. برای عراقی ها دعا کنید«.
موقت  اساسی  قانون   ،2004 مارچ    8 تاریخ  در 
قانون  این  بندهای  از  یکی  در  شد.  امضا  عراق 
پیش بینی شده بود 25 کرسی در پارلمان آینده به 
به  بند  این  اضافه شدن  داشت.  تعلق خواهد  زنان 
قانون اساسی، تا حد زیادی نتیجه ی البی گری های 

پشت پرده ی فرن هوالند بود.
حکومت  نقلیه ی  وسیله ی  بعد،  روز  ظهر  از  بعد 
موقت ائتالف در حال انتقال سه نفر از کارمندان 
از طریق یک بزرگراه بود که یک کامیون پولیس 
و  ناگهانی  شروع  با  کرد.  توقف  جاده  کنار  در 
شدید تیراندازی ها، ماشین دولتی پیش از واژگون 
شدن، در امتداد بزرگراه کشیده شد. افرادی که در 
کامیون پولیس بودند، از ماشین خارج شدند تا کار 
قربانیان خود را با شلیک گلوله تمام کنند. هر سه 
سرنشین در این حادثه کشته شدند. آن ها نخستین 
بودند  موقت  ائتالف  غیرنظامی حکومت  قربانیان 
از  یکی  نیز  راننده  رسیدند.  قتل  به  عراق  در  که 
قربانیان بود. هدف اصلی این حمله احتماال فرن 

هوالند بوده است.
پس از قتل هوالند، وحشتی فراگیر در میان هزاران 
عراق  سراسر  در  موقت  ائتالف  کارمند حکومت 
به وجود آمد. به گفته ی خلود الزیدی، »همه ی ما 
شوکه شده بودیم، اما در عین حال فکر می کنم همه 
منتظر بودیم که حقیقت این حادثه را دریابیم. آیا 
این حمله یی مشخص بر فرن بوده است یا این که 
دیگری  بزرگ تر  خبرهای  از  نشان  بود  قرار  این 

باشد«.
درکنار  دریافتند.  زود  خیلی  را  خود  پاسخ  آن ها 
شورش های روزافزون سنی ها در مرکز عراق در 
روحانی  یک   ،2004 سال  ماه های  نخستین  طی 
تندرو شیعه در بغداد به نام مقتدی صدر، خواستار 
شد.  کشورش  از  ائتالف  نیروهای  تمام  خروج 
به نام  شبه نظامیان خود  اپریل، صدر  ماه  اوایل  در 
راه اندازی  با  تا  گرفت  به کار  را  مهدی  ارتش 
علیه  هماهنگ شده  به خوبی  یک رشته حمالت 
ارتش و تاسیسات حکومت ائتالف موقت، خروج 
نیروهای ائتالف را عملی کند. در تاریخ 5 اپریل، 
نوبت به شهر کوت رسید. نزدیک به 200 نفر از 
حکومت  ساختمان  بر  مهدی  ارتش  شبه نظامیان 

ائتالف موقت حمله کردند.
خلود ساعت ها در دفتر رسانه های این ساختمان 
ائتالف  نیروهای  حالی که  در  بود،  مانده  گرفتار 
به  نیز  ساختمان  این  از  حفاظت  مسئول 
از  یکی  سرانجام،  گشودند.  آتش  حمله کنندگان 

در حالی که خلود در ماه اپریل سال 2005 در حال 
سویف  لیال  بود،  عراق  از  فرار  برای  برنامه ریزی 
در  مبارک  حسنی  دیکتاتوری  با  مخالفت هایش 

مصر را افزایش می داد.
سیف،  احمد  همسرش،  و  لیال  زمان،  آن  در 
مشهورترین زوج سیاسی دگراندیش در طی بیش 
برای دولت  بودند که دایم  از یک دهه ی گذشته 
مبارک دردسر ایجاد می کردند. احمد پس از آزادی 
از زندان در سال 1989، تبدیل به وکیل برجسته یی 
در زمینه ی حقوق بشر در کشور شده بود و قهرمان 
تعداد زیادی از متهمانی با پرونده های سیاسی شامل 

گفت:  خلود  به  موقت  ائتالف  حکومت  ناظران 
»اگر نمی ترسی، از این جا برو«.

خلود موفق شد همراه با دو نفر دیگر از کارمندان 
محلی راه خروج از ساختمان را به سمت کوچه ی 
این دفتر  بیابد و فرار کند. وقتی سرانجام  کناری 
حکومتی توسط ارتش مهدی تصرف شد، خلود 
که  مهدی  ارتش  کند.  زندگی  خفا  در  بود  ناچار 
اکنون کوت را در کنترل داشت، در جست وجوی 
باقی  در شهر  هنوز  که  بود  کارمندان محلی  تمام 
مانده بودند. حتا پس از آن که نیروهای امریکایی 
آن قدر  خلود  گرفتند،  پس  باز  را  شهر  این 
ترک  را  خانه  هفته  دو  برای  که  بود  وحشت زده 

نکرد.
از  را  عراق  در  حوادث  جریان  مهدی،  جنبش 
سنی  شبه نظامیان  گروه  دو  هر  داد.  تغییر  اساس 
را  ائتالف  نیروهای  علیه  خود  حمالت  شیعه،  و 
یک  آغاز  از  نشان  این  و  دادند  افزایش  به شدت 
تمام  علی رغم  داشت.  عراق  در  حقیقی  جنگ 
پیشبرد  به  ائتالف موقت  این رویدادها، حکومت 
عراق  کنترل  واگذاری  راستای  در  برنامه هایش 
ماه  ادامه می داد. در  به یک دولت مرکزی جدید 
می، آخرین گروه غیرنظامی خارجی که در کوت 
مستقر بودند نیز آغاز به خروج از این شهر کردند 
حکومت  ساختمان های  تمام  ماه،  دو  طی  در  و 

ائتالف موقت به دولت جدید عراق سپرده شد.
برای مدت کوتاهی، به نظر می آمد که هیجانات در 
وضعیت  است.  کرده  فروکش  خلود  زادگاه  شهر 

استادان چپ در دانشگاه ها، بنیادگرایان اسالمی، و 
در  بود؛  قاهره  در  اعضای جامعه ی همجنس گرا  
غیرقانونی  هم چنان  همجنس گرایی  که  جامعه یی 
او  نخستین بار  من  که  زمانی  می شد.  محسوب 
در  احتماال  احمد  کردم،  مالقات  پاییز  در  را 
درگیر  خود  کاری  پرونده ی  جنجال برانگیزترین 
از مردان متهم در همدستی در  از گروهی  بود و 
بمب گذاری سال 2004 در شبه جزیره ی سینا دفاع 

می کرد. این حمله 31 کشته بر جای گذاشته بود.
لیال نیز به نوبه ی خود، با حفظ مقام استادی اش در 
رشته ی ریاضیات دانشگاه قاهره، شهرتی به عنوان 
یکی از خستگی ناپذیرترین رهبران »خیابانی« قاهره 
بی شماری  تظاهرات های  که  بود  آورده  به دست 
علیه دولت را رهبری کرده بود. بخشی از انگیزه ی 
او برخاسته از این آگاهی بود که به عنوان عضوی 
نشان دادن  در  او  قاهره،  متخصصان  طبقه ی  از 
بود  برخوردار  ویژه یی  آزادی  از  مخالفت هایش، 
او  نداشتند.  کم درآمد جامعه  و  کارگر  طبقه ی  که 
درجه یی  جایگاه  این  تاریخی،  لحاظ  »از  گفت: 
از مصونیت را فراهم می کرد. نیروهای امنیتی در 
حقیقت چندان تمایلی نداشتند به ما کاری داشته 
باشند، چراکه آن ها نمی دانستند که ما به کدام یک 
از مقامات در ساختار دولتی تماس خواهیم گرفت. 

به قدر کافی آرام شده بود که او فعالیت هایش در 
پروژه های حقوق زنان را که استادش )فرن هوالند 
که در تیراندازی کشته شد( آغاز کرده بود، از سر 
یک  پایه گذاری  در  او  سال،  همان  پایین  بگیرد. 
البتول )پاکدامن(  به نام  سازمان غیردولتی کوچک 
میانه رو و ساده  این سازمان  سهم گرفت. اهداف 
جمعیت  یک  »کوت  داد:  توضیح  خلود  بودند. 
کوچک مسیحی دارد. بنابراین ایده ی من این بود 
که زنان مسلمان و مسیحی را کنار هم بیاورم تا در 
پروژه هایی که برای هر دو گروه اهمیت دارد کار 
بیاموزند  این زنان  بود که  ابن  کنند. هدف اصلی 
چگونه از حقوق خود دفاع کنند، و به آن ها نشان 
بدهند که آن ها ناچار نیستند همواره از خواسته های 

مردان اطاعت کنند«.
اما باتوجه به عمیق ترشدن شکاف های فرقه گرایی 
که در سراسر عراق گسترش می یافت، شبه نظامیان 
شیعه و سنی به طور یکسان و فزاینده یی جامعه ی 
مسیحیان را به عنوان کافرانی در میان خود می دیدند. 
در مقابل، مسیحیان وحشت زده نیز گروه گروه آغاز 
به ترک کشور خود کردند. مهاجرتی که به تدریج 
نیم جمعیت  از  کمتر  به  را  عراق  در  آن ها  تعداد 
ممکن  منبع  تنها  به عالوه،  داد.  کاهش  گروه  این 
تامین بودجه برای نهادهایی مانند البتول، از طریق 
به همین دلیل  و  تامین می شد  اشغالگران خارجی 
از سوی شبه نظامیان به عنوان جبهه یی در خدمت 
می شد.  محکوم  و  شده  گرفته  نظر  در  دشمن 
تقریبا بالفاصله، خلود آغاز به دریافت تهدیدات 

اما معنای دیگرش این بود که ما مسئولیتی داشتیم، 
تا صدای کسانی باشیم که خاموش شده بودند. و 
این که من یک زن بودم نیز به من کمک می کرد. در 
این فرهنگ، زنان چندان جدی گرفته نمی شوند، 
بنابراین به آن ها اجازه داده می شود کارهایی انجام 

ناشناسی کردکه او را تهدید می کردند که ادامه ی 
کارش روی موضوعات »امریکایی« را متوقف کند. 
این تهدیدات به اندازه یی شدت گرفت که او را با 
ذکر نامش در یک روزنامه ی محلی محکوم کردند.  
اکنون  که  خلود  شد  باعث  دوران  آن  یادآوری 
برود.  فرو  فکر  به  و  دارد، غمگین شده  36 سال 
که  بودم  ساده لوح  چقدر  می بینم  »حاال  گفت:  او 
وضعیت را آن گونه که نیاز بود جدی نگرفتم. اما 
من احساس می کردم که من تنها روی موضوعاتی 
کار می کنم که می تواند برای زنان زندگی بهتری 
تهدید  یک  بود  ممکن  چطور  پس  کند.  فراهم 

به حساب بیایم؟«
در ماه اکتبر سال 2004، دفتر البتول در کوت بسته 
بود،  مصمم  کارش  روی  همچنان  که  خلود  شد. 
دفتر دیگری را اجاره کرد اما این دفتر غارت شد. 
در  شرکت  برای  حالی که  در  او  جنوری،  ماه  در 
یک سمینار آموزشی حقوق بشر به پایتخت اردن 
شهر عمان رفته بود، یک هشدار دریافت کرد: اگر 
او کارش را در کوت از سر بگیرد، کشته خواهد 
شد. او سه ماه در اردن باقی ماند، اما در ماه اپریل 
با  و  هوالند  فرن  مرگ  از  پس  سال  یک   ،2005
جنگ  یک  به  عراق  جنگ  تبدیل  و  پیچیده شدن 

فرقه یی، خلود سرانجام به زادگاهش بازگشت.
بی فکرانه  تصمیم  این  که  است  دریافته  اکنون  او 
و بی پروا بوده است: »برایم خیلی دشوار بود که 
یاد  به  خلود  کنم«.  رها  را  عراق  برای  رویاهایم 
می آورد که هوالند به او گفته بود: »تغییرات نیاز به 
مردم باشهامتی دارد. گاهی ناچار هستی به سختی 
تالش کنی. خب، من نمی خواستم بمیرم، اما فرن 
کشته شد. و فکر می کنم من تنها به این امید بودم 
که اگر ما به تالش کردن ادامه بدهیم، ممکن است 

همه چیز بهتر شود«.
مدت کوتاهی پس از بازگشت به کوت، خلود به 
رابطه  در  پولیس محلی رفت و شکایتی  ایستگاه 
رفتار  مقابل  در  اما  کرد،  ثبت  دفترش  غارت  با 
تحقیرآمیزی دریافت کرد. او نشانه ی تهدیدآمیزتر 
همکاران  از  یکی  که  کرد  دریافت  زمانی  را 
قدیمی اش در البتول را مالقات کرد. این زن از او 
پرسیده بود: »چرا به این جا برگشتی؟ همه می دانند 
که تو برای سفارت امریکا کار می کنی«. این اتهام 
از سوی مقر  با حکم احضار  از سوی همکارش 
شبه نظامیان محلی دنبال شد. او گفت: »همان زمان 
بود که من در نهایت دیدم هیچ شانسی برای من 
در عراق وجود ندارد، و این که اگر من بار دیگر 

تالش کنم، آن ها بدون شک مرا خواهند کشت«.

بدهند که مردان نمی توانند«. 
اما در عین حال او به خوبی آگاه بود که فعالیت های 
به  نسبت  دولت  بی میلی  با  همراه  رواداری  و  او 
این فعالیت ها، به خوبی با استراتژی تفرقه بینداز و 
از  حکومت کن تناسب داشت که حسنی مبارک 

با نگاهی به پیامدهای این اشتباهات، نکته ی قابل توجه این جاست که 
چطور این دولت اشغالی زودتر از هم فرو نپاشیده بود. یکی از نشانه هایی 
که خبر از وقوع حوادث آینده می داد، در ماه اگست 2003 پیش آمد. دفتر 
سازمان ملل متحد در بغداد با انفجار یک کامیون بمب گذاری شده شده 
ویران شد که در نتیجه ی آن 22 نفر، از جمله فرستاده ی ویژه ی سازمان 
ملل برای عراق، کشته شدند. پس از این حادثه، حمالت علیه نیروهای 
ائتالف نیز تشدید یافت. در آغاز سال 2004، مقامات حکومت ائتالف 
موقت با خصومت های روزافزونی علیه برنامه های شان روبه رو شدند، 
به گونه یی که فرن هوالند نیز نگران وضعیت شده بود. او در اواخر ماه 
جنوری در ایمیلی به یکی از دوستانش نوشت: »ما در مدت کوتاهی که 
برای مان باقی مانده است، هرچه در توان داریم انجام می دهیم. شرایط 

وحشتناکی است. برای ما دعا کنید. برای عراقی ها دعا کنید«.

8. لیال سویف )مصر(
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

در  المنغوش،  مجدی  دوران،  همین  در  تقریبا 
ناظر  زادگاهش  خیابان های  از  یکی  پیاده روی 

صحنه یی شگفت انگیز بود. 
در خیابان طرابلس، یکی از معابر اصلی شهر، یک 
حال  در  جرثقیل  از  استفاده  با  شهرداری  کارگر 
پایین کشیدن پوسترهای معمر قذافی از تمام تیرهای 

چراغ برق بود. 
به منظور  لیبی  دیکتاتور  تالش های  از  بخشی  این 
نشان دادن چهره یی مهربان تر و مالیم تر از دولتش 
را  لیبی  مردم  ظاهر  در  تبلیغات  این  اگرچه  بود. 
برای  نمایشی  اما در واقع  بود،  قرار داده  مخاطب 

غربی ها بود.
عراق،  به  امریکا  حمله ی  به  منتهی  روزهای  در 

به کار   1981 سال  در  قدرت  به دست گرفتن  زمان 
گرفته بود. در گذشته، دولت های مصر قادر بودند 
اسرائیل،  بازی ضد غرب و ضد  از  استفاده  با  تا 
حمایت احزاب مختلف را به دست بیاورند. اما انور 
سادات این بازی را با برقراری صلح با اسرائیل و 
استفاده از پول های امریکای خاتمه داد. استراتژی 
از  گسترده یی  سطح  به  اجازه دادن  شامل  جدید 
و  کوچک  قشر  میان  در  سیاسی  مخالفت های 
به سرعت  حالی که  در  بود،  شهری  تحصیلکرده ی 
هر نشانه یی از نفوذ روبه رشد اسالم گرایان را که 
بسیار  نتیجه  در  و  بیشتر  مراتب  به  تعداد  نظر  از 

خطرناک تر بودند، سرکوب می کرد.
شد  باعث  نهایت  در  آن چه  لیال،  ارزیابی های  در 
راه اندازی  نباشد،  کارآمد  دیگر  استراتژی  این 
اسرائیل  علیه  قیام  یا  فلسطین  انتفاضه ی  دومین 
مصری ها  از  بسیاری  بود.   2000 سپتامبر  ماه  در 
بودند  باور  این  بر  سیاسی  گرایش های  تمام  از 
که دولت شان با پیمان صلح 1979 با اسرائیل، به 
مبارک  بنابراین،  است.  کرده  خیانت  فلسطینی ها 
ناگهان در شرایطی قرار گرفت که باتوجه به این 
نگرانی که بیش ازپیش به عنوان مزدور امریکایی ها 
شناخته نشود، قدرت خود برای مهار تظاهرات ها 
بود.  داده  دست  از  را  فلسطین  از  طرفداری  به 
به  آغاز  ما  نخستین بار،  »برای  داد:  توضیح  لیال 
خود  فعالیت های  آزادانه ی  و  علنی  سازماندهی 
از  استفاده  و  دولت  از  اجازه گرفتن  به  نیاز  بدون 
به اصطالح  سیاسی  احزاب  از  هیچ کدام  پوشش 
می توانست  کاری  چه  دولت  و  کردیم.  مشروع 
انجام بدهد؟ این شرایط الگویی را به وجود آورد 
از احزاب سیاسی  به اجازه، و استفاده  نیاز  )عدم 
بارها  ما  که  آزادانه(  سازماندهی کردن  و  موجود، 

پس از آن استفاده کردیم«.
به  تبدیل  خیابانی  تظاهرات های  کوتاه مدت،  در 
یکی از ویژگی های ثابت زندگی مصری ها شد. از 
چشم انداز دولت مصر، آن چه تاثیر مخرب بیشتری 
داشت این بود که خشم بر سر وضعیت فلسطین 
با  دولت  مخالف  گروه های  که  بود  شده  باعث 
انگیزه های سیاسی متفاوت، متحد شده و در کنار 

هم کار و راه پیمایی کنند.
در چنین شرایطی، آخرین چیزی که حسنی مبارک 
به آن فکر می کرد، یادآوری دیگری به مردم مصر 
در رابطه با وفاداری او به واشنگتن بود، اما درست 
در همان زمان، تصمیم ایاالت متحده برای حمله 

به عراق گرفته شد.
این  عمومی  به شکل  و  هوشیارانه  مبارک  اگرچه 

به رییس جمهور جورج  بحثی در حلقه ی نزدیک 
به محض خالصی  که  داشت  جریان  بوش  دبلیو 
از صدام حسین، نوبت به قذافی خواهد رسید. با 
آغاز تهاجم به عراق در ماه مارچ 2003، دیکتاتور 
با  بهتری  روابط  تا  کرد  تالش  به سرعت  لیبیایی 
امریکایی ها ایجاد کند. او توافقی را برای حل وفصل 
مشکالت مرتبط با نقش کشورش در سال 1988 
پیشنهاد  امریکن  پان   103 پرواز  بمب گذاری  در 
این که  بدون  لیبی  دولت  توافق،  این  براساس  داد. 
باصراحت به تقصیر خود اعتراف کرده باشد، برای 

سیاست پردازی های  از  و  کرده  محکوم  را  حمله 
سخن  آن  متوقف ساختن  برای  پرسروصدایی 
امان  در  آن  پیامدهای  از  نبود  قادر  اما  می گفت، 
بماند. در نگاه بسیاری از مردم مصر، پس از 23 
این  امریکایی ها،  از  سال دریافت کمک های مالی 
دیکتاتور اکنون تنها یک دست نشانده و بازیچه ی 
دست آن ها بود که تظاهر به استقالل می کرد. این 
با شدت گرفتن جنگ در عراق و  بدبینانه  دیدگاه 
افزایش تلفات جانی، بیشتر قوت گرفت. از سال 
2002 تا اوایل سال 2005، تعدادی از بزرگ ترین 
در  عرب،  جهان  در  ضدجنگ  تظاهرات های 
سویف  لیال  و  افتادند  اتفاق  قاهره  خیابان های 
تقریبا در تمام این تظاهرات ها در صف اول قرار 
اعتراضات  این  ظاهر  در  »البته،  گفت:  او  داشت. 
تنها نسبت به اتفاقاتی بود که در عراق رخ می داد، 

اما بازتاب دهنده ی شکست مبارک نیز بود«.
در عین حال، این دیکتاتور با اجرای مجموعه یی از 
طرح های داخلی به نفع خودش، آتش مخالفت ها 
را برافروخته تر ساخت. مبارک در حالی که پسرش 
فبروری  ماه  در  می کرد،  آماده  جانشینی  برای  را 
اساسی  قانون  بازنویسی  برای  برنامه یی   2005
زمینه ی  ظاهر  در  اگرچه  که  درآورد  اجرا  به 
انتخابات مستقیم برای ریاست جمهوری را فراهم 
را  سیستمی  مقدمات  حقیقت  در  اما  بود،  کرده 
حزب  سلطه ی  آن  براساس  که  می ساخت  آماده 
سیاسی او برای همیشه تثبیت شود. در انتخابات 
از  پس  مبارک  سپتامبر،  ماه  ریاست جمهوری 
او  برابر  در  که  برجسته یی  کاندید  تنها  دستگیری 
ایستاده بود، ایمن نور، با به دست آوردن نزدیک به 
89 درصد آرا برای بار پنجم برنده ی یک دوره ی 
فشارهای  با  شد.  ریاست جمهوری  ساله ی  شش 
فزاینده یی در خانه و از خارج، او مداخله ی خود 
داد  کاهش  را   2005 سال  پارلمانی  انتخابات  در 

خانواده های  به  غرامت  دالر  میلیارد   2.7 پرداخت 
270 قربانی این پرواز موافقت نشان داد. هم چنین 
نوپای  برنامه های  بی سروصدای  توقف  به  اوآغاز 
شیمیایی،  سالح های  به  دستیابی  برای  کشور  این 
به شکلی  حتا  و  کرد.  هسته یی  و  بیولوژیکی 
مخفیانه تر، سازمان های استخباراتی لیبی پرونده های 
خود را در رابطه با مظنونین به عضویت در القاعده 
همتایان  با  منطقه،  در  بنیادگرا  گروه های  دیگر  و 
امریکایی خود شریک ساختند. در خانه نیز هدف 
او ایجاد حداقل توهم آزادی سیاسی بود که یکی 
هزار  ده ها  از  تعدادی  حذف  را  آن  جنبه های  از 
پوستر و بیلبوردهای تبلیغاتی »رهبر« از خیابان های 

کاغذپوش این کشور در بر می گرفت.
قذافی خیلی زود نظر خود را در رابطه با این تحول 
ایاالت    ،2006 سال  در  داد.  تغییر  تساوی گرایانه 
متحده روابط دیپلماتیک خود با دولت لیبی را به طور 
کامل ترمیم کرده بود. اگرچه این کار رسما پاسخی 
به توقف برنامه های خالف قاعده ی ساخت سالح 
توسط لیبی بود که بدون شک یک عامل تاثیرگذار 
به حساب می آمد، اما از سوی  دیگر، امریکا باتوجه 
باتالق عمیقی که در نتیجه ی خطایش در عراق در 
مبارزه یی  تا  نداشت  تصمیم  بود،  شده  گرفتار  آن 
گسترده تر در مقابل دیکتاتورهای دیگر این منطقه 
راه اندازی کند. هم چنین، این بدان معنا بود که قذافی 

حزب  یک  اخوان المسلمین،  حزب  نتیجه  در  و 
اسالمی که فعالیت آن هنوز رسما ممنوع بود، رقم 
پارلمان را  از کرسی های  بی سابقه ی 20 درصدی 

به دست آورد.
مدت  در  من  که  زمانی   ،2005 سال  اواخر  در 
نگاه های  به سرتاسر مصر سفر کردم،  شش هفته 
در  روبه رشد  به گونه یی  دولت  به  نسبت  منفی 
نفرت،  این  از  زیادی  بخش  بود.  مشهود  همه جا 
بود  فسادی  و  کشور  اقتصادی  رکود  از  برخاسته 
که باعث شده بود تعداد اندکی از سیاست مداران 
و جنرال ها به گونه یی شگفت انگیز ثروتمند شوند 
از  بیش  به تنهایی  مبارک  خانواده ی  -سرمایه ی 
عین حال  در  اما  است-،  شده  گزارش  میلیاردها 
یکی از مولفه های اصلی آن احساسات شدید ضد 
امریکایی بود. این وضعیت شکاف عمیقی را نشان 
می داد. همزمان با این که مصر در واشنگتن، تا حد 
زیادی به دلیل ادامه ی روابط حسنه اش با اسرائیل، 
ایاالت  متحدان  قابل اعتمادترین  از  یکی  به عنوان 
متحده در جهان عرب در نظر گرفته می شد،. در 
فرقه های  از  مصر  مردم  با  که  مصاحبه هایی  طی 
مذهبی و مکتب های سیاسی مختلف داشتم، حتا 
معاهده ی صلح  از  که  نکردم  مالقات  نفر  یک  با 
با اسرائیل حمایت کند، یا کمک های مالی امریکا 
 2 حدود  به  زمان  آن  در  که  را  مبارک  دولت  به 
میلیارد دالر در سال می رسید، چیزی به غیر از منبع 
شرمساری ملی ببیند. همان گونه که عصام  العریان، 
معاون اخوان المسلمین، با صراحت به من گفت: 
مصر،  در  جاری  سیاست  تنها  حال حاضر،  »در 
سیاست خیابانی است و هر کسی که با امریکایی ها 
کار کند، حکم اعدام سیاسی خود را نوشته است«.
در طول همین دوران آشوب زده بود که سه فرزند 
لیال سویف و احمد سیف که در گذشته عالقه ی 
زیادی به این فعالیت ها از خود نشان نداده بودند، 

را  برنامه های اصالحاتش  بی سروصدا  می توانست 
رها کند. به گفته ی مجدی، »این فقط یک تئاتر بود. 
در حقیقت هیچ تغییری به وجود نیامده بود، و پس 
از چند ماه، گمان نمی کنم هیچ کس حتا از آن یاد 

کرده باشد«.
اما آن روز هنوز فرا نرسیده بود و آن جرثقیل راه 
می کرد.  باز  مصرانه  طرابلس  خیابان  به  را  خود 
مجدی در حال تماشای این نمایش مضحک بود 
که مرد مسنی از کوچه یی در آن نزدیکی بیرون آمد. 
به  حیرت زده  مرد  این  طوالنی،  دقایقی  برای 
صحنه ی پیش روی خود خیره مانده بود. پس از آن 
به سمت یکی از پوسترهای کنده شده دوید، یکی از 
کفش هایش را درآورد و در حالی که بی وقفه دشنام 
می داد، روی تصویر قذافی می کوبید )عمل رایجی 
توهین آمیز  آن  معنای  عرب  جهان  سراسر  در  که 

است(.
او  پرسید چه می کند.  او  از  یک کارگر شهرداری 
پاسخ داد: »باالخره از شر این لعنتی خالص شدیم، 

درست است؟ کودتا صورت گرفته است؟«
زمانی که کارگر وضعیت را برایش روشن ساخت، 
مرد با لکنت زبان شروع به توضیح رفتارش کرده و 
گفت که به تازگی بسیار بیمار شده بود و حواسش 
سر جایش نیست. و بعد به سرعت از آن جا دور 

شد.

نخستین کسی که  تغییر کرد.  عقایدشان  به تدریج 
این تحول را از خود نشان داد، پسرشان عال، یک 
وبالگ نویس برجسته در مصر بود. این تغییر برای 
او زمانی رخ داد که لیال را در یک راهپیمایی در 

ماه می 2005 همراهی می کرد.  
شهروندی  روزنامه نگاری  به  »او  لیال،  گفته ی  به 
تمام  بنابراین، در آن زمان که  بود.  عالقمند شده 
و  اساسی  قانون  محور  بر  خیابانی  فعالیت های 
او  می گرفت،  شکل  مبارک  دوباره ی  کاندیدشدن 
هم برای پوشش تظاهرات به خیابان ها می رفت. اما 

نه برای شرکت کردن، فقط برای تهیه ی گزارش«.
متفاوتی  کامال  مساله ی  می،   25 تظاهرات  اما 
نیروهای  یا  دولت  اجیر  اوباش  و  اراذل  بود. 
لباس شخصی، در کمین نشسته بودند و به سرعت 
با  را  آن ها  و  برده  حمله  تظاهرکنندگان  به سمت 
قرار  ضرب وشتم  مورد  چوبی  میله های  و  مشت 
دادند. این افراد که احتماال چهره های برجسته در 
میان تظاهرکنندگان را به خوبی می شناختند، خیلی 

زود به سراغ لیال رفتند.
لیال گفت: »خب، این اتفاق جدیدی بود که آن ها 
قرار بدهند، و  میانسال را مورد ضرب وشتم  زنی 
به کمک من  دید،  را  این صحنه  زمانی که پسرم 
آمد«. آن ها را عال را به شدت کتک زده بودند. لیال 
ادامه داد: »تعدادی از انگشتان پای او شکسته بود 
و ما به بیمارستان رفتیم. بعدتر متوجه شدیم که ما 
خیلی خوش شانس بودیم. پس از آن که ما تظاهرات 
به  کردند  شروع  لباس شخصی ها  کردیم،  ترک  را 
درآوردن لباس های زنان فعال و ضرب وشتم آن ها 
در حالی که فقط لباس زیر به تن داشتند. این کاری 
بود که آن ها مدت ها بعد نیز با هدف تحقیر فعاالن 
انجام دادند، اما آن روز آغازش بود و همان زمان 
بود که عال به تظاهرات ها پیوست. دخترها بعدها 
استقالل قضات، و صنعا  با جنبش  پیوستند: مونا 
با انقالب. اما برای عال، همه چیز از سال 2005 

آغاز شد«.
و  است  منطقی  و  سرسخت  زنی  سویف  لیال 
اگر غرور یا باتوجه به آن چه پس از آن رخ داد، 
این  به  فرزندانش  به ورود  نسبت  او  در  حسرتی 
فعالیت ها وجود داشته باشد نیز او نشانه یی از آن 
نکردم  تالش  هرگز  »من  گفت:  او  نداد.  بروز  را 
می خواستم  من  اگر  حتا  کنم.  منصرف  را  آن ها 
انجام  را  کار  این  خواسته ام-،  بارها  که  البته  -و 
نمی دادم. این کارها بی فایده هستند. آن ها در هر 
صورت به حرف شما توجه نمی کنند و فقط باعث 

بروز بحث و دعوا می شود«.

لیال سویف زنی سرسخت و منطقی است و اگر غرور یا باتوجه به آن چه 
این  به  به ورود فرزندانش  او نسبت  داد، حسرتی در  آن رخ  از  پس 
فعالیت ها وجود داشته باشد نیز او نشانه یی از آن را بروز نداد. او گفت: 
»من هرگز تالش نکردم آن ها را منصرف کنم. حتا اگر من می خواستم -و 
البته که بارها خواسته ام-، این کار را انجام نمی دادم. این کارها بی فایده 
هستند. آن ها در هر صورت به حرف شما توجه نمی کنند و فقط باعث 

بروز بحث و دعوا می شود«.

این بدان معنا بود که 
قذافی می توانست 

بی سروصدا برنامه های 
اصالحاتش را رها کند. به 
گفته ی مجدی، »این فقط 
یک تئاتر بود. در حقیقت 

هیچ تغییری به وجود نیامده 
بود، و پس از چند ماه، 

گمان نمی کنم هیچ کس 
حتا از آن یاد کرده باشد«.

9. مجدی المنغوش )لیبی(
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او همراه  بود.  نگریخته  از عراق  تنهایی  به  خلود 
ماه  چند  و  بازگشت  اردن  به  سحر  خواهرش  با 
به  نیز  تمیم  خواهرش  بزرگ ترین  و  پدر  بعد 
آن ها پیوستند. سه برادر خلود، همراه با مادرش، 
عزیزه، تصمیم گرفته بودند در عراق باقی بمانند. 
در تابستان سال 2007، خلود بیش از همه نگران 
کوچک ترین برادرش وسام بود. او گفت: »شدت 
جنگ در آن زمان به اوج خود رسیده بود. و مردان 
با  از خیابان ها جمع می کردند. من دایم  جوان را 
آینده یی  هیچ  گفتم  او  به  بودم.  تماس  در  وسام 
برای او در عراق وجود ندارد، و این که او باید از 
آن جا خارج شود، اما او دل نازک بود و گفت که او 

باید بماند و از مادرشان مراقبت کند«.
یک روز عصر در ماه سپتامبر، زمانی که وسام و 
راه می رفتند،  از دوستانش در خیابان کوت  یکی 
با شلیک گلوله  مورد حمله قرار گرفته و هر دو 
کشته شدند. خلود با صدای آرامی گفت: »او فقط 
به خاطر  او  می گویند  بعضی ها  داشت.  سال   25
اما  انجام می دادم کشته شده است.  کاری که من 

من امیدوارم این درست نباشد«.
مصیبت  با  خلود  وسام،  قتل  از  پس  ماه  چند 
تازه یی مواجه شد. زمانی که او برای یک سازمان 
غیردولتی کار می کرد، درخواست یک تاجر فاسد 

اما شناخته شده در اردن را که به او پیشنهاد رشوه 
خطرناکی  کار  او  با  مخالفت  کرد.  رد  بود،  داده 
شد  داده  دستور  او  به  بعد،  کوتاهی  مدت  بود. 
تا اردن را ترک کند. اگر او را به اجبار به عراق 
در  مرگ  که  بود  قطعی  تقریبا  بازمی گرداندند، 
بنابراین، او به کمیسیاریای  انتظار او خواهد بود. 
عالی پناهندگان سازمان ملل رفت و برای اسکان 

مجدد اضطراری در کشور سوم درخواست داد.
یکی از گزینه های بعید برای اسکان مجدد، ایاالت 
امریکایی  نیروهای   ،2008 سال  در  بود.  متحده 
دولت  و  بودند  عراق  داخلی  جنگ  درگیر  هنوز 
عراقی هایی  تعداد  برای  محدودی  برنامه ی  بوش 
داده  پناه  آن ها  به  امریکا  در  بود  قرار  که  داشت 
را  بیشتری  تعداد  برنامه  این  اخیرا  -اگرچه  شود 
کشور  از  که  کسانی  تمام  اسکان  می شود.  شامل 
فرار کرده بود -در حالی که تنها در اردن حدود نیم 
میلیون عراقی آواره وجود داشت-، ثابت می کرد 
عراق  جنگ  با  رابطه  در  کشور  این  هرآن چه  که 
بااین حال، باتوجه به خطر  می گوید، دروغ است. 
جدی که خلود با آن مواجه بود، سازمان ملل او 
را در برنامه ی ویژه ی خود قرار داد که تنها متعلق 
برای کسانی  و  بود  پناهندگان  به آسیب پذیرترین 
را  فرصتی  امریکایی ها  بودند،  گروه  این  در  که 
ماه جوالی 2008  بودند. خلود در  فراهم ساخته 

با هواپیما عازم سانفرانسیسکو شد.
تصور تحولی بزرگ تر از این، انتقال از آپارتمانی 
مخروبه در عمان که او با پدر و دو خواهرش در 
و  یک خوابه  آپارتمان  یک  به  می کرد  زندگی  آن 
است.  دشوار  واقعا  سانفرانسیسکو،  در  باامکانات 
خلود با آغوش باز به سوی زندگی جدیدش رفت. 
»این آزادی را داشتم که می توانم به هرجایی که 
می خواهم بروم، بدون ترس از این که اتفاق بدی 
برای من رخ بدهد. منظور من فقط جنگ نیست. 

در  شاید  زن،  یک  برای  عراق  در  سفرکردن  تنها 
بغداد ممکن باشد، اما در کوت غیرممکن است. 
من در طی چند روز، ساعت ها با اتوبوس یا مترو 
برایم  این چیزی است که در گذشته  سفر کردم. 

غیر قابل تصور بود«.
چشم انداز شغلی او نیز بسیار بهتر از گذشته بود. 
در عراق، خلود در رشته ی انگلیسی درس خوانده 
آزادی  شانس  بهترین  می آمد  نظر  به  چراکه  بود، 
ایاالت  در  اما  می کند.  فراهم  جوان  زن  برای  را 
متحده، فرصت ها بی شمار بودند. »من بعد از یک 
می توانستم  و  می کردم  دریافت  سبز  کارت  سال 
در  تا  بدهم  درخواست  تحصیلی  بورسیه ی  برای 
هر رشته یی که می خواهم تحصیل کنم. اشتیاق و 

بلندپروازی شدیدی در من به وجود آمده بود«.
که  بودند  خانواده اش  او،  نگرانی  مداوم  منبع  اما 
اکنون بخشی در عراق و بخشی در اردن زندگی 
می کردند. اگرچه او می دانست کسانی که در کوت 
اما او تمام  هستند هرگز آن جا را ترک نمی کنند، 
تالشش را به کار می برد تا پدر و خواهرانش را از 
برزخی که در عمان گرفتارش بودند رهایی بخشد. 
او مدت کوتاهی پس از رسیدن به سانفرانسیسکو 
او  به  نیز  آن ها  تا  کرد  شروع  را  اداری  کارهای 

بپیوندند.
سه ماه بعد، خلود یک خبر خوب و یک خبر بد 
دریافت کرد. هر دو خواهرش برای اسکان مجدد 
مورد تایید قرار گرفته بودند، اما پدرشان پذیرفته 
تا  ماندند  باقی  اردن  در  خواهرانش  بود.  نشده 
نتیجه ی دادگاه تجدیدنظر مشخص شود. اما علی 

الزیدی بار دیگر رد شد.
در ماه فبروری سال 2009، هفت ماه پس از ورود 
در  پیشرفتی  هیچ  هنوز  سانفرانسیسکو،  به  خلود 
نیامده  تالش های او برای اسکان پدرش به وجود 
بود. پس از آن او تصمیم سرنوشت سازی گرفت: 

او باید به اردن بازمی گشت و از همان جا پرونده 
را دنبال می کرد.

او گفت: »دوستانم در سانفرانسیسکو نمی توانستند 
این کار را درک کنند. ]آن ها می گفتند:[ تو فرصت 
چرا  آورده ای،  به دست  این جا  در  تازه یی  زندگی 
می خواهی بازگردی؟«. خلود برای لحظه یی به فکر 
فرو رفت، گویا که هنوز به دنبال پاسخی می گردد. 
آن ها  برای  را  خود  فرهنگ  می توانم  چطور  »من 
توضیح بدهم؟ در عراق، خانواده مهم ترین مساله 
برگردانید.  آن رو  از  نمی توانید  است. شما هرگز 
چطور من و خواهرانم می توانستیم از این زندگی 
جدید در امریکا لذت ببریم، و پدرمان را پشت سر 
باقی بگذاریم؟ ما هرگز نمی توانستیم با شرم این 

کار زندگی کنیم. بنابراین، من بازگشتم«.
در عمان، خلود با تالشی خستگی ناپذیر، هر راهی 
بتواند  تا  می کرد  دنبال  می رسید  ذهنش  به  که  را 
پدرش را از آن جا خارج کند. درخواست اسکان 
مجدد غیر از ایاالت متحده در شش کشور اروپایی 

هم ممکن بود. اما هیچ کدام نتیجه ی نداشت.
و از آن بدتر این که خلود خودش را در یک برزخ 
از  پیش  که  همان طور  بود.  گرفتار ساخته  قانونی 
بود،  شده  داده  اخطار  او  به  سانفرانسیسکو  ترک 
که  پناهندگانی  امریکا،  مهاجرت  قوانین  براساس 
در انتظار دریافت کارت سبز و اقامت دایم هستند، 
نمی توانند کشور را برای مدت بیش از شش ماه 
ترک کنند. خلود با بازگشت و اقامتش در اردن، 
از دست  پناهندگی  برای دریافت  را  شانس خود 
داد. اکنون، خلود و بخشی از خانواده اش که او با 
خودش به خارج از عراق آورده بود، در آن جا گیر 
افتاده بودند. او نه می توانست به خانه بازگردد و 
نه می توانست در کشور سومی اسکان بگیرد. در 
کشوری گرفتار شده بود که می خواست بی درنگ 

او را بیرون کند.

10. خلود الزیدی )اردن، ایاالت متحده، عراق(
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حمله ی امریکا به عراق، از همان ابتدا برای بشار 
تازگی  به  دیکتاتور سوریه،  بود.  نگران  کننده  اسد 
و  دمدمی مزاج  صدام حسین  با  حسنه یی  روابطه 
خطرناک عراق ایجاد کرده بود، و بی تردید نگران 
بود که ممکن است او در فهرست اهداف امریکا، 
در  قذافی  معمر  مورد  مشابه  اما  باشد.  بعدی  نفر 
کامال  تقریبا  اسد   ،2000 دهه ی  اواخر  در  لیبی، 
ایاالت  از  ترس  برای  دلیلی  که  داشت  اطمینان 

متحده ندارد.
اعتمادبه نفس او به هیچ عنوان به معنای آزادی های 
درست  نبود.  سوریه  مردم  برای  بیشتری  سیاسی 
زمان  در  سوریه  شهروندان  پدرش،  دوران  مانند 
داخلی  امنیت  از عوامل  دایمی  ترس  در  نیز  اسد 
و شبکه ی اراذل و اوباش اجیر دولت یا »شبیحه« 
یا  جاسوسی،  شبکه ی  این  می کردند.  زندگی 
که  بود  گسترده  به اندازه یی  آن،  از  ترس  حداقل 
مردم  خانه های  از  هیچ کدام  در  دیگر  سیاست 

سوریه موضوع صحبت نبود.
مجد ابراهیم گفت: »من به  خاطر نمی آورم که پدرم 
هرگز، خوب یا بد، حرفی را در رابطه با حکومت 
گفته باشد. هم چنین به یاد ندارم که از هیچ کدام از 
خویشاوندان یا همسایگان حرفی شنیده باشم. هر 
آن چه  تمام  تقریبا  می آمد،  پیش  دولت  بار حرف 

پولیس  انتقاد کند،  به آن  بود کسی نسبت  ممکن 
ترافیک فاسد بود. در آن زمان هیچ کسی در رابطه 

با این مسایل صحبت نمی کرد«.
باتوجه به شیوه ی تربیتی لیبرال او، مجد زمانی که 
را  خود  کاتولیک  مدرسه ی  نهم  کالس  پایان  در 
دبیرستان دولتی رفت، کامال  به یک  ترک کرد و 
او،  سکوالر  و  مدرن  رفتارهای  بود.  شده  شوکه 
اغلب او را از هم کالسی های اسالم گرایش بیگانه 

زمان  مردم  بیشتر  برای  دبیرستان  اما  می ساخت. 
خوبی نیست، و زندگی مجد زمانی که در تابستان 
سال 2010 فارغ التحصیل شد به طور قابل توجهی 
باالیی  نمرات  بود  نشده  موفق  که  او  کرد.  تغییر 
در آزمون ملی به دست بیاورد که فرصت تحصیل 
می کرد  فراهم  را  »برتر«  حرفه های  از  یکی  در 
برای  سال  آن  پاییز  در  پزشکی-،  یا  -مهندسی 
ورود به دانشگاه البعث در حمص، برای تحصیل 

در رشته ی مدیریت هتل، رتبه ی مناسبی به دست 
آورد.

در هرصورت، این بدون شک برای مجد گزینه ی 
و  خوش تیپ  جوان  مرد  این  بود.  مناسب تری 
را  او  که  داشت  خاصی  جذابیت  خوش برخورد، 
به سرعت  کسی  هر  با  تقریبا  تا  می ساخت  قادر 
در  کنجکاوی شدیدی  کند. حس  ایجاد  رابطه یی 
او در رابطه با جهانی فراتر از حمص شکل گرفته 
آینده ی  می آورد،  به دست  که  مدرکی  با  او  بود. 
خود را در یکی از هتل های عالی دمشق پیش بینی 
می کرد که به گفته ی او، »یکی از بهترین راه ها را 
برای پیشرفت و یک زندگی خوب فراهم می کرد«.
اما در زادگاه مجد ویژگی دیگری نیز وجود داشت 
که احتماال او در مدت کوتاه زندگی اش به ندرت 
هر  از  تقریبا  حمص  بود:  اندیشیده  آن  به  راجع 
لحاظ نقطه ی تقاطعی در سوریه به شمار می رفت. 
این شهر در نزدیکی نقطه ی مرکزی بزرگراهی میان 
دو مورد از بزرگ ترین شهرهای کشور، دمشق و 
شرقی  پایانه ی  هم چنین  و  داشت  قرار  حلب، 
به شهرهای  بزرگراه داخلی سوریه بود که آن را 
دیگر  قابل توجه  نکته ی  می کرد.  متصل  ساحلی 
نفت  پاالیش  مرکز صنعت  شهر  این  که  بود  این 
و گاز کشور بود. باتوجه به این که لوله هایی که از 
میدان های نفت و گاز طبیعی در بیابان های شرقی 
عبور می کردند، مستقیما در مسیر خود به ساحل 
از این شهر می گذشتند، این امر کامال طبیعی بود. 
تمام این موارد، حمص را تبدیل به یک شهر مرفه 
وقوع  صورت  در  که  بود  معنا  بدان  و  بود  کرده 
جنگ، این شهری است که تمام طرف های درگیر 

به شدت برای کنترل آن مبارزه خواهند کرد.
زمانی که مجد تحصیل در دانشگاه البعث را آغاز 

کرد، جنگ تنها چند ماه فاصله داشت.

11. مجد ابراهیم )سوریه(

باتوجه به شیوه ی تربیتی لیبرال او، مجد 
زمانی که در پایان کالس نهم مدرسه ی 
یک  به  و  کرد  ترک  را  خود  کاتولیک 
دبیرستان دولتی رفت، کامال شوکه شده 
بود. رفتارهای مدرن و سکوالر او، اغلب 
اسالم گرایش  هم کالسی های  از  را  او 
برای  دبیرستان  اما  می ساخت.  بیگانه 
بیشتر مردم زمان خوبی نیست، و زندگی 
مجد زمانی که در تابستان سال 2010 
قابل توجهی  به طور  شد  فارغ التحصیل 
تغییر کرد. او که موفق نشده بود نمرات 
باالیی در آزمون ملی به دست بیاورد که 
حرفه های  از  یکی  در  تحصیل  فرصت 
یا  -مهندسی  می کرد  فراهم  را  »برتر« 
پزشکی-، در پاییز آن سال برای ورود به 
دانشگاه البعث در حمص، برای تحصیل 
در رشته ی مدیریت هتل، رتبه ی مناسبی 

به دست آورد.
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فصل سوم: بهار عربی
)2014-2011(

مصر  سیاست  گیرودار  در  طوالنی  سال های  لیال 
حرف هایی  نمی توانست  که  آن قدر  داشت،  قرار 
که در رابطه با برنامه ی اعتراض در میدان تحریر 
باور  را  می شد  گفته   2011 جنوری   25 روز  در 
»این  بود:  گفته  او  به  جوان  فعاالن  از  یکی  کند. 
قرار است  بلکه  باشد،  تظاهرات  نیست یک  قرار 
انقالب شود«. او دلیل هیجان زده شدن این مرد را 
درک می کرد. تنها چند روز پیش از آن، تظاهرات  
خیابانی پس از خودسوزی میوه فروشی در تونس، 
تونس  فرد  قدرتمندترین  علی،  بن  زین العابدین 
که برای مدت های طوالنی حکومت را به دست 
سراسر  در  بود.  کشیده  زیر  به  قدرت  از  داشت، 
اما  بود.  آماده  شورش  برای  فضا  عرب،  جهان 

این جا مصر بود. لیال انتظار کنفرانس های خبری و 
جلسات کمیته های همبستگی یا شاید اصالحاتی 
روی کاغذ را داشت، و بدون هیچ تردیدی نه قیام. 
او حتا در رابطه با آن شوخی می کرد. او یک روز 
آموزشی شرکت  کنفرانسی  در  تظاهرات  از  پیش 
داشت و زمانی که یکی از سازمان دهندگان از او 
او  بازگردد،  آیا روز بعد می تواند  پرسیده بود که 
انقالبی  پاسخ داده بود: »خب، فردا قرار است ما 
در راه داشته باشیم. اما اگر انقالب زودتر به پایان 

رسید، بله، این جا خواهم بود«.
نزدیکی میدان تحریر  به  لیال  بعد، زمانی که  روز 
حقیقت  در  تظاهرات  این  که  دریافت  رسید، 
بی بنیه ی  تظاهرات های  تمام  از  متفاوت  کامال 

قاهره  فعاالن  آن زمان، جامعه ی  تا  گذشته است. 
می گرفتند  نظر  در  موفق  زمانی  را  تظاهرات  یک 
که می توانست چند صد نفر را گرد هم آورد. در 
روز 15 جنوری، جمعیت در میدان تحریر حداقل 
15000 نفر بود و لیال خیلی زود در مورد هزاران 
نفر دیگری شنید که در نقاط مختلفی در سراسر 
قاهره و دیگر شهرهای مصر جمع شده بودند. در 
سراسر  در  دیگری  جای  هر  مانند  تحریر  میدان 
کشور، نیروهای امنیتی شگفت زده به سادگی کنار 
کشیدند، و جمعیتی که با شجاعت از اصالحات 
فریاد می زدند، مسیر را برای سقوط مبارک آماده 

می ساختند.
یافت. در  ادامه  نیز  آینده  برای دو روز  تظاهرات 

تاریخ 28 جنوری، لیال به این نتیجه رسید که آن ها 
انقالب راه اندازی کرده بودند. آن روز  واقعا یک 
صبح، او و تعدادی از دوستانش به محله ی امبابه 
در شمال غرب قاهره رفتند تا به گروهی که قصد 
راهپیمایی در میدان تحریر داشتند بپیوندند، اما به 
این  برخوردند.  سربازان ضدشورش  از  دیواره یی 
آن ها  معترضان،  ساختن  متفرق  از  پس  سربازان، 
گازهای  و  کرده  تعقیب  امبابه  کوچه های  در  را 

اشک آور به سمت آن ها شلیک می کردند.
احمقانه یی  بسیار  خطای  »این  داد:  توضیح  لیال 
بود. مردم زیادی در آن خیابان های باریک زندگی 
به  امبابه  تمام  تا  شد  باعث  کار  این  می کردند. 
میدان بیایند و آن جا تبدیل به صحنه ی نبردی میان 
سربازان و ساکنان شد. هیچ نیرویی وجود نداشت 
این  می خواستند  آن ها  براند.  را  مردم  بتواند  که 
سربازان را شکست بدهند و ایستگاه های پولیس 

را آتش بزنند، یا در راه انجام این کار بمیرند«.
داشت.  ادامه  بعدازظهر  اواخر  تا  امبابه  در  جنگ 
تصمیم  بود،  افتاده  جدا  دوستانش  از  که  لیال 
گرفت تنها به مرکز شهر برود. سفر وحشت آوری 
آتش سوزی  و  بودند،  شده  خالی  خیابان ها  بود. 
موانع،  ماشین ها،  می پراکند:  هوا  در  را  گردوغبار 

12. لیال سویف )مصر(

لیال توضیح داد: »این خطای بسیار احمقانه یی بود. مردم زیادی در آن 
خیابان های باریک زندگی می کردند. این کار باعث شد تا تمام امبابه به 
میدان بیایند و آن جا تبدیل به صحنه ی نبردی میان سربازان و ساکنان 
شد. هیچ نیرویی وجود نداشت که بتواند مردم را براند. آن ها می خواستند 
این سربازان را شکست بدهند و ایستگاه های پولیس را آتش بزنند، یا 

در راه انجام این کار بمیرند«.
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بودند.  سوختن  حال  در  همه  پولیس،  ایستگاه  و 
ساختمان های اطراف صدای تیراندازی را منعکس 
گاهی  جداگانه،  تیراندازی های  گاهی  می کردند، 
نزدیک شدن  با  مسلسل ها.  پی درپی  شلیک های 
رامسس  خیابان  به  سرانجام  لیال  شب،  تاریکی 

رسید که یک شاهراه مهم در مرکز قاهره است.
او گفت: ناگهان، این جمعیت عظیم تظاهرکنندگان 
ظاهر شدند که در سراسر رامسس می دویدند. آن ها 
به سرعت  و  بودند،  را شکسته  پولیس  محدوده ی 
به سمت تحریر می رفتند. مرد جوانی مرا دید که 
آن جا ایستاده بودم، او به سمت من آمد و مرا در 
در  آن  از  پیش  مرا  بدون شک  )او  کشید  آغوش 
یک  ما  که  بودم  گفته  گفت:  و  بود(  دیده  تحریر 
من  که  بود  لحظه  آن  در  می اندازیم!  راه  انقالب 
پیروز  ما  و  است  بوده  درست  او  حرف  دریافتم 

خواهیم شد«.
طی هفته ی بعد، تظاهرات در وسعت و خشونت 
رشد کرده بود، اما واکنش دولت نیز شدیدتر شده 
و سربازان و نیروهای پولیس، به شکلی فزاینده از 
 1 تاریخ  در  می کردند.  استفاده  اشک آور  گازهای 
تعهد  و  شده  ظاهر  رسانه ها  در  مبارک  فبروری، 
»من  کرد:  نخواهد  ترک  را  مصر  هرگز  که  سپرد 
حادثه ی  بعد،  روز  مرد«.  خواهم  خاک  این  در 
غیرمنتظره یی رخ داد که یادآور جنگ جمل بود: 
تعدادی از هواداران اجیر دولت، سوار بر شتر و 
زده  خیمه  تحریر  میدان  در  که  کسانی  به  اسب 
باتوم  و  شالق  با  را  آن ها  و  کردند  حمله  بودند 

کتک زدند. 
روز بعد، دفتر حقوقی احمد سیف توسط پولیس 
نفر  ده ها  و  او  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  نظامی 
اطالعات  مقر سازمان  به  بازجویی  برای  را  دیگر 
افسران  توسط  احمد  روز  دو  برای  بردند.  نظامی 
از  یکی  اما  گرفت،  قرار  بازجویی  مورد  مختلفی 

آخری  و  سومین  مجدی   ،2011 جنوری  ماه  در 
سال تحصیل خود در آکادمی نیروی هوایی ملی 
مصراته  غربی  جنوب  در  بزرگ  مجتمع  یک  در 
را تکمیل می کرد و امیدوار بود تا مدرک خود را 
بیاورد. او  در رشته ی مهندسی ارتباطات به دست 
اندکی  و  مهربان  نداشت:  سرباز  یک  به  شباهتی 
چاق بود. اما آکادمی انتخاب ساده یی برای مجدی 
بود و به او اجازه می داد تا مرخصی هایش را در 
خانه و با خانواده اش بگذراند که تنها چند مایل 
می توانست  او  می کردند. هم چنین  زندگی  دورتر 
باشد.  داشته  رفت وآمد  غیرنظامی اش  دوستان  با 
اخبار  نظامی،  دانشکده ی  دیگر  دانشجویان  و  او 
دنبال  با شگفت زدگی  را  تحوالت تونس و مصر 
می کردند، اما هیچ کدام این آشوب ها را با وضعیت 
خود در لیبی مرتبط نمی دانستند. آن ها به هیچ عنوان 
نمی توانستند تصور کنند که ممکن است آشوب ها 
به آن جا هم سرایت کند. در عصر یک روز یکشنبه 
در 19 فبروری، آن ها صداهایی شنیدند که از شهر 
است  ممکن  که  کردند  گمان  ابتدا،  در  می رسید. 
فقط آتش بازی باشد، اما صداها شدت گرفتند و 

به یاد  بقیه  از  روشن تر  خاصی،  به دلیل  را  آن ها 
واحد  رییس  فبروری،   5 روز  صبح  در  داشت. 
عبدالفتاح سیسی،  به نام  نظامی، جنرالی  اطالعات 
در حال رسیدگی به امور دیگری بود که از کنار 
احمد و تعداد دیگری از زندانیان گذشت. سیس 
در یک سخنرانی فی البداهه به مخاطبان اسیر خود 
اخطار داد که آن ها باید همگی به مبارک و رهبری 
نظامی مصر احترام بگذارند، و به محض رهاشدن 
باید به خانه بروند و میدان تحریر را از یاد ببرند. 
زمانی که احمد سکوتی که به احترام او برقرار شده 
بود شکست و پاسخ داد که مبارک شخص فاسدی 
به سرعت  جنرال  بزرگ منشانه ی  شیوه ی  است، 
با  مصاحبه  در  بعد  سال  چند  احمد  کرد.  تغییر 
شد.  خشمگین  »او  بود:  گفته  گاردین  روزنامه ی 
رفتار  به گونه یی  او  بود.  شده  سرخ  چهره اش 
خواسته ی  باید  شهروندان  تمام  گویا  که  می کرد 
او را بپذیرند و هیچ کس نمی تواند در مالءعام با 
او مخالفت کند. زمانی که با او مخالفت صورت 

گرفت، او کنترل خود را از دست داد«.
احمد پس از آزادی اش در آن روز، به خانه  رفت، 
به  بالفاصله  و سپس  کرد،  را عوض  لباس هایش 

میدان تحریر بازگشت.
به زودی مشخص شد که حکومت کنترل وضعیت 
را از دست داده است. گزارش ها از سراسر مصر 
اطاعت  از  ارتش  واحدهای  که  بود  آن  از  حاکی 
دستورات مبنی بر آتش گشودن بر تظاهرکنندگان 
خودداری می کردند و در میدان تحریر، دوربین های 
ثبت  را  سربازانی  تصاویر  تلویزیونی  شبکه های 
کرده بود که از معترضان استقبال کرده و با آن ها 

سیگار می کشیدند.
مبارک  حسنی  فرصت  فبروری،   11 تاریخ  در 
از  استعفا  از  پس  او  رسید.  پایان  به  نهایت  در 
ریاست جمهوری، با خانواده اش سوار هواپیما شد 

دریافتند  دانشجویان  زمان  آن  و  نزدیک تر شدند، 
به  زود  خیلی  است.  تیراندازی  صدای  این  که 
جمع  تمرین  زمین  در  تا  شد  داده  دستور  آن ها 
تمام  شد  داده  اطالع  آن ها  به  که  جایی  شوند، 
برج های  آن زمان،  تا  لغو شده است.  مرخصی ها 
مراقبت که در هر گوشه ی این مجتمع قرار داشت 
نگهبان  یک  یا  بود  خالی  معموال  آن  از  پیش  و 
خسته و بی حوصله در آن حضور داشت، توسط 

جوخه هایی از سربازان مسلح پر شده بود.
اتفاق  دریافتیم  که  بود  زمانی  »این  مجدی گفت: 
چنین  هرگز  ما  چراکه  است.  داده  رخ  بزرگی 
هم  هنوز  اما  بودیم.  ندیده  گذشته  در  را  چیزی 

هیچ کس به ما نمی گفت چه خبر است«.
مجدی امیدوار بود که با آغاز کالس ها در صبح 
مربیان  اما  کند،  دریافت  توضیحی  بعد،  روز 
نشدند.  حاضر  کالس ها  سر  بعد  روز  غیرنظامی 
در تمام طول آن روز، بهترین دوست مجدی به نام 
جالل الدریس، یک دانشجوی 23 ساله از بنغازی، 
او را همراهی می کرد. برخالف مجدی، او الغراندام 
و چابک بود، و همیشه یک شوخی غیرمحترمانه 
یا شیطنت آمیز آماده داشت. نقطه ی اشتراک آن ها، 
شیفتگی به ابزارهای مکانیکی و علوم بود -جالل 
در رشته ی سالح های هوایی تحصیل می کرد- و 
آن ها  تحصیل،  ساله ی  دوونیم  دوره ی  طی  در 
تعطیالت  اغلب  جالل  بودند.  شده  جدایی ناپذیر 
آخر هفته اش را با خانواده ی منغوش در مصراته 
را  این مهمان نوازی  می گذراند. خانواده ی دریس 
زمانی که مجدی بخشی از تابستان سال 2009 را 
با او در بنغازی گذراند، جبران کردند. در فضای 
عجیب بی خبری که در آکادمی شکل گرفته بود، 
مردان جوان تالش می کردند معما را حل کنند و 

دریابند چه اتفاقی افتاده است.

و به تفریحگاه مجلل خود در شرم الشیخ گریخت. 
همه از جشن وسرور در سراسر مصر و به ویژه در 

میدان تحریر القاهره خبر می دادند.
مردم مصر، شادمانی  از  اندکی  تعداد  میان  در  اما 
به سرعت با ناآرامی ها آمیخته شد؛ به ویژه زمانی که 
اعالم شد گروهی از افسران ارشد ارتش، شورای 
عالی نیروهای مسلح، تا زمان برگزاری انتخابات 
به عنوان دولت موقت در قدرت خواهد بود. لیال 
سویف از کسانی بود که این وضعیت او را نگران 

می کرد.
که  زمانی  مبارک،  روزهای  آخرین  »در  گفت:  او 
ما می توانستیم پیش بینی کنیم چه اتفاقی در پیش 
است، من و تعدادی دیگر، تالش کردیم تا با تمام 
قدرت  کنیم:  صحبت  متفاوت  سیاسی  جناح های 
را به دست بگیرید. منتظر اجازه نباشید. قدرت را 

از  بیرون  تیراندازی ها  آینده،  روز  دو  طی  در 
دیوارها به شکل پراکنده به گوش می رسیدند. این 
صداها گاهی نزدیک تر می رسیدند و گاهی دورتر 
دوره یی  از  بعد  شدیدی  آتش  مبادله ی  می شدند. 

طوالنی از آرامش آغاز می شد.
نهایت  در  ساخت،  روشن  را  وضعیت  که  آن چه 
افتاد. سرهنگ معمر  اتفاق  تاریخ 22 فبروری  در 
یکدست  و  گشاد،  بلند،  لباس  یک  در  قذافی، 
این  کرد.  سخنرانی  مردم  برای  رنگ،  زیتونی 
را  »موش ها«  و  خارجی  توطئه گران  دیکتاتور، 
در  زمان  آن  در  که  اجتماعی  ناآرامی های  برای 
دانست  مقصر  بود  یافته  گسترش  لیبی  سراسر 
»سانتی متربه سانتی متر،  را  لیبی  که  خورد  قسم  و 

از آن که ارتش  به دست بگیرید، پیش  همین حاال 
این  البته،  بله،  می دادند:  پاسخ  همه  و  کند.  اقدام 
در چند روز  را  ما جلسه یی  است.  ایده ی خوبی 
آینده برای بحث در این رابطه سازماندهی خواهیم 
تلخی  خنده ی  داد،  تکان  را  سرش  لیال  کرد«. 
بیش ازحد  درخواست  این  شاید  اما  گفت:  و  زد 
انجام  به  قادر  زمان  آن  در  ما  شاید  بود.  بزرگی 
کنند  احساس  داشتند  نیاز  مردم  نبودیم.  کار  این 
که پیروز شده اند. نه ما سیاست مداران، بلکه تمام 
بودند.  آمده  خیابان ها  به  که  نفری  میلیون ها  این 
آن ها نیاز به زمان داشتند تا این پیروزی را احساس 
کنند«. او آهی کشید، برای لحظه یی سکوت کرد 
و ادامه داد: »نمی دانم. تا امروز، نمی دانم. اما باور 
دارم که آن زمان، لحظه یی حیاتی برای ما بود و ما 

آن را از دست دادیم«.

اتاق به اتاق، کوچه به کوچه، فردبه فرد«  خانه به خانه، 
از وجود آن ها پاک سازی کند. )یک ژورنالیست و 
موسیقیدان اسرائیلی، از سخنرانی قذافی که عالوه 
بر مضحک بودن، خشم مردم لیبی را افزون ساخته 
بود، یک موزیک ویدئوی میکس شده به نام »زنگا 
از واژه ی عربی  قذافی  تلفظ  زنگا  زنگا« ساخت. 

»زنقه« به معنای کوچه بود.(
تیراندازی  قذافی،  پایان گرفتن سخنرانی  به محض 
به  یافت.  افزایش  قابل توجهی  به طور  مصراته  در 
منتظر  امنیتی  نیروهای  که  »گویی  گفته ی مجدی: 
دستور بودند که چه کاری باید انجام بدهند. بعد از 
سخنرانی، آن ها ناگهان به هر سو آتش گشودند«.

دانشجویان دانشکده ی نظامی هم چنان در قرنطینه 

6. وقاص حسن )عراق(

13. مجدی المنغوش )لیبی(
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

خارج  در  افرادی  توسط  آن ها  بودند.  مانده  باقی 
که  بودند  شده  محاصره  مجتمع  دیوارهای  از 
با  رابطه  در  چیزی  نداشتند  اجازه  دانشجویان 
بود  واضح  که  سربازانی  بدانند.  آن ها  اهداف 
را  آن ها  نداشتند،  دانشجویان  این  به  اعتمادی 
هم چنان  بودند.  داشته  نگه  دیوارها  این  بین  در 
پنهان  مسلحانه  جنگ  و  می گذشت  روزها  که 
در  آن ها  می گرفت،  شدت  دانشجویان  چشم  از 
این  به  و  می زدند  پرسه  پادگان های خود  اطراف 
برای  است  قرار  اتفاقی  چه  که  می کردند  فکر 
و  المنغوش  مجدی  آن چه  تمام  بدهد.  رخ  آن ها 
جالل الدریس می توانستند از آن حرف بزنند همین 
بود. مجدی گفت: »ما ساعت ها با هم می نشستیم 
بررسی  یکی یکی  را  کوچک  جزئیات  تمام  و 
می آوردیم،  به دست  که  نخی  سر  هر  می کردیم، 
داشت؟  معنایی  چه  این  می پرسیدیم[  خود  ]از 
اصال معنایی داشته است؟ اما گاهی غیرقابل تحمل 
باید  می کردیم.  متوقف  را  کار  این  باید  می شد. 
راجع به دخترها یا فوتبال یا هر موضوع دیگری 

صحبت می کردیم تا ذهن مان منحرف می شد«.
برزخ عجیبی که آن ها گرفتارش شده بودند در شب 
25 فبروری، زمانی که سربازان تیپ 32 به شکل 
پایان  به  شدند،  ظاهر  آن ها  پایگاه  در  ناگهانی 
»نجات«  برای  طرابلس  از  که  گفتند  آن ها  رسید. 
دانشجویان نظامی آمده اند و به دانشجویان دستور 
دادند که وسایل خود را جمع کنند و همه در یک 
نقطه جمع شوند، جایی که اتوبوس ها منتظرشان 

بودند.
بااین حال، از افراد تیپ 32 یک خطای لوجستیکی 
دانشجو،   580 انتقال  برای  بودند.  شده  مرتکب 
از  کدام  هر  بود.  شده  خواسته  اتوبوس  دو  تنها 
اتوبوس ها تا آخرین فضایی که داشتند پر شدند، 
بود در  به هر شکلی که ممکن  سایر دانشجویان 
خودروهای زرهی و جیپ ها جا داده شدند، و این 
کاروان شبانه سفر طوالنی اش را به سمت طرابلس 

آغاز کرد.
دولت طرابلس، به جز »نجات« این دانشجویان از 
مصراته، به نظر نمی رسید هیچ ایده یی داشته باشد 
که با این جوانان چه کند. دانشجویان با اتوبوس به 
یک ساختمان دبیرستان نظامی در حومه ی جنوبی 
شهر منتقل شدند، در سالن پادگان و کالس های 
خالی درس جا گرفتند، اما حق خروج یا برقراری 
هیچ گونه تماسی با خانواده های خود را نداشتند. 
اجرای این حکم توسط نیروهای مسلحی که در 
دروازه های مجتمع مستقر شده بودند تضمین شد.
به مراتب  طرابلس  دبیرستان  دیوارهای  اما 
و  بودند،  هوایی  نیروی  آکادمی  از  آسیب پذیرتر 
به  به تدریج  خود  مراقبین  طریق  از  دانشجویان 
اطالعاتی در رابطه با جنگی که در کشور جریان 
که  بود  شده  گفته  آن ها  به  یافتند.  دست  داشت 
گروه های  توسط  ناآرامی ها  این  آتش  اگرچه 
غربی  دشمنان  خارجی  مزدوران  و  جنایتکار 
لیبی زده شد، جمعیت خشمگین نیز با اطالعات 
نادرستی که داشتند به آن ها پیوستند. در آغاز ماه 
مارچ، این خشونت ها و اعمال خالف قانونی که 
خارجی ها آغاز کرده بودند، در مصراته و بنغازی 
میدان های  به  شهر  دو  هر  و  بود  رسیده  اوج  به 

جنگ شدیدی تبدیل شده بود.
قرار  مجدی  اختیار  در  که  بود  روایتی  تنها  این 
که  زمانی  نشد  شگفت زده  او  بنابراین  داشت، 
ائتالف  جنگی  هواپیماهای  مارچ،  ماه  اواسط  در 
غربی ها آغاز به بمباران تاسیسات دولتی در شهر 
طرابلس کردند. به نظر می آمد که تمام این اتفاقات 
سوی  از  کشور  که  بود  این  تاییدکننده ی  تنها 
طبیعی  است.  گرفته  قرار  حمله  مورد  خارجی ها 
است که شرایط موجود، نگرانی هایی را در مجدی 
ایجاد  زادگاه شان  با سرنوشت  رابطه  در  و جالل 
فکر می کردند کدام یک  آن ها هم چنین  بود.  کرده 
از دوستان آن ها ممکن است اغوا شده و به صف 
»خائنان« پیوسته باشند. مجدی گفت: »ما در رابطه 
]مثال  می کردیم.  صحبت  زیاد  موضوع  این  با 
می کرد.  دیوانگی  کمی  همیشه  خالد  می گفتیم:[ 

شرط می بندم که به آن ها پیوسته است«.

که  وحشتناکی  رویای  از  و  شده  بیدار  از خواب 
داشت  صحبت کرده بود. البته مدتی طول کشیده 
رابطه  تا در  بیاورد  به حرف  را  او  تا مجدی  بود 
گفته  سرانجام  جالل  کند.  صحبت  جزئیات  با 
بود: »من خواب دیدم که تو و من برای جنگ به 

مصراته فرستاده شدیم و تو کشته شدی.«
در  شد.  ناپدید  به سرعت  تردیدی  هرگونه  اما 
شرایط زندگی آن ها در طرابلس، مجدی تنها همان 
می خواست.  حکومت  که  بود  شنیده  را  چیزی 
باور  را  روایت  تمام  او  اگر  که حتا  است  طبیعی 
و  داشت  باور  آن  به  کافی  به اندازه ی  نمی کرد، 
در  که  را  آن ها  پیروان  و  خارجی ها  می خواست 
بدهد،  شکست  بودند  لیبی  ویران کردن  حال 
می شناخت.  او  که  می شد  کسانی  شامل  اگر  حتا 
احتماال آن چه بیش از همه می خواست، پایان یافتن 
این برزخ بود. برای نزدیک به سه ماه، ارتباط او 
و  بود،  شده  قطع  خارج  جهان  و  خانواده اش  با 
فقط می خواست اتفاقی -هر اتفاقی- رخ بدهد ]و 

شرایط تغییر کند[. بنابراین، او موافقت کرد.
اوایل صبح روز بعد، مجدی با همراهانش در آن 
خانه ی روستایی خداحافظی کرده و به تنهایی به 
و  شرق  در  مصراته  رفت.  جنگ زده  سرزمین  آن 
او کارت  نزدیک به 10 مایل دورتر قرار داشت. 
شناسایی نظامی خود را  در جیب سمت راست 
جلوی شلوارش گذاشته بود. اگر توسط شورشیان 
بود  بعید  به تنهایی  کارت  این  می شد،  متوقف 
دولتی  سربازان  بیاورد.  به وجود  برایش  مشکلی 
بی شماری خدمت را رها کرده بودند و این حقیقت 
که مجدی از مصراته بود بدون شک می توانست 
فقط  این که  با  رابطه  در  او  توضیحات  تایید  به 
اما  قصد بازگشت به خانه را داشت، کمک کند. 
تلفن ماهواره یی که در جیب چپ او قرار داشت، 
خطوط  قطع شدن  با  بود.  متفاوتی  کامال  موضوع 
ارتباطی  ثریا وسیله ی  تلفن های  اینترنت،  و  تلفن 
عامالن حکومتی بود و اگر شورشیان تلفن مجدی 
نبود(،  هم  دشواری  کار  )که  می کردند  کشف  را 
آن ها بدون تردید به این نتیجه می رسیدند که او 
به مصراته آمده است. در  به عنوان یک جاسوس 
چنین شرایطی، بهترین پیامدی که او می توانست 

برای خود پیش بینی کند، اعدام فوری بود.
همان طور که او گام برمی داشت، صدای تیراندازی 
انفجار  از  شدیدتر می شد و صداهای گاه به گاهی 
نور  به  باتوجه  اما  به گوش می رسید.  از دور  نیز 
مصراته،  شهر  جغرافیایی  ویژگی های  و  ضعیف 
حتا  یا  فاصله  بتواند  بود  غیرممکن  مجدی  برای 
تا  کرد  او تالش  بدهد.  تشخیص  را  آن ها  جهت 
یاد  به  ابتدایی آموخته بود  آن چه در آموزش های 
میدان  در  صدا  نگران کننده ترین  این که  بیاورد، 
نرم تر  صدایی  بلکه  نیست،  گلوله  شلیک  جنگ 
است که عبور گلوله در هوا ایجاد می کند و فقط 
زمانی شنیده می شود که گلوله یی از نزدیکی سر 

شما عبور کند. 
حافظه ی مجدی در رابطه با این سفر، مبهم است. 
طول  مدت  چه  سفر  این  که  نمی آورد  به یاد  او 
کشید. او تخمین می زند که نزدیک به سه ساعت 
یا  کوتاه تر  سفر  این  بود  ممکن  اما  بود  رفته  راه 
حتا دو برابر طوالنی تر بوده باشد. بااین حال، یک 
تثبیت شده است.  او  این سفر در ذهن  از  لحظه 
ناگهان سرشار  به مصراته، مجدی  راه  میانه ی  در 
با  که  بود  شده  لذت بخش  و  خوشایند  از حسی 
بود  کرده  تجربه  در گذشته  که  دیگری  هر حس 

تفاوت داشت.
او گفت: »من واقعا نمی توانم آن حس را توصیف 
کنم. من هرگز پیش از آن چنین حسی را نداشتم، 
نسبت  خوبی  و حس  بودم،  خوشحال  خیلی  اما 
کرد،  مدتی سکوت  برای  او  داشتم«.  همه چیز  به 
می کنم  »فکر  می گشت:  توضیحی  به دنبال  گویا 
شاید دلیلش این بود که من در تنها جایی بودم که 
می توانستم از سایه ی دیگران رها باشم. من هنوز 
به کشورم  هنوز  بودم،  نکرده  به دوستانم خیانت 
خیانت نکرده بودم، و این آینده یی بود که در برابر 
من قرار داشت. بنابراین، تا زمانی که من در آن جا 

می ماندم، آزاد بودم«.

نظامی  دانشکده ی  دانشجویان  که  به نظر می رسید 
سرانجام اعتماد رژیم را به حد کافی به دست آورده 
بودند که قرار شد یک گروه بزرگ در اواسط ماه 
آموزش  تا  منتقل شوند  نظامی  پایگاهی  به  اپریل 
نه  کنند.  آغاز  را  موشکی  هدایت  در سیستم های 
مجدی و نه جالل، هیچ کدام برای این ماموریت 
ساختمان  در  آن ها  اقامت  و  نشدند  انتخاب 
دبیرستان ادامه یافت. تا این که یک روز، در اوایل 
ماه می، مجدی در پادگان به یک آشنای قدیمی 
حال حاضر  در  آشنا  این  برخورد.  محمد  به نام 
او می خواست  بود.  نظامی  استخباراتی  افسر  یک 
آن ها  بزند.  مصراته حرف  با  رابطه  در  مجدی  با 
برای مدتی گفت وگو کردند، و محمد در رابطه با 
و  مکان های مختلفی در مصراته سوال می پرسید 
این که آیا این دانشجوی جوان اطالعاتی در رابطه 
این  از  دارد. مجدی  اختیار  با »رهبران مدنی« در 
مکالمه چیزی متوجه نشد، اما عصر چند روز بعد، 

او به دفتر مرکزی احضار شد.
در آن جا یک افسر به مجدی اطالع داد که او برای 
پیوستن به گروه دانشجویان تحت آموزش هدایت 
موشکی انتخاب شده است. جیپی که قرار بود او 
را به پایگاه ببرد بالفاصله به راه می افتاد، بنابراین 
او باید عجله می کرد و حتا فرصت نداشت تا با 

جالل خداحافظی کند.
نبرد.  ارتش  پایگاه  به  را  او  جیپ  راننده ی  اما 
درعوض، او جاده ی حلقه یی طرابلس را به سمت 
بزرگراه ساحلی در پیش گرفت و سپس به سمت 

شرق رفت.
در غروب همان روز، آن ها به الدفینیه رسیدند که 
آخرین شهر پیش از مصراته و دورترین محدوده ی 
کنترل دولتی بود. مجدی به یک خانه ی روستایی 
کوچک هدایت شد، و در آن جا بود که به او گفتند 
کسی می خواهد از طریق تلفن با او صحبت کند. 
نظامی  اطالعاتی  افسر  محمد،  همان  این شخص 

بود.
دانشجوی  این  می داد،  توضیح  محمد  که  آن طور 
جوان دانشکده ی افسری نیروی هوایی برای یک 
»ماموریت ویژه ی وطن پرستانه« انتخاب شده بود. 
او قرار بود مخفیانه به مصراته بازگشته و رهبران 
پیدا کند. پس  شورشیان و مکان زندگی آن ها را 
مامور  به  را  اطالعات  باید  او  کار،  این  انجام  از 
مخفی رابط در مصراته، مردی به نام ایوب، منتقل 
می کرد. برای برقراری تماس با ایوب، یک تلفن 
ماهواره ای ثریا و شماره ی تماسی به مجدی داده 

شد.
مجدی پس از شنیدن این صحبت ها، به دو موضوع 
خانه:  در  دوستانش  مورد  در  یکی  می کرد.  فکر 
از زمانی که در رابطه با شدت جنگ در مصراته 
شنیده بود، فکر می کرد تعدادی از دوستانش حتما 
به گروه مقابل پیوسته اند. اگر او این ماموریت را 
آن ها  مرگ  باعث  زیاد  احتمال  به  می داد،  انجام 

می شد.
اما مساله ی دیگر مربوط به صحبت های اخیرش 
با جالل بود. دوستش در وضعیت روانی پریشانی 

دانشجویان دانشکده ی نظامی هم چنان در قرنطینه 
از  خارج  در  افرادی  توسط  آن ها  بودند.  مانده  باقی 
دیوارهای مجتمع محاصره شده بودند که دانشجویان 
اجازه نداشتند چیزی در رابطه با اهداف آن ها بدانند. 
سربازانی که واضح بود اعتمادی به این دانشجویان 
نداشتند، آن ها را در بین این دیوارها نگه داشته بودند. 
هم چنان که روزها می گذشت و جنگ مسلحانه پنهان 
از چشم دانشجویان شدت می گرفت، آن ها در اطراف 
پادگان های خود پرسه می زدند و به این فکر می کردند 
که چه اتفاقی قرار است برای آن ها رخ بدهد. تمام 
آن چه مجدی المنغوش و جالل الدریس می توانستند از 
آن حرف بزنند همین بود. مجدی گفت: »ما ساعت ها 
با هم می نشستیم و تمام جزئیات کوچک را یکی یکی 
بررسی می کردیم، هر سر نخی که به دست می آوردیم، 
معنایی داشت؟ اصال  این چه  ]از خود می پرسیدیم[ 
معنایی داشته است؟ اما گاهی غیرقابل تحمل می شد. 
باید این کار را متوقف می کردیم. باید راجع به دخترها 
یا فوتبال یا هر موضوع دیگری صحبت می کردیم تا 

ذهن مان منحرف می شد«.
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لیبی،  در  المنغوش  مجدی  مانند  ابراهیم،  مجد 
ناظر آشفتگی های عمیق  از راه دور  تنها  ابتدا  در 
هیچ  سوریه  دیکتاتوری  بود.  منطقه  در  موجود 
و  تونس  شورش های  پنهان کردن  برای  تالشی 
از مردم خود نکرد، و درحقیقت آشکارا و  مصر 
می گفت.  سخن  آن  از  خودبرتربینی  از  حسی  با 
رییس جمهور بشار اسد در تاریخ 31 جنوری در 
»ما  بود:  گفته  جورنال  استریت  وال  با  گفت وگو 
شرایط دشوارتری نسبت به سایر کشورهای عربی 
داریم. اما علی رغم تمام این ها، سوریه ثبات خود 
را حفظ کرده است. دلیلش؟ این که شما باید خیلی 

نزدیک به باورهای مردم باشید«.
مصاحبه،  آن  از  پس  کوتاه  مدتی  بااین حال، 
به طورکامل  مساله  این  درمورد  دولتی  رسانه های 
مارچ،  اوایل  در  که  زمانی  کردند.  سکوت 
و  بازداشت  به  اعتراض  در  تظاهرکنندگان 
شکنجه ی گروهی از دانش آموزان دبیرستانی برای 
نوشتن شعارهای ضددولتی روی دیوار، در شهر 
اشاره ی  تنها  شدند،  جمع  درعا،  سوریه،  جنوبی 
کوتاهی وجود داشت. مجد گفت: »من از طریق 
رسانه های اجتماعی در رابطه با اتفاقی که در درعا 

رخ داده بود شنیدم، فیسبوک و یوتیوپ«.  
مجد در رابطه با تظاهراتی با عنوان »روز کرامت« 
که در مقابل مسجد خالد بن الولید در مرکز شهر 
بود  شده  راه اندازی  مارچ   18 تاریخ  در  حمص 
درنظر گرفتن  با  او  شد.  آگاه  طریق  همین  از  نیز 
هشدارهای مادر و پدرش، در راهپیمایی شرکت 
نکرد، اما از طریق دوستانش شنید که صدها نفر 
همین  تقریبا  و  کردند  حضور  تظاهرات  این  در 
تعداد از نیروهای پولیس و امنیت دولت آن ها را 
برای  تکان دهنده یی  داستان  این  داشتند.  نظر  زیر 
یک دانشجوی 18 ساله بود. حمص هرگز چیزی 

مانند این را تجربه نکرده بود.
که  بعدی  تظاهرات  با  مقایسه  در  تظاهرات،  این 
یک هفته پس از آن برگزار شد، کوچک بود. این 
بار، تعداد معترضان به هزاران نفر می رسید. مجد 
که باور داشت در میان جمعیت کثیر تماشاچیان 
امنیت دارد، به اندازه  ی کافی به آن ها نزدیک شد 
تا خواسته های آن ها را بشنود: اصالحات سیاسی، 
وضعیت  حکم  لغو  گسترده تر،  مدنی  حقوق 
وجود  سوریه  در  سال   48 برای  که  اضطراری 

داشت. 
در روز 30 مارچ، اسد یک سخنرانی در پارلمان 
سوریه ایراد کرد که به شکل زنده توسط تلویزیون 
اعتراضات  اگرچه  شد.  پخش  دولتی  رادیوی  و 
سوریه  شهرهای  از  دیگری  تعداد  در  اکنون 
مسالمت آمیز  عمدتا  هم  هنوز  می شد،  راه اندازی 
بودند  رژیم  در  تغییر  خواستار  معترضان  بودند. 
این که  فرض  با  و  نتیجه،  در  آن.  سرنگونی  نه  و 
مصر  و  تونس  دولت های  سرنگونی  از  حکومت 
که  هرج ومرج هایی  و  بود  داده  رخ  تازگی  به  که 
در سراسر لیبی وجود داشت، درس عبرت گرفته 
که  داشتند  انتظار  اسد  از  آن ها  از  بسیاری  است، 

رویکرد آشتی جویانه یی را در پیش بگیرد.
ویژگی های  براساس  انتظار  این  دیگر،  سوی  از 
شخصیتی اسد شکل گرفته بود. این چشم پزشک 
پدرش  مرگ  از  پس  که  سالی   11 در  بی مدعا، 

مظاهر  از  بسیاری  بود،  کرده  حکومت  کشور  بر 
همسر  اسما،  با  او  بود.  پذیرفته  را  اصالحات 
جوان و جذابش که متولد انگلیس بود، چهره یی 
داده  قرار  سوریه  استبداد  بر  خوشایند  و  مدرن 
تبلیغات  این  تمام  ماورای  در  بااین حال،  بود. 
داده  اندکی رخ  تغییرات  در حقیقت  افسونگرانه، 
بود؛ پولیس مخفی سوریه هنوز در همه جا فعالیت 
داشت، و حکومت دیرپای این کشور، تشکیل شده 
از بروکرات ها و چهره های نظامی، هم چنان بدون 
علوی ها  اقلیت  دست  در  تغییری  و  رخنه   هیچ 
باقی مانده بود. علوی ها و تعداد زیادی از اقلیت 
مسیحی سوریه، از این وحشت داشتند که هرگونه 
به  سنی ها  دعوت  به معنای  معترضان  با  سازشی 

شورش و در نتیجه پایان کار آن ها خواهد بود.
با  رابطه  در  مبهم  پیشنهاداتی  ارایه ی  از  پس 
وضعیت،  آرام کردن  به منظور  آینده  اصالحات 
اسد از سخنرانی اش در پارلمان برای متهم ساختن 
»دشمن  با  همکاری  به  خیابانی  دردسرسازهای 
او  کرد.  استفاده  جدی  هشدار  یک  و  اسرائیل« 
اعالم کرد: »دفن فتنه یک وظیفه ی ملی، اخالقی، 
کمک  می توانند  که  کسانی  تمام  است.  دینی  و 
آن  از  بخشی  ندهند،  انجام  را  کار  این  اما  کنند، 
میانه یی  راه  یا  سازش  هیچ  می شوند.  محسوب 
براساس  اسد،  ندارد«. سخنرانی  این جا وجود  در 
سنتی که در زمان حکومت پدرش آغاز شده بود، 
از  برخاستن  با  که  پارلمان  اعضای  توسط  بارها 
جای شان قدردانی و وفاداری فناناپذیر خود را به 

رییس جمهور نشان می دادند، قطع شد.
آن طور که مجد به خاطر می آورد، پس از سخنرانی 
اسد، نوعی آرامش نگران کننده سراسر حمص را 
در  پراکنده یی  اعتراضات  هنوز  بود.  گرفته  فرا 
نظامی  دیواره های  توسط  که  داشت  وجود  شهر 
و امنیتی به شدت مسلح زیر نظر گرفته می شد، اما 
به نظر می رسید که هیچ کس نمی داند قدم بعدی 
از  احتماال  درگیر  تمام طرف های  باشد.  باید  چه 
این وحشت داشتند که کشور را به سمت جنگی 
بی پایان، همانند آن چه در لیبی جریان داشت، پیش 

ببرند.
این پرده به طور ناگهانی در تاریخ 17 اپریل 2011 
باتوجه به خبرگزاری  پایان یافت. آن روز عصر، 
که  تظاهرات کنندگان  از  کوچکی  گروه  الجزیره، 
از  خارج  بودند،  شده  گزارش  نفر   40 درحدود 
تظاهرات می کردند که چند  مسجدی در حمص 
که  مرد  چند  شد.  متوقف  آن ها  کنار  در  خودرو 
بودند  شخصی  لباس  پولیس  ماموران  یا  احتماال 
علوی ها  از  اکثرا  که  »شبیحه«  گروه  اعضای  یا 

تشکیل می شد، بیرون آمدند و یکباره بدون هدف 
مشخصی شروع به تیراندازی به سمتی کردند که 

حداقل 25 نفر از معترضان در آن جا بودند.
شعله ور  آتش  در  بنزین  ریختن  به  حادثه،  این 
از  نفر  هزار  ده ها  شب،  آن  در  داشت.  شباهت 
مرکز  در  ساعت  برج  میدان  در  تظاهرکنندگان 
و  پولیس  نیروهای  بار،  این  و  شدند  جمع  شهر 
شبیحه به پشت بام ها و طبقات باالی ساختمان های 
اطراف رفتند و از آن جا بر جمعیت شلیک کردند. 
به گفته ی مجد، »این زمانی بود که همه چیز تغییر 
کرد. پیش از آن، فقط تظاهرات ها بودند، اما پس 

از 17 اپریل، شورش و قیام بود«.
تقریبا هر روز تعدادی از معترضان کشته می شدند، 
معترضان  آن ها  خاکسپاری  مراسم  بعد  روز  اما 
بیشتری را به خیابان ها می آورد. واکنش نیروهای 
خشمگین تر  هربار  که  اجتماعات  این  به  امنیتی 
از  زیادی  تعداد  »شهادت«  به  می شد،  شدیدتر  و 
معترضان می انجامید و تضمین می کرد که جمعیت 
بعدی  تشییع جنازه ی  در  بیشتری  کشتار  و  بیشتر 
چرخه ی  می،  ماه  اوایل  در  باشد.  داشته  وجود 
خشونت با چنان سرعتی رو به شدت گرفتن بود 
که گروه بزرگی از ارتش سوریه به حمص آمد و 

شهر بالفاصله در خاموشی فرو رفت.
مجد با اشاره به سازمان های گسترده ی »مخابرات« 
مختلف  شهرهای  در  که  لباس شخصی  پولیس  و 
می آمدند،  به حساب  سنتی  قدرت های  سوریه 
محلی  امنیتی  نیروهای  به  »هیچ کس  داد:  ادامه 
شهر  به  که  را  سربازانی  همه  اما  نداشت.  اعتماد 
می آمدند دوست داشتند، حتا من. چراکه ما باور 
داشتیم آن ها برای حفاظت از مردم و توقف کشتار 
آمده اند. و کارشان نتیجه بخش بوده است. ارتش 
آن ها  از  اما  داشت،  را  امکانات  همه ی  و  تانک 
پایان  به  کشتارها  زود  خیلی  و  نمی کرد،  استفاده 

رسید«.
کوتاه،  مدتی  گذشت  از  پس  تنها  بااین وجود، 
را  نظامی اش  نیروهای  از  عمده یی  بخش  رژیم 
آرام سازی  بر عملیات های  آن ها  استقرار  به منظور 
آن جا  از  کرد.  از حمص خارج  دیگر،  مناطق  در 
نبود،  نظم  برقراری  به  قادر  ارتش  دیگر  که 
»مخابرات« شروع به توزیع سالح های سنگین تری 
به سرعت  شهر  کرد.  شبیحه  نیمه دولتی  گروه   به 
فشار  نیروهای  کرد.  سقوط  خون  ورطه ی  در 
کرده  ایجاد  جاده یی  موانع  حمص،  اطراف  در 
توسط  اکنون  که  محله هایی  به  را  حمالتی  و 
شورشیان کنترل می شدند راه اندازی کردند. جنگ 
از  افراد مسلح  و  یافت،  ادامه  تابستان  در سراسر 

حکومت،  مخالف  یا  طرفدار  مختلف  جناح های 
کنترل بخش های بیشتری از این شهر را به دست 

می گرفتند.
این  در  شد.  فاجعه بارتر  حتا  شرایط  آن،  از  پس 
از  سوریه  در  دیگری  شهر  هر  از  بیش  که  شهر 
لحاظ مذهبی مختلط بود، ناگهان کشتار مردم تنها 
به دلیل تعلقات مذهبی شان آغاز شد. در اوایل ماه 
تاییدنشده  روایتی  به  باتوجه   ،2011 سال  نوامبر 
را  اتوبوسی  مسلح  افراد  رویترز،  خبرگزاری  از 
قتل  به  را  آن  علوی  مسافر   9 و  ساخته  متوقف 
رساندند. روز بعد، در یک ایست بازرسی در آن 
نزدیکی، نیروهای امنیتی سوریه ظاهرا در اقدامی 
کردند.  اعدام  را  سنی  کارگر   11 تالفی جویانه، 
طبقه ی  که  ترورهایی  و  آدم ربایی ها  مدتی،  برای 
فضای  بود،  گرفته  هدف  شهر  در  را  متخصصان 
وحشتی را ایجاد کرده بود که باعث شد بسیاری 
از آن ها به زندگی مخفیانه رو بیاورند یا بگریزند.

غیرعادی  بی انسجامی  نوعی  سوریه،  جنگ  در 
میدان های  به  تبدیل  مناطق  برخی  داشت.  وجود 
سوخته ی جنگی شده بودند، درحالی که در مناطق 
دیگری، مغازه ها باز و کافه ها پر از مشتری بودند. 
در این مدت، مجد ابراهیم درحال تکمیل دوره ی 
تحصیل خود در رشته ی مدیریت هتل در دانشگاه 
البعث بود. محله ی او یکی از مناطقی بود که کمتر 
قرار  خشونت ها  این  تحت تاثیر  مناطق  دیگر  از 
داشت، و او با دنبال کردن جزئیات اخبار در رابطه 
با مسیرهای تبادل آتش، اغلب روزها موفق می شد 
تا مسیر دو مایلی به سمت دانشگاه را طی کند. 
اما در ماه فبروری سال 2012، مبارزات به حدی 
شدید و گسترده شده بود که دانشگاه اعالم کرد 
زمان،  همان  در  می شود.  تعطیل  موقت  به طور 
شایعاتی در سراسر حمص منتشر شدند مبنی بر 
اما  است،  بازگشت  ارتش سوریه در حال  این که 
این بار با این هدف که شورش را یک بار و برای 

همیشه سرکوب کند.
مجد توضیح داد: »این زمان بود که مادر و پدرم 
دانشگاه  بفرستند.  دمشق  به  مرا  گرفتند  تصمیم 
بود.  شدت گرفتن  درحال  جنگ  و  شده  بسته 
ماندن  برای  دلیلی  دیگر  می کردند  احساس  آن ها 
جوان  مردان  برای  وضعیت  ندارد.  وجود  من 
خطرناک تر شده بود«. زمانی که مجد در اوایل ماه 
فبروری به سمت پایتخت سوریه حرکت کرد، از 
کامیون های  از  پایان ناپذیر  ظاهرا  یک صف  کنار 
که  گذشت  ارتش  واحدهای  و  تانک ها  ارتش، 
بودند.  کرده  توقف  بزرگراه  در  از حمص  خارج 

روز بعد، ارتش سوریه وارد شهر شد.

14. مجد ابراهیم )سوریه(
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پس  المنغوش  مجدی  که  زنده یی  انسان  اولین 
دید،  مصراته  شهر  غربی  حومه ی  به  رسیدن  از 
پسربچه ای 8 یا 9 ساله در حال بازی کردن با خاک 
بود. تمام خانه های اطراف خالی از سکنه بودند، 
اما او متوجه شد که یک خودرو در سایه ی دیوار 

خانه یی روستایی پارک شده است.
این جا  »پدرت  بود:  پرسیده  پسربچه  از  مجدی 

است؟ ممکن است مرا پیش او ببری؟«
در آن خانه ی روستایی، او پدر کودک را دید که 
مردی 30 ساله به نظر می رسید و به شدت نسبت 
سرزمین  این  در  غریبه یی  ناگهانی  حضور  به 
مجدی  بود.  بدگمان  و  شگفت زده  جنگ زده، 
او  کرد:  تعریف  او  برای  را  ساختگی اش  داستان 
دولت را رها کرده بود تا به خانواده اش بپیوندد. 
این جا بود که نام خانوادگی اش به کمک او آمد، 
را  منغوش  خاندان  مصراته  در  هرکسی  چراکه 
مجدی  به  و  شد  کمتر  مرد  نگرانی  می شناخت. 

پیشنهاد داد که او را به شهر برساند.
باتوجه به آن چه مجدی تا آن زمان از جنگی که در 
شهرش جریان داشت شنیده بود، برای روبه روشدن 
با حقیقت آمادگی نداشت. از اواخر ماه فبروری 
قرار  دولتی  نیروهای  محاصره ی  در  شهر   ،2011
داشته است، ساکنان آن تقریبا به طورکامل وابسته 
که  بودند  پزشکی  تجهیزات  و  خوراکی  مواد  به 
سربازان،  درحالی که  می رسید.  دریا  طریق  از 
همان طور که قذافی وعده داده بود، کوچه به کوچه 
این  دولت  می جنگیدند.  شورشیان  با  نفربه نفر  و 
آغاز  با  محاصره  بود.  کرده  گلوله باران  را  شهر 
حمالت هوایی ائتالف غرب در اواخر ماه مارچ 
به بار  ویرانی های  اما  بود،  یافته  کاهش  حدی  تا 
در  مجدی  بود.  سرسام آور  شهر،  این  در  آمده 
ببیند  را  ساختمان هایی  می توانست  گوشه یی  هر 
یا آتش تخریب شده  تانک  که توسط گلوله های 
بودند. ویرانی ها به اندازه یی بود که در برخی نقاط 
او حتا نمی توانست حدس بزند که از کدام خیابان 

با تقاطع درحال عبور است.
مردی که از خانه ی روستایی او را همراهی کرده 
او  رساند.  خانواده اش  خانه ی  به  را  مجدی  بود، 
دروازه ی  از  واردشدن  محض  »به  آورد:  یاد  به 
خواهرم  دیدم  که  کسی  اولین  خانه،  پیش روی 
یادآوری  با  برادرم«.  فرزندان  و  همسر  بعد  بود. 
این خاطره، اشک در چشم های مجدی جمع شد 
و ادامه داد: »سه ماه گذشته بود و من فکر می کردم 

هرگز نمی توانم آن ها را دوباره ببینم«.
مجدی بقیه ی آن روز را در کنار خانواده اش سپری 
کرد. پس از آن که پدرش به سختی بیمار شده بود، 
والدینش با استفاده از یک کشتی پزشکی به تونس 
افراد  لیست  که  دریافت  او  هم چنین  بودند.  رفته 
محلی که به حکومت »خیانت« کرده بودند، تنها 
شامل دوستان قدیمی نیست، بلکه خانواده ی او را 
برادر  بر می گیرد. در حقیقت، بزرگ ترین  نیز در 
او، محمد، برای چند هفته به گروهی از خلبانان 
هلیکوپترهای نیروهای هوایی که خدمت را ترک 
کرده بودند، در خانه ی خودش پناه داده بود. به نظر 
می آمد که همه به انقالب پیوسته اند و بعد از تمام 
مصیبت هایی که مصراته متحمل شده بود، اکنون 

متعهد و منتظر هستند که پایان آن را ببینند.

برای دقایقی در طول این تجمع خانوادگی، مجدی 
اجازه خواست تا به اتاق خواب قدیمی اش برود. 
آن جا تلفن ماهواره یی ثریا را از جیب خود درآورد 
و آن را در قفسه یی پشت یک بسته مالفه پنهان 
کرد. او می گوید: »من نمی دانستم چه کاری باید 
مخفی  را  تلفن  باید  می دانستم  فقط  بدهم.  انجام 

کنم«.
شهر  در  مصراته  فرزند  این  آینده،  هفته ی  طی 
ویران شده اش سرگردان بود، با دوستانش مالقات 
می کرد و اطالعاتی در رابطه با کسانی که در جنگ 
زخمی یا کشته شده بودند به دست می آورد. در طی 
این مدت بود که او دریافت هرچه به او در رابطه 
با جنگ گفته شده بود و هرچه باور داشت، دروغ 
خارجی  مزدور  یا  مجرم  هیچ  آن جا  است.  بوده 
وجود نداشت، حداقل نه در میان شورشیان، بلکه 
که  بودند  خودش  خانواده ی  مانند  افرادی  فقط 

می خواستند دیکتاتوری را سرنگون کنند.
وضعیتی  در  را  مجدی  حقیقت  این  دریافت  اما 
بسیار حساس قرار داده بود. ایوب، رابط اطالعاتی 
او، بدون شک از ورودش به مصراته آگاه شده و 
ذهنش  به  ایده  این  مجدی  بود.  گزارش ها  منتظر 
رسید که تلفن ثریا را دور بیندازد و به زندگی اش 
است،  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  که  گویا  بدهد،  ادامه 
پیروزی  درصورت  که  کرد  فکر  این  به  بعد  اما 
خانواده اش  برای  عواقبی  چه  کار  این  حکومت، 
مهره های  اگر شورشیان  این که  یا  داشت.  خواهد 
جاسوس حکومت در شهر را کشف کنند و نام او 

در آن میان باشد چه خواهد شد؟
دانشجوی  این  احتماالت،  این  به  باتوجه 
دانشکده ی نیروی هوایی به طرحی هوشمندانه تر 
و البته خطر ناک تر رسید. در اواسط ماه می، او به 
حقیقت  و  رفت  محلی  انقالبیون  نظامی  شورای 
مجدی  که  همان طور  کرد.  آشکار  همه  برای  را 
به خوبی می دانست، برای فردی که در زمان جنگ 
برنامه ی جاسوسی داشته است اما انتظار لطف و 
مرحمت دشمن را دارد، این قمار خوبی نیست و 
یا  زندانی کردن  انقالبیون،  تصمیم  بهترین  احتماال 
او  پیامدها،  این  باوجود  اما  بود،  او خواهد  اعدام 

این اقدام جسورانه را انجام داد.
رابط  با  سرانجام  مجدی  بعد،  روز  صبح 
دو  گذاشتند  قرار  و  گرفت  تماس  اطالعاتی اش 

روز بعد در مرکز شهر در یک آپارتمان خالی از 
سکنه دیدار کنند. در آن مالقات، ناگهان گروهی 
از کماندوهای شورشی با اسلحه وارد شدند و هر 
دو مرد را به زمین زدند. مجدی و ایوب پس از آن 
اتومبیل های جداگانه یی  در  زندان  به  انتقال  برای 
شورشیان  نظامی  شورای  که  زمانی  گرفتند.  قرار 
اعالم کرد که »دو جاسوس رژیم« را در مصراته 
دستگیر کرده است، مجدی به خانه و خانواده اش 

بازگشته بود.
اگرچه طرح عملیات دستگیری به خوبی پیش رفته 
مهره های  که  داشت  وجود  احتمال  این  اما  بود، 
آگاه  مجدی  ماموریت  از  نیز  دیگری  حکومتی 
باشند، بنابراین رفت وآمد در شهر برای او خطرناک 
بود. او از اولین فرصتی که به دست آورد استفاده 

کرد و برای دیدار والدینش به تونس رفت.
بود،  ساله   24 زمان  آن  در  که  مجدی  برای 
تفاوت های تونس )مدرن و صلح آمیز(  با مصراته، 
یکی دیگر از مسایلی بود که او را دچار حیرت 
و سردرگمی می کرد. او گفت: »آن جا بسیار آرام 
باور  تا  دلپذیر. آن قدر که مدتی طول کشید  بود، 

کنم حقیقی است«.
مجدی این امکان را داشت که به راحتی در تونس 
بود که  این همان چیزی  بدون شک  کند.  اقامت 
مادر و پدرش می خواستند، اما پس از چند هفته 

رشد  او  در  این حس  و  رسیده  پایان  به  طاقتش 
کشورش  جنگ  در  را  خود  نقش  که  بود  کرده 
به طور کامل ایفا نکرده است. او گفت: »من فکر 
من  بود.  انتقام گیری  نوعی  آن،  از  بخشی  می کنم 
با ارتش بودم، اما آن ها دروغ گفتند و مرا فریب 
دادند. و البته که جنگ هنوز به پایان نرسیده بود. 
مردم هنوز در حال مبارزه بودند و جان خود را 
از دست می دادند. من به والدینم گفتم که چاره ی 

دیگری ندارم. باید به خانه بازگردم«.
مجدی در بازگشت به مصراته، بالفاصله فعالیتش 
را با یک گروه شبه نظامی شورشی محلی با عنوان 
قذافی  نظامی  مرکز  به  رفتن  برای  ذیقار،  تیپ 
مستقرشدن،  از  پیش  اما  کرد.  طرابلس شروع  در 
خوردند،  شکست  پایتخت  در  دولتی  نیروهای 
شهر  به  ساحل  سمت  به  هوادارانش  و  دیکتاتور 
عقب نشینی  قذافی،  قبیله یی  خاستگاه  سرت، 
محاصره ی  در  سر  پشت  از  آن جا  در  و  کردند 
جبهه ی  آخرین  ناامیدانه  آن ها  گرفتند.  قرار  دریا 
واحد  ماه،  یک  به مدت  کردند.  ایجاد  را  خود 
مجدی در بزرگراه کمربندی سرت موضع گرفته 
و  می کردند،  گلوله باران  را  ارتش  استحکامات  و 
به دام افتاده  سربازان  که  گاه به گاهی  جنگ های  در 
به راه می انداختند شرکت می کردند. مانند هر جای 
دیگری در جنگ لیبی، و در حقیقت، مانند بیشتر 

15. مجدی المنغوش )لیبی(

باتوجه به آن چه مجدی تا آن زمان از جنگی که در شهرش جریان 
از  نداشت.  آمادگی  حقیقت  با  روبه روشدن  برای  بود،  شنیده  داشت 
قرار  دولتی  نیروهای  محاصره ی  در  شهر   ،2011 فبروری  ماه  اواخر 
داشته است، ساکنان آن تقریبا به طورکامل وابسته به مواد خوراکی و 
تجهیزات پزشکی بودند که از طریق دریا می رسید. درحالی که سربازان، 
همان طور که قذافی وعده داده بود، کوچه به کوچه و نفربه نفر با شورشیان 
می جنگیدند. دولت این شهر را گلوله باران کرده بود. محاصره با آغاز 
حمالت هوایی ائتالف غرب در اواخر ماه مارچ تا حدی کاهش یافته بود، 
اما ویرانی های به بار آمده در این شهر، سرسام آور بود. مجدی در هر 
گوشه یی می توانست ساختمان هایی را ببیند که توسط گلوله های تانک 
یا آتش تخریب شده بودند. ویرانی ها به اندازه یی بود که در برخی نقاط 
او حتا نمی توانست حدس بزند که از کدام خیابان با تقاطع درحال عبور 

است.
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جنگ ها، درگیری ها در سرت اغلب کاری بیهوده 
و بی هدف بودند: لحظه هایی از مبارزه یی شدید که 
با آرامش و یکنواختی طوالنی دنبال می شد. برای 
مجدی به نظر می رسید که قرار است این وضعیت 

تا ابد ادامه پیدا کند.
در عوض، این وضعیت به شکل ناگهانی در صبح 
درگیری  یک  یافت.  پایان   2011 اکتبر   20 روز 
شدید در بخش غربی سرت آغاز شده و پس از 
آن یک سری حمالت هوایی جنگنده های ائتالف 
از موضع خود در  غرب صورت گرفت. مجدی 
بزرگراه می توانست شعله های آتش و گرد و غبار 
برخاسته از انفجار بمب را در سراسر شهر ببیند. 
از  پیوسته یی  رگبار  عصر،   2 ساعت  حدود  در 
حومه ی غربی آغاز شد که حدود 20 دقیقه به طول 
فرو  خاموش  در  همه جا  آن که  از  پیش  انجامید، 
برود. در ابتدا، مجدی و همراهانش فکر می کردند 
این بدان معناست که افراد قذافی تسلیم شده اند، 
دیکتاتور  رسید:  بهتر  حتا  خبری  زود  خیلی  اما 
»همه  است. مجدی گفت:  و کشته شده  دستگیر 
خوشحال بودیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم. 
چراکه می دانستیم این به معنای پایان جنگ است. 
بعد از آن همه کشتار، و پس از 42 سال حکومت 
قذافی، سرانجام دوره ی جدیدی برای لیبی از راه 

رسیده بود«.
با پایان گرفتن جنگ، مجدی به مصراته بازگشت 
و به یک واحد شبه نظامی که بیشتر با شخصیت 
خدمه ی  پیوست:  داشت  سازگاری  او  مالیم 
جراحت های  با  جنگی  مجروحین  که  آمبوالنسی 
شدید را از بیمارستان مصراته برای درمان پزشکی 
منتقل  فرودگاه  به  کشور،  از  خارج  در  پیشرفته 
و  داشت  دوست  واقعا  را  کار  این  او  می کرد. 
احساس می کرد شاهدی بر بهبود وضعیت پس از 
مرگ ها و ویرانی های بسیار است، و هم چنین به 
خوش بینی او در رابطه با آینده نیز کمک می کرد. 
یکی از روزهای ماه دسامبر، شخصی در فرودگاه 
مصراته به مالقات مجدی آمد. او، سام الدریس، 
برادر بزرگ جالل بود و 500 مایل از بنغازی به 
آن جا سفر کرده بود تا از او تقاضای کمک کند. 
اما  می گذشت،  ماه  دو  از  بیش  لیبی  انقالب  از 
از  خبری  هیچ  تاکنون  می  ماه  از  جال  خانواده ی 
دبیرستان  همان  از  بار  آخرین  نداشتند. جالل  او 
آن  در  هوایی  نیروی  دانشجویان  که  طرابلس  در 

با  کوتاه  تلفنی  تماس  یک  می شدند  نگه داری 
خانواده اش داشت. آن تماس زمانی صورت گرفته 
برای  مجدی  آغاز سفر  از  روز  تنها چند  که  بود 

ماموریت جاسوسی اش در مصراته می گذشت.
بود،  کرده  تغییر  مسیرش  دیگر  بار  که  مجدی 
برای  وسواس گونه یی  سرسختی  با  را  سفری 
یافتن دوستش آغاز کرد. او به طرابلس بازگشت 
با  مرتبط  اخبار  پیگیری  صرف  را  هفته ها  و 
با  و  کرد  آکادمی  در  سابقش  همکالسی های 
آورده  به دست  که  اندکی  اطالعات  کنارهم چیدن 
بود، توانست الاقل بخشی از این معما را حل کند. 
تقریبا  گروهی  میان  در  2011، جالل  می  ماه  در 
به  که  داشت  قرا  طرابلس  دبیرستان  از  نفره   50
به  کمک  برای  است  قرار  بود  شده  گفته  آن ها 
نیروهای خط مقدم که درحال جنگ با شورشیان 
آن ها  وظیفه ی  فرستاده شوند.  در مصراته هستند 
پیداکردن تله های انفجاری به جا مانده و محافظت 
اما درعوض،  بود.  ارتباطی  امکانات  از خطوط و 
استفاده  مورد  آن جا  در  طعمه  به عنوان  گروه  این 
قرار گرفتند، بدون هیچ محافظتی به میدان جنگی 
قرار  گلوله باری  و  حمله  مورد  و  شدند  فرستاده 
دولت  اعتماد  مورد  سربازان  که  درحالی  گرفتند، 
ازسوی  گلوله  شلیک  مسیرهای  و  گرفته  سنگر 
دشمن را بررسی می کردند. دانشجویان یکی پس 
از دیگری در این حمله جان می دادند، اما جالل و 
دو نفر از دیگر دوستانش موفق شده بودند خود 
کشاورز  از  و  برسانند  دورافتاده  مزرعه یی  به  را 

سالخورده یی در آن جا خواهش کرده بودند آن ها 
را به جنوب و جایی دور از میدان جنگ برساند. 
اما کشاورز خیانت می کند و آن ها را به نیروهای 
خود  به نوبه ی  که  می دهد  تحویل  داخلی  امنیتی 
از  پس  نفر  سه  هر  می سپارند.  ارتش  به  را  آن ها 
آن که به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفتند، بار 

دیگر به گروه انتحاری بازگردانده شدند.
مدتی  کرد.  پیدا  خاتمه  همین جا  در  داستان  اما 
دوم  بار  برای  همراه جالل  دو  آن،  از  پس  کوتاه 
تا آن  اما  بود،  بار موفقیت آمیز  این  فرار کردند و 
زمان جالل به بخش دیگری از جبهه منتقل شده 

بود.
در  او  کرد.  آغاز  را  تازه یی  مجدی جست وجوی 
نهایت به یکی دیگر از همکالسی هایش برخورد 
و این بار داستان کامل شد. یکی از روزهای ماه 
دانشجویان،  از  کوچکی  گروه  درحالی که  جون، 
شده  موفق  که  دیگری  تعداد  و  جالل  شامل 
در  مزرعه یی  در  بمانند،  زنده  زمان  آن  تا  بودند 
یکی  بودند،  زده  خیمه  مصراته  جنوبی  حومه ی 
ارایه ی  برای  می خواهد  دانشجویان  از  افسران  از 
یک  لحظه،  همان  بروند.  او  با  وضعیت  گزارش 
یا یک  ائتالف غرب  از هواپیمای جنگی  موشک 
را  افسر  این  بدون سرنشین، خودروی  هواپیمای 
منفجر می کند و بالفاصله او و بیشتر دانشجویانی 
بودند کشته می شوند.  ایستاده  نزدیکی  آن  در  که 
حدود  درختی  زیر  جالل  موشک،  انفجار  هنگام 
ساچمه ها  اما  است،  بوده  نشسته  دورتر  متر   50

زنده  که  او  همراهان  می کنند.  برخورد  او  سر  به 
مانده بودند، تکه های ازهم پاشیده ی سر جالل را 
همان جا زیر درخت دفن می کنند، اما بدن او را با 
دیگر کشته شده ها برای انتقال به گورستانی گمنام 

در یک کامیون می گذارند.
مجدی گفت: »از رویایی که او دیده بود، من جان 
به  جنگ  برای  دو  هر  ما  بلی،  بردم.  در  به  سالم 

مصراته رفتیم، اما کسی که کشته شد او بود«.
اکثر مردم، احتماال جست وجو در همین جا  برای 
پایان می یافت، اما برای مجدی این گونه نبود. او 
زمانی را به یاد می آورد که با خانواده ی جالل در 
را  آن ها  مهمان نوازی  بود،  کرده  سپری  بنغازی 
ممکن  هرطور  که  بود  مصمم  و  می آورد،  به یاد 
را  آن  و  کند  پیدا  را  دوست خود  جنازه ی  است 
به خانواده اش برساند. پس از کوبیدن بر دروازه ی 
او  جدید،  دولت  در  زیادی  صاحب منصبان 
سرانجام به قبرستانی در طرابلس هدایت شد که 
افراد »خائن« )به معنای وفاداران به دولت قذافی( 

در آن دفن شده بودند.
از  نشان هایی  با  و  زباله  از  پوشیده  زمینی  آن جا، 
صدها گور بود. مجدی یکی یکی از کنار ردیف ها 
اما نام جالل در آن جا دیده نمی شد.  می گذشت، 
قبرستان  در  دورافتاده  گوشه یی  به  او  نهایت،  در 
رسید و قبری را دید که روی آن نوشته شده بود: 
فکر  و  شد  هیجان زده  ناگهان  مجدی  »ناشناس«. 
سر  وحشتناک  جراحت  به دلیل  احتماال  که  کرد 
جالل، امکان شناسایی او وجود نداشته است، اما 
بعد متوجه شد که سه قبر دیگر نیز با همین عنوان 
اداره ی  به  او  است.  شده  نشانه گذاری  »ناشناس« 
از  عکسی  کرد  درخواست  و  رفت،  قبرستان 
جسدهای ناشناس پیش از دفن به او نشان بدهند. 
آسیب  وحشتاک  به شکلی  نفر  چهار  هر  صورت 

دیده بود و قابل شناسایی نبود.
که  بود  شده  متقاعد  اکنون  مجدی  بااین حال، 
جالل در یکی از این چهار قبر است. او خبر را 
برای  بعد  ماه  و چند  رساند  دریس  به خانواده ی 
ادای احترام به آن ها به بنغازی پرواز کرد. او گفت: 
کردم  آن ها خواهش  از  من  بود.  دشواری  »دیدار 
نتوانستم از جالل محافظت کنم،  مرا ببخشند که 
اما...« او لحظه یی زیر فشار اندوه سکوت کرد، و 
بعد ادامه داد: »خب، قصه همین است. جالل در 
یکی از آن چهار قبر قرار دارد، این قطعی است«.

خانواده ی ابراهیمی، باتوجه به 
تنش های در حال گسترش در 
وائر، یک »خانه ی امن« اجاره 

کردند. این اقدامی بود که بسیاری 
از ساکنان مرفه شهر برای تامین 

امنیت اتخاذ کرده بودند. تا آن 
زمان، با ترک حمص توسط 

بسیاری از خانواده ها، آپارتمان های 
مبله در سراسر شهر خالی از سکنه 

بودند. مجد در تماس با یکی از 
خانواده هایی که به دمشق رفته 

بود، آپارتمان آن ها را در محله یی 
دور برای زمانی که درگیری  در وائر 

باال گرفته باشد، اجاره کرده بود. 
در ابتدا، خانواده ی ابراهیمی فقط 

گاهی به خانه ی امن خود می رفتند، 
اما در اوایل سال 2013، این 

رفت وآمدها به دو تا سه بار در هفته 
افزایش یافت. بزرگ ترین نگرانی 
آن ها امنیت بزرگ ترین پسرشان 
بود که مبادا به دست شبه نظامیان 

بیفتد.

باتوجه به این احتماالت، این دانشجوی دانشکده ی نیروی هوایی به 
طرحی هوشمندانه تر و البته خطر ناک تر رسید. در اواسط ماه می، او به 
شورای نظامی انقالبیون محلی رفت و حقیقت را برای همه آشکار کرد. 
همان طور که مجدی به خوبی می دانست، برای فردی که در زمان جنگ 
برنامه ی جاسوسی داشته است اما انتظار لطف و مرحمت دشمن را دارد، 
این قمار خوبی نیست و احتماال بهترین تصمیم انقالبیون، زندانی کردن 
یا اعدام او خواهد بود، اما باوجود این پیامدها، او این اقدام جسورانه را 

انجام داد.

بود،  کرده  سپری  دمشق  در  را  ماه  سه  مجد 
درحالی که مبارزات خیابانی در سراسر زادگاهش 
شکلی  به  پایتخت  فضای  اگرچه  داشتند.  جریان 
هرچه  داشت  اشتیاق  او  اما  بود،  آرام  غم انگیز 
زودتر به خانواده اش بازگردد و تحصیالتش را از 
وضعیت   ،2012 می  ماه  در  سرانجام  بگیرد.  سر 
در حمص به اندازه یی آرام شده بود که دانشگاه 

بازگشایی شود.
مجد درطول اقامتش در دمشق، مرتب با خانواده و 
دوستانش در تماس بود و به خوبی می دانست که 
در آن زمان، جنگ در حمص در محله ی بابا عمرو 
متمرکز شده است. به او گفته بودند که آسیب ها 
شدید و گسترده است، اما او برای روبه روشدن با 
حقیقت آماده نبود. او به یاد می آورد که »ما آن روز 

و...  کردیم.  عبور  آن  کنار  از  بازگشت  مسیر  در 
خب، نابود شده بود، همه چیز نابود شده بود. همه 
باید این را ببینند. اگر مردم محله ی بابا عمرو را 
امروز ببینند، این می تواند درس عبرتی برای شان 
چقدر  جنگ  که  کرد  خواهند  درک  آن ها  باشد. 
وحشتناک است«. خام بودن این تصور خیلی زود 
مجد،  بازگشت  از  پس  هفته  چند  شد:  مشخص 
بار  این  بار دیگر آغاز شد و  نبرد بر سر حمص 
هدف  خالدیه  محله ی  در  را  شورشیان  حکومت 
ارتش در  توپخانه ی اصلی  آن جا که  از  داد.  قرار 
که  بود  معنا  بدان  این  داشت،  قرار  وائر  منطقه ی 
گلوله ها  آتش   شبانه روز،  ساعت های  تمام  در 
ابراهیم  خانواده ی  آپارتمان  باالی سر  از  مستقیما 

می گذشت.
ما  سر  باالی  از  گلوله ها  که  »زمانی  گفت:  مجد 
می مکیدند.  را  هوا  که  بود  این  مثل  می گذشتند، 
راه دیگری برای توصیف آن ندارم، ولی می توانی 
آن را در ریه های خود حس کنی. برای شاید نیم 
که  انگار  تنفس دشوار می شد،  آن،  از  دقیقه پس 

هیچ اکسیژنی وجود نداشته باشد«.
جنگ در حمص در سراسر تابستان 2012 به شدت 
یکی یکی محله های  ارتش سوریه  جریان داشت، 
شورشیان را هدف قرار می داد و حمالت نیروهای 
زمینی با پشتیبانی تانک ها و هلیکوپترها راه اندازی 
وائر  منطقه ی  مدت،  این  تمام  در  گرچه  می شد. 
آرامشی  در  بود،  متوسط  طبقه ی  به  متعلق  که 

منطقه،  آن  متنوع  جمعیت  با  داشت.  قرار  نسبی 
از  هیچ کدام  مسیحیان،  و  علوی ها  سنی ها،  شامل 
در  را  قدرت  نمی توانستند  شورشی  شبه نظامیان 
این  اگر  و  بگیرند،  دست  به  کامل  به طور  آن جا 
بودند،  نشده  کنترل  گرفتن  به  موفق  شبه نظامیان 

ارتش سوریه که هرگز موفق نمی شد.
در پاییز سال 2012، شرایط رو به تغییر گذاشت. 
مردان  وائر  خیابان های  در  که  شد  متوجه  مجد 
جوان مسلح بیشتری وجود دارند، و اکثر کسانی 
ارتش  اعضای  داشتند  تن  به  نظامی  لباس  که 
زیر  را  نیز مجد  مردان مسلح  بودند.  آزاد سوریه 
بهترین سن  در  و  در 20 سالگی  او  داشتند.  نظر 
برای جنگ قرار داشت. رفت وآمد روزانه ی او به 
چراکه  می شد،  استرس زا  بیشتر  روز  هر  دانشگاه 
متحدان  از  او  آیا  بدانند  می خواستند  مسلح  افراد 
آزار  نپیوستن  به خاطر  را  او  یا  و  نه،  یا  است 

می دادند.
خانواده ی ابراهیمی، باتوجه به تنش های در حال 
گسترش در وائر، یک »خانه ی امن« اجاره کردند. 
از ساکنان مرفه شهر  بود که بسیاری  اقدامی  این 
برای تامین امنیت اتخاذ کرده بودند. تا آن زمان، 
خانواده ها،  از  بسیاری  توسط  حمص  ترک  با 
آپارتمان های مبله در سراسر شهر خالی از سکنه 
بودند. مجد در تماس با یکی از خانواده هایی که به 
دمشق رفته بود، آپارتمان آن ها را در محله یی دور 
برای زمانی که درگیری  در وائر باال گرفته باشد، 

16. مجد ابراهیم )سوریه(
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اجاره کرده بود. در ابتدا، خانواده ی ابراهیمی فقط 
گاهی به خانه ی امن خود می رفتند، اما در اوایل 
بار  سه  تا  دو  به  رفت وآمدها  این   ،2013 سال 
آن ها  نگرانی  بزرگ ترین  یافت.  افزایش  هفته  در 
امنیت بزرگ ترین پسرشان بود که مبادا به دست 

شبه نظامیان بیفتد.
مجد توضیح داد: »بسیاری از آن ها جوانان همان 
بودند سالح  موفق شده  اکنون  که  بودند  محله ها 
می  را  آن ها  از  بسیاری  من  بگیرند.  به دست 
این خوب  و  بودم،  بزرگ شده  آن ها  با  شناختم، 
بود. اما تعداد بیشتر و بیشتری از بیرون می آمدند و 
آن ها خطرناک بودند. بسیاری از آن ها بازماندگان 

به  بابا عمرو و خالدیه بودند. آن ها نسبت  جنگ 
نمی توانستی  هیچ وقت  و  داشتند  شک  هرکسی 
حدس بزنی چه کاری ممکن است انجام بدهند«.

این  افزود  نگرانی ها  بر  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
بود که بسیاری از جنگجویان مواد مخدر استفاده 
می کردند: یک آمفتامین به نام کپتاگون که آن ها را 
برای روزها هشیار نگه دارد، همراه با یک داروی 
ضداضطراب به نام زوالم که آن ها را آرام می کرد.

ازمیان گروه های مسلح مختلفی که در وائر جمع 
به  شبیه  واقع  در  آن ها  از  بسیاری  و  بودند،  شده 
از  بیشتر  هیچ کدام  بودند،  محله  دفاعی  کمیته ی 
ارتش آزاد سوریه حس نفرت و بیزاری را در مجد 

ایجاد نمی کردند. درحالی که بسیاری در حلقه های 
که  می کردند  اذعان  امریکایی ها  خارجی  سیاست 
در این گروه، ترقی خواهان سکوالری وجود دارند 
که در صورت حمایت شدن ممکن است سوریه را 
تنها چیزی  کنند،  به سمت دموکرات شدن هدایت 
که مجد در آن ها می دید دسته یی از فرصت طلبان 

ترسو بود.
به گفته ی او، »اعضای گروه های اسالم گرا حداقل 
باورها و قاعده هایی داشتند. اما بسیاری از اعضای 
بودند  جوانانی  تنها  وائر  در  سوریه  آزاد  ارتش 
را  مردم  و  بزنند  پرسه  اسلحه  با  می خواستند  که 
بترسانند. نکته ی مضحک دیگر این است که آن ها 

به سادگی وحشت زده می شدند. اگر گروه دیگری 
به آن منطقه می رفت، آن ها به سرعت به آن گروه 

می پیوستند«. 
یک روز، مجد به یکی از فرماندهان جوان ارتش 
آزاد سوریه برخورد که به خوبی او را می شناخت 
و می دانست یک سیگاری حرفه یی است، اما آن جا 
بدون سیگار نشسته بود و سرش را پایین انداخته 
سیگار  چرا  بود  پرسیده  او  از  مجد  وقتی  بود. 
او  که  بود  داده  پاسخ  شبه نظامی  این  نمی کشد، 
دیگر عضو ارتش آزاد سوریه نیست. واحد او به 
یک گروه اسالم گرا پیوسته است که سیگارکشیدن 

را ممنوع یا حرام می دانست.
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سرنوشت  یافتن  برای  جست وجو  در  مجدی 
که  بود  رسیده  تراژدی  یک  به  دوستش،  بهترین 
می آمد  به نظر  نبود.  مقیاس  قابل  به هیچ عنوان 
کشتن  برای  لیبی،  انقالب  در  طرف ها  تمام  که 
بودند.  گرفته  نوبت  هوایی  نیروی  دانشجویان 
نیروهای قذافی، تعدادی را مانند جالل، به عنوان 
طعمه علیه شورشیان استفاده کرده بودند، اما تعداد 
دیگری را نیز تنها به این دلیل که می خواستند به 
خانه بازگردند اعدام کرده بودند. شورشیان نیز به 
نوبه ی خود، پس از کشتن بسیاری از دانشجویان 
آکادمی در میدان جنگ، تعداد بی شمار دیگری را 
به عنوان »حامیان رژیم« و برای تجلیل از پیروزی 
خود اعدام کردند. در اوایل سال 2012، شماری 
از دانشجویان آکادمی که از این کشتار جمعی در 
امان مانده بودند، در زندان های انقالبی نگه داری 
می شدند، درحالی که تعداد زیادی در خفا زندگی 
ازمیان 580  که  می زند  تخمین  می کردند. مجدی 
مصراته،  هوایی  نیروی  آکادمی  در  او  همکالسی 
شماری بین 150 تا 200 نفر، در طول جنگ و یا 

بالفاصله پس از آن کشته شدند.
او گفت: »ما فقط دانشجو بودیم. فقط همین. هر 
دو طرف از ما استفاده کردند. هر دو طرف ما را 

سالخی کردند«.
اما باوجود تمام این ها، مجدی در ابتدا نسبت به 
آینده ی لیبی پس از انقالب نگاه مثبتی داشت. این 
کشور نفت خیز بود و مردمی باذکاوت و باپشتکار 
داشت، و پس از 42 سال حکومت سرهنگ معمر 
شکل  بهتر  زندگی  یک  برای  امید  اکنون  قذافی، 

گرفته بود. در نظر او، اولین اشتباه بزرگ این بود 
که دولت موقت در طرابلس، شورای ملی انتقالی، 
قذافی  رژیم  علیه  که  کسانی  تمام  به  کرد  اعالم 
جنگیده اند، دستمزد داده خواهد شد. در طی چند 
با سخاوتمندانه ترین  که  »انقالبی ها«،  هفته، شمار 
به  ناگهان  بودند،  نفر   20000 حدود  برآوردها 
250000 نفر رسید. بدتر از آن، شیوه ی پرداخت 
این مبلغ  بودکه گرچه مورد تایید دولت های غربی 
متحد با شورای انتقالی قرار داشت، اما انگیزه یی 
مسلح جدیدی  گروه های  نه تنها  تا  آورد  به وجود 
فرماندهان  هرگونه  از  مستقل  بلکه  بگیرند  شکل 
از  بیشتری  سهم  بتوانند  تا  بمانند  باقی  مرکزی 
این دستمزدها داشته باشند. نزدیک به پایان سال 
2012، شبه نظامیان لیبی که تعدادی تشکیل شده از 
جانبازان انقالبی بودند و تعداد دیگر تشکیل شده 
تبدیل  را  یا جنایتکار، کشور  قبیله یی  باندهای  از 
به سرزمین های ارثی کرده و بر سر به دست آوردن 
چنین  هزینه های  می کردند.  رقابت  بیشتر  سهم 
این  توسط  که  مرکزی  دولت  همان  را،  کاری 
این  پرداخت می کرد.  بود،  گروه ها تضعیف شده 
اوباما  دولت  برای  دردناک  حادثه یی  با  بی ثباتی 

 ،2012 می   28 روز  اخبار  سویف،  لیال  برای 
نمی توانست بدتر از آن باشد. آن روز بعدازظهر، 
کمیسیون ملی انتخابات مصر، نام دو کاندید را که 
تبدیل شدن  برای  انتخابات  دوم  دور  در  بود  قرار 
در  دموکراتیک  منتخب  رییس جمهور  نخستین  به 
سراسر تاریخ مصر با یکدیگر رقابت کنند، اعالم 
تنها  و  داشت  وجود  کاندید   13 آغاز  در  کرد. 
کسی که شکی در پیشگام بودنش وجود نداشت، 
حزب  یک  اخوان المسلمین،  رهبر  مرسی،  محمد 
اسالم گرا و برخوردار از رای دهندگان متحدی بود 
که می توانستند جبهه ی رای دهی معناداری را ایجاد 

روشن شد. مجتمع دیپلماتیک امریکا در بنغازی، 
در سپتامبر 2012 مورد حمله قرار گرفته و منجر 
به مرگ سفیر جی.کریستوفر استیونس و سه نفر 
دیگر شد. اما برای مجدی، سرخوردگی نهایی، در 
او شکل گرفت.  برای  قالب رویداد شخصی تری 
در پاییز سال 2012، او »دیپلم« خود را از آکادمی 
با  او  نیروی هوایی دریافت کرد که براساس آن، 
رشته ی  برای  موردنیاز  دوره های  تمام  موفقیت 

مهندسی ارتباطات را به پایان رسانده بود.
او گفت: »من هیچ چیزی را تکمیل نکرده بودم. 
برگزار  کالسی  هیچ  سال  یک ونیم  مدت  برای 
اما  نداشت.  معنایی  کاغذ هیچ  این  بنابراین  نشد، 
در لیبی جدید، همه جا را فساد و دروغ فرا گرفته 
بود. شاید من آن را به دلیل آن چه بر من گذشت، 
بیشتر از دیگران احساس می کردم. تمام دوستانم 
نمی توانستم  من  و  بودند  شده  کشته  آکادمی  در 
بگیر،  را  کاغذ  این  بیا،  بپذیرم:  به سادگی  را  این 
هیچ کس نیاز نیست بداند، خودت را یک مهندس 
معرفی کن. شاید دیگران احساس متفاوتی داشتند 
یا شاید آن ها این را نوعی توافق سیاسی می دیدند، 
کردم،  دریافت  را  دیپلم  این  من  که  زمانی  اما 

کنند. لیال حاضر بود از هر کدام از دیگر کاندیدها 
در رقابت با او حمایت کند، به غیر از احمد شفیق، 
عصر،  روز  آن  مبارک.  حسنی  سابق  نخست وزیر 
اعالم شد که دو کاندید رقیب دور دوم انتخابات، 

مرسی و شفق هستند.
لیال با حالتی پرسشی گفت: »چه کاری باید انجام 
اما  نبود،  قابل قبول  به هیچ عنوان  مرسی  می شد؟ 
درحال حاضر یا او باید انتخاب می شد یا شفیق. ما 
در وضعیت بدی گرفتار شده بودیم. خب، شفیق 
دوره ی  به  بازگشت  معنای  به  چراکه  هرگز،  که 

مبارک بود. پس...«

و  شده  خیانت  انقالب  به  که  می دیدم  به روشنی 
لیبی یک کشور شکست خورده است«.

او  بود:  مواجه  دشواری  انتخاب  با  مجدی 
برای  را  خود  غیرواقعی  دیپلم  این  می توانست 
به دست آوردن شغل های بی اهمیت دولتی استفاده 
بعد،  کند. سال  یا می توانست دوباره شروع  کند، 
رشته ی  در  تحصیل  برای  مصراته  دانشگاه  در  او 
تحصیل،  مجدد  شروع  با  کرد.  ثبت نام  مهندسی 
در  مستقر  زیست  محیط  گروه  یک  با  مجدی 
را  همکاری  نیز  درخت  عاشقان  به نام  طرابلس 
آغاز کرد. او آن قدر در کار خود اشتیاق داشت که 
یک شاخه از این گروه را در مصراته نیز به وجود 
آورد. علی رغم محدودیت های مالی و تدارکاتی، 
و  گل ها  کاشتن  برای  داوطلبان  دیگر  و  مجدی 
درختچه های بسیاری در سراسر خیابان های خاکی 
آگاهی  داشتند  تالش  و  می کردند  همکاری  شهر 
عمومی را در رابطه با اهمیت حفظ پوشش گیاهی 
افزایش  داشت  وجود  لیبی  در  که  اندکی  بسیار 
بدهند. او گفت: »بیابان ها در بسیاری از نقاط لیبی 
در حال گسترش هستند. و تنها راه متوقف ساختن 

این روند، کاشت درخت است«.
اما ممکن است در کار مجدی، یک انگیزه ی بیشتر 
شخصی نیز وجود داشته باشد. یکی از پدیده های 
جالب توجه که تقریبا در همه جا درمیان سربازان 
سابق مشاهده می شود، میل به تنهایی است، این که 
در طبیعت باشند. زمانی که من او را در مصراته 
تا  داشت  زیادی  اشتیاق  مجدی  کردم،  مالقات 
جنگلی را که او و همکارانش ایجاد کرده بودند به 
من نشان بدهد. یک روز صبح زود، ما از مصراته 
و  کشاورزی  مزارع  سمت  به  و  شدیم  خارج 

روستاهای کوچک در حومه ی جنوبی آن رفتیم.
مجموعه ی  از  ردیف  چند  تنها  مجدی،  »جنگل« 
نامنظم درختان کاج در کنار جاده ی مزرعه یی بود 
که مسافران بی توجه، زباله های شان را هر سوی آن 
ریخته بودند. اما او به کارش افتخار می کرد. او با 
عبور از کنار زباله ها، در میان درختان قدم می زد، 
سینه  به  را  کاج  درختان  عطر  عمیق  نفس های  با 
لبانش  بر  از رضایت  لبخندی حاکی  می کشید، و 

می نشست.

تنها به همین دلیل بود که لیال سویف، این فمینیست 
بی باک و چپ گرا، در شرایطی قرار گرفت که ناچار 
بازگشت  خواستار  که  کند  مردی حمایت  از  شد 
ارزش های سنتی اسالمی به مصر بود. بسیاری از 
دیگر مردم مصر نسبت به انتخابی که پیش رویشان 
قرار داشت، ناراضی بودند. در دور دوم انتخابات 
در ماه جون، مرسی با 51.7 درصد آرا پیروز شد. 

در  خود  تحلیف  مراسم  سخنرانی  در  مرسی 
جدید،  مصر  »در  که  داد  وعده  جون،   30 تاریخ 
رییس جمهور فقط یک کارمند و خدمتگذار مردم 
خواهد بود«، اما خدمتگذار طبقه ی دیرپای حاکم، 

17. مجدی المنغوش )لیبی(

18. لیال سویف )مصر(
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عبارت دقیق تری بود. تنها چند روز پیش از آن که 
بگیرد،  دست  به  را  قدرت  جدید  رییس جمهور 
شورای عالی نیروهای مسلح، دولتی نظامی که از 
بر مصر حکومت می کرد،  مبارک  زمان سرنگونی 
بسیاری از اختیارات ریاست جمهوری را به ارتش 
توسط  دیگری  فرمان  آن،  از  پس  ساخت.  منتقل 
مبارک  دوران  از  که  اساسی  قانون  عالی  دادگاه 
آن  اکثریت  که  را  برحال  بود، مجلس  مانده  برجا 
از اعضای حزب اخوان المسلمین و سایر احزاب 
سیاسی اسالم گرا بودند منحل ساخت. در روزی که 
مرسی حکومت را به دست گرفت، می توان گفت 
دموکراسی  یک  بر  نقابی  و  مجسمه  یک  تنها  او 

غارت شده بود.
که  اقتداری  تا  داد  خرج  به  زیادی  تالش  مرسی 
با  او  بازگرداند.  بود،  شده  گرفته  او  حکومت  از 
اساسی،  قانون  عالی  دادگاه  فرمان  نادیده گرفتن 
دستور داد که پارلمان تحت سلطه ی اسالم گرایان 
به کار بازگردد. حتا در عملی شجاعانه تر، رهبران 
کشور  قدرتمند  دفاع  وزیر  شامل  نظامی  ارشد 
خودش،  مورداعتماد  فرد  مرسی  کرد.  اخراج  را 
همان  کرد؛  او  جایگزین  را  السیسی،  عبدالفتاح 
جنرالی که در سال 2011 زمانی که احمد سیف در 

بازداشت بود، برایش سخنرانی کرده بود.
زمینه ی  زیاده روی هایش  با  مرسی  آن،  از  پس  اما 
شکست سنگین خود را فراهم آورد. در ماه اکتبر 
را  ریاست جمهوری  قدرت  کرد  تالش  او   ،2012
ازطریق یک حکم افزایش دهد. این کار باعث شد 
طبقه ی اصلی حاکم بر کشور، و مخالفان سکوالر 
مرسی که همان زمان نیز نگران اسالمی سازی های 
مرسی  کنند.  خطر  احساس  بودند،  او  فراگیر 
از بحث برانگیزترین بخش های  تعدادی  به سرعت 
صورت  آسیب  اما  کرد،  اصالح  را  خود  حکم 
گرفته بود. در دور جدیدی از تظاهرات در مصر، 
تبدیل  درراستای  تالش هایش  برای  رییس جمهور 
شدن به یک »فرعون« یا »آیت اهلل« جدید، محکوم 

شد. 
که طبقه ی حاکم  بود  فرصتی  این ظاهرا همان  و 
اصلی کشور منتظرش بودند، شانسی برای بازگشایی 
مخالفان  و  اسالم گرایان  میان  سنتی  شکاف های 
جنرال های  دهه،  چندین  برای  دولت.  سکوالر 
مصر اسالم گرایان -و به ویژه اخوان المسلمین- را 
سکوالر  دولت  برای  تهدید  بزرگ ترین  به عنوان 
است  طبیعی  و  می دادند  قرار  فشار  تحت  مدرن، 
که آن ها نیز در مخالفت با این گروه موضع گرفته 
بودند. این استراتژی در طول روزهای انقالب درهم 
ترقی خواهان  و  اسالم گرایان  چراکه  بود،  شکسته 
احمد  اما  بودند،  ایستاده  علیه جنرال  کنار هم  در 
سیف شاهد بود که این وضعیت چگونه به آسانی 
می تواند بار دیگر احیا شود. در یکی از نشست های 
فعاالن حقوق بشر که یک سال پیش از آن توسط 
سازمان عفو بین الملل برگزار شده بود، زمانی که 
عالی  کنترل جنرال های شورای  مصر هنوز تحت 
نیروهای مصلح قرار داشت، شرکت کنندگان یکی 
با  رابطه  در  را  خود  نگرانی های  دیگری  از  پس 
براساس  بودند.  کرده  ابراز  اسالم گرایان  پیروزی 
در  حاضر  فعاالن  از  یکی  النگ،  اسکات  آن چه  
جلسه، در وبالگ شخصی اش نوشته است، احمد 
بر  را  دستش  ناگهان  بود  آرام  و  مالیم  اغلب  که 
نخواهم  هرگز  »من  گفت:  و  کوبید  کنفرانس  میز 

یکی دیگر از خصیصه های سردرگم کننده ی جنگ 
آتش بس ها  عجیب  پیچیدگی  سوریه،  داخلی 
میان  اغلب  که  است  بوده  موقتی  اتحادهای  یا 
تنها  گروه های مختلف شبه نظامی و رژیم، یا حتا 
با یک فرمانده ی ارتش محلی ایجاد می شود. این 
توافق ها می توانستند شامل هر ترکیب قابل تصوری 
با  افراطی  اسالم گرایان  اتحاد  مثال،  )برای  باشند 
گروه علوی شبیحه(، و یک پازل هولناک را برای 
را  میدان های جنگ  تا  می کرد  تالش  که  هرکسی 
هدایت کند به وجود می آورد، چراکه هیچ کس لزوما 

پذیرفت که یک دولت امریکایی، یا سازمان عفو 
بین الملل، یا هرکس دیگری به من بگوید که باید 
از  اجتناب  به منظور  را  نظامی  دیکتاتوری  یک 
تصاحب دولت توسط اسالم گرایان تحمل کنم. من 

چنین گزینه های نادرستی را نخواهم پذیرفت«.
با شکست مرسی به عنوان رییس جمهور،  اکنون، 

این »گزینه ی نادرست« کامال آشکار شده است. 
لیال گفت: »کامال واضح بود که دولت چطور پیش 
برای  مرسی  تالش های  تمام  نخست،  می رود. 
انجام هرکاری که قصد انجامش را داشت مسدود 
می شد، و بنابراین هیچ کاری انجام گرفت: او تبدیل 
ناکارآمد  و  شکست خورده  رییس جمهور  یک  به 
رابطه  در  نگرانی ها  پرورش  دوم،  قدم  اما  می شد. 
با او بود. این کار دشواری به نظر نمی آمد، چراکه 
تبلیغات علیه اخوان المسلمین و این اتهام که آن ها 
تروریست هستند، به پنجاه سال قبل بازمی گردد«، 
و این تبلیغات حداقل تا حدی ریشه در حقیقت 
داشت. در دهه ی 1990، جناح اخوان المسلمین با 

چند گروه تروریستی واقعی وارد اتحاد شده بود.
حال  در  به سرعت  مصر   ،2013 سال  بهار  در 
و  مرسی  اخوان المسلمین  پیروان  میان  قطبی شدن 
به شکل  بود. همه چیز  تمام گروه های دیگر  تقریبا 
تظاهرکنندگان  از  بسیاری  می رفت.  پیش  وارونه 
و  آمده  خیابان  به   2011 سال  در  که  جوانی 
خواستار دموکراسی بودند، اکنون سرنگونی مرسی 
را خواستار شدند. حتا بدتر، آن ها ارتش مصر را 
تنها نهاد دولتی می دانستند که قادر به کنترل اوضاع 

است.
نیست.  ملی  فراموشی  از  ساده یی  قضیه ی  این 
یک جنبه ی بیشتر جالب توجه در جامعه ی مصر، 
احترام پایدار برای ارتش این کشور است، سنتی 
که از دوران ابتدایی تحصیل به دانش آموزان تلقین 
می شود. در نتیجه، حتا در دوران حکومت مبارک، 
از  جدا  به نوعی  را  ارتش  مصر  مردم  از  بسیاری 
دیکتاتوری فاسدی می دیدند که این ارتش از آن 
در  ارتش  این که  دیگر  نکته ی  می کرد.  محافظت 
فاسد  نظام  آن  اصلی  ذی نفعان  از  یکی  حقیقت 
شرکت های  دارای  مصر  ارتش  می آمد:  به حساب 
ساختمانی و مهندسی و حتا یک کارخانه ی ماکارانی 
بود. اما آن چه بسیاری از شرکت کنندگان تظاهرات 
ضدمرسی در سال 2013 به یاد می آوردند این بود 

همانی نیست که به نظر می آید، و شلیک مرگ بار 
ممکن است از هر سمتی برسد. بااین حال، الگوی 
مدتی  برای  وائر  منطقه ی  بود  باعث شده  موجود 
طوالنی از »تاکتیک زمین سوخته« که رژیم اسد در 
دیگر مناطق حمص استفاده کرده بود در امان بماند، 
هزاران  از  تعدادی  حداقل  مدت،  آن  در  چراکه 
مخفیانه  به شکل  منطقه،  این  شورشی  شبه نظامیان 

روابط حسنه یی با دولت برقرار کرده بودند. 
در  شد.  دگرگون  می 2013  ماه  اوایل  در  شرایط 
پی یک اشتباه بزرگ، ارتش آزاد سوریه به تازگی 

قبل نقش مهمی در سرنگونی  ارتش دو سال  که 
نگهبانان  اگر  اکنون،  است.  داشته  مبارک  نهایی 
کشور موفق به براندازی یک دیکتاتور شده بودند، 

چرا برای بار دوم این کار را انجام ندهند؟
لیال گفت: »می توانید حدس بزنید که چه اتفاقی در 
حال رخ دادن بود. بله، مرسی یک فاجعه بود و باید 
می رفت، اما دعوت از ارتش گزینه ی بدتری بود. 
بااین حال، بسیاری از کسانی که من می شناختم، 
حتا افرادی که در میدان تحریر حضور داشتند، این 

همان چیزی بود که می خواستند«.
سالگرد  اولین   ،2013 سال  جون   30 روز  در 
حکومت مرسی، تظاهرات بزرگی در سراسر مصر 
کناره گیری  خواستار  معترضان  و  شد  راه اندازی 
او از قدرت شدند. آن ها در خیابان ها با نیروهای 
ضدتظاهرات که از هواداران اخوان المسلمین بودند 
مواجه شدند. در میان این دو جناح بزرگ، گروه 
کوچکی از معترضان نیز وجود داشت که راه سومی 
را پیشنهاد می کردند. لیال سویف و دخترش مونا از 

اعضای این گروه بودند.
در  »ما  می آورد:  به یاد  اندوهناک  لبخندی  با  مونا 
گوشه یی در نزدیکی میدان تحریر جمع شده بودیم 
و شعار می دادیم: نه به مرسی، نه به ارتش. مردم 
به  عجیبی  نگاه های  و  می کردند  عبور  ما  کنار  از 
دیوانه هستیم،  ما  که همه ی  گویا  می انداختند،  ما 
به نظر  هم  همان طور  ما  که  هستم  مطمین  و 

می رسیدیم«.
در همین مقطع سرنوشت ساز بود که وزیر دفاع، 
عبدالفتاح السیسی، شخصی که تا آن زمان به عنوان 
نهایت  در  می شد،  دیده  بی خاصیت  مهره ی  یک 
خود را نشان داد. در تاریخ 1 جوالی، جنرال به 
بود،  کرده  منصوب  مقام  این  در  را  او  که  مردی 
هشداری فرستاد و به مرسی گفت که 48 ساعت 
فرصت دارد تا »به خواسته های مردم تن دهد«، در 
غیر این صورت ارتش برای بازگردندان نظم اقدام 
خواهد کرد. رییس جمهور با ذکر این نکته که او 
را جدی  تهدید  این  است،  دولت  منتخب  رییس 

نگرفت.
شد.  مرتکب  بزرگ  اشتباه  دو  »مرسی  گفت:  لیال 
تایید  بدون  ارتش  می کرد  فکر  این که  نخست 
امریکایی ها علیه او نخواهد ایستاد. او متوجه نبود 
که جنرال ها اهمیتی به امریکایی ها نمی دهند. دوم 

به محله ی ویران شده ی بابا عمرو بازگشته بودند و 
در آن جا مورد محاصره قرار گرفته و قتل عام شدند. 
کسانی که از حلقه ی محاصره گریختند، خود را به 
محله ی وائر رسانده و تقریبا کنترل کامل منطقه را 
به دست گرفتند. گلوله باری ارتش سوریه بر محله ی 
این  مجد، خیلی زود آغاز شد. درحالی که شدت 
حمله به اندازه یی نبود که در محله های بابا عمرو 
یا خالدیه رخ داد، اما به اندازه ی کافی بزرگ بود تا 
خانواده ی ابراهیم از خانه ی خود در طبقه ی چهارم 
یک آپارتمان خارج نشوند، و در آن جا تالش کنند 

این که او به سیسی اعتماد کرد«. 
سیسی بر حرف خود ایستاد و در روز 3 جوالی، 
هم چنین  او  ساخت.  سرنگون  را  مصر  دولت 
لغو کرد، مرسی و دیگر رهبران  را  اساسی  قانون 
ایستگاه  چهار  و  شدند،  دستگیر  اخوان المسلمین 
روز،  چند  از  پس  شدند.  تعطیل  نیز  تلویزیونی 
»انتقالی«  موقت  دولت  یک  که  کرد  اعالم  سیسی 
بلندپایه ی  اعضای  و  نظامی  افسران  از  متشکل 
مردم  تمام  اما  شد،  خواهد  تشکیل  مبارک  دولت 
مصر می دانستند که اکنون قدرت واقعی در دستان 

سیسی قرار دارد.
رژیم جدید، چهره ی اصلی خود را در خیابان های 
مصر افشا کرد. در روزهای پس از به  قدرت رسیدن 
هواداران  و  او  هواداران  میان  درگیری ها  سیسی، 
فزاینده یی  به طور  برکنارشده،  رییس جمهور 
خشونت آمیز شده بود، و پولیس و ارتش این نکته 
را روشن ساخته بودند که در کدام جبهه قرار دارند. 
در تاریخ 8 جوالی، نیروهای امنیتی بر طرفداران 
آتش  بودند  قاهره جمع شده  مرکز  در  که  مرسی 
گشودند که به کشته شدن حداقل 51 نفر انجامید. 
بدتر  به مراتب  برای حوادثی  را  زمینه  رویداد  این 
آماده ساخت. بعدازظهر روز 14 اگست، نیروهای 
امنیتی دستور گرفتند که برای متفرق ساختن چند 
هزار نفر از هواداران مرسی که در طی ماه گذشته 
در میدان رابعه ی قاهره خیمه ی تحصن برپا کرده 
قابل اعتمادترین  براساس  بروند.  آن جا  به  بودند، 
 1000 از  بیش  احتماال  و   800 حداقل  برآوردها، 
نفر از معترضان در قتل عام متعاقب آن کشته شدند. 
در روزها بعد، صدها نفر در تقلیدی مضحک از 
انقالب سال 2011، در تمجید از این اقدام ارتش 

به خیابان های قاهره آمدند.
به مراتب  اما  دیگر  نشانه یی  سویف،  لیال  برای 
رژیم  می کرد  ثابت  که  داشت  وجود  شخصی تر 
قدرت  در  آن  از  پیش  که  کسانی  از  مصر  جدید 

بودند، متفاوت است. 
که  داشت  دیگران  با  تمایزی  عال،  لیال،  پسر 
هر  توسط  چراکه  برمی انگیخت،  را  تردیدهایی 
رسیدن  قدرت  به  از  پیش  که  مصر  دولت  سه 
شده  دستگیر  می کردند،  اداره  را  کشور  السیسی 
نیروهای  عالی  شورای  مبارک،  دولت های  بود: 
را  مسلح، و مرسی. در سال 2006، عال 45 روز 
استقالل  هدف  با  تظاهراتی  در  شرکت  جرم   به 
شورای  بود.  برده  به سر  زندان  در  بیشتر،  قضایی 
به  »تحریک  به دلیل  را  او  مسلح  نیروهای  عالی 
خشونت« دو ماه زندانی کرده بود. در دولت مرسی 
با او برخورد بهتری شده بود، و تنها به این دلیل که 
قضات باقی مانده از دوران مبارک، از رییس جمهور 
جدید نفرت داشتند. اتهام او در ماه مارچ 2013، 
»تحریک به یورش«، بالفاصله رد شد اما به جرم 
آتش سوزی عمدی محکوم به حبس تعلیقی یک 

ساله شد.
ماه  یک  فقط  احتماال  سوابقی،  چنین  به  توجه  با 
رژیم  توسط  عال  آن که  از  پیش  بود  کشیده  طول 
اتفاق در تاریخ 28  این  جدید مصر گرفتار شود. 
به  تحریک  اتهام  به  او  و  داد  رخ   2013 نوامبر 
خشونت و نقض قانون ضدتظاهرات که تنها چهار 
روز پیش از آن تصویب شده بود، دستگیر شد. در 
حکومت سیسی، همه چیز برای پسر لیال متفاوت از 

گذشته پیش می رفت.

19. مجد ابراهیم )سوریه(
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راهی برای جان سالم به دربردن بیابند.
بهتر  آیا  کنیم.  مجد گفت: »اصال نمی دانستیم چه 
است این جا بمانیم یا به خانه ی امن خود برویم؟ 
و اگر آن جا امن تر باشد، مسیر ما چقدر خطرناک 

خواهد بود؟«
دالیل  از  یکی  اما  می رسد،  به نظر  عجیب  اگرچه 
خانواده ی ابراهیم برای ماندن در حمص، علیرغم 
وخامت روزافزون وضعیت، نزدیک شدن امتحانات 
بر  آن ها  تاکید  بود.  دانشگاه  در  مجد  نهایی 
پایان رساندن دانشگاه، ارتباطی به ارزش  قایل شدن 
برای تحصیالت عالی نداشت، بلکه به این دلیل بود 
که براساس قوانین سوریه، دانشجویان از خدمت 
معاف بودند. بنابراین، تا زمانی که مجد به تحصیل 
امتحانش  او  که  زمانی  بود.  امان  در  می داد،  ادامه 
پدرش  مادر و  کرد،  آغاز  ماه جوالی  پایان  در  را 
ارزیابی  مورد  را  اوضاع  دیگر  بار  گرفتند  تصمیم 
بعدی چه  اقدام  که  بگیرند  بدهند و تصمیم  قرار 

خواهد بود.
شود.  منجر  فاجعه یی  به  بود  نزدیک  قمار  این 

دوستانش  و  مجد  جوالی،   5 روز  بعدازظهر  در 
یک  که  می رفتند  راه  وائر  خیابان های  از  یکی  در 
واگن استیشن سفید نزدیک شد و سه جنگجوی 
جوان عضو ارتش آزاد سوریه با کالشینکف بیرون 
پریدند. آن ها مجد را به زور داخل ماشین انداختند 
و بعد از بستن چشمانش او را به یکی از پایگاه های 

خود در آن نزدیکی بردند.
یک  این  کردم  گمان  ابتدا  در  »من  گفت:  مجد 
شوخی است. اما آن ها نام من، سن من، و اطالعات 
تحصیلی مرا می دانستند. آن ها مرا می خواستند، نه 

هیچ کس دیگری را«.
اسیرکنندگان مجد، برای چند ساعت او را تحت 
فشار قرار دادند تا اعتراف کند که او یک جاسوس 
رژیم است. آن ها او را با مشت و لگد مورد ضرب 
وشتم قرار می دادند. سرانجام او را مجبور کردند 
روی زانو قرار بگیرد، و یکی از اعضای ارتش آزاد 
نفر  او و یک  بزرگی روی گلوی  سوریه چاقوی 

دیگر یک کالشینکف روی سر او قرار داد.
معمول  شیوه ی  این  »خب  گفت:  آرامی  به  مجد 

که  می دانستم  من  بنابراین  بود.  اعدام  برای  آن ها 
قرار است چه اتفاقی بیفتد. آن ها واقعا می خواستند 

مرا بکشند«.
بااین حال، پیش از اعدام او، رییس بازجویان تصمیم 
می گیرد تا تلفن همراه مجد را بررسی کند. او به 
هر شماره تلفن و تصویری که می رسید، از مجد 
می خواست هویت »رییسش« را افشا کند. ادعاهای 
این جوان 20 ساله مبنی بر بی گناه بودنش باعث 
می شد ضربات بیشتری از مشت و لگد بر او وارد 
شود. بازجو به عکس مرد جوانی رسیده و از مجد 

می پرسد: »چرا عکس این فرد را داری؟«
مجد پاسخ می دهد: » او بهترین دوست من است«.
به  رو  به آرامی  سوریه  آزاد  ارتش  فرمانده ی  این 
اسیرش کرده و گفته بود: »ما با او تماس خواهیم 

گرفت«.
مدتی طوالنی،  برای  و  کرد  ترک  را  اتاق  فرمانده 
مجد روی زانو نشسته بود درحالی که چاقویی روی 
گلویش و تفنگی روی سرش قرار داشت. بهترین 
دوست مجد، بدون این که او هیچ اطالعی از این 

آزاد  ارتش  از فرماندهان  باشد، یکی  مساله داشته 
سوریه بود. او به پایگاه آمد تا به شبه نظامیان اطمینان 
بدهد که مجد ابراهیم جاسوس رژیم نیست. مجد 
زمانی این موضوع را دریافت که فرمانده به اتاق 

بازجویی آمده و به او گفته بود که آزاد می شود.
مجد گفت: »این چیزی بود که زندگی مرا نجات 

داد؛ یک عکس«.
گفت وگویی  فرمانده   وائر،  به  بازگشت  مسیر  در 
داده  توضیح  او  به  و  کرده  آغاز  مجد  با  طوالنی 
بود چرا او باید دانشگاه را ترک کند و علیه رژیم 
سالح به دست بگیرد. مجد پاسخ داده بود که به 

این موضوع فکر خواهد کرد.
زمانی که او به نقطه یی می رسد که اوایل آن روز 
دوستانش  و  والدین  بودند،  گرفته  آن جا  از  را  او 
جوالی،   6 بعد،  روز  صبح  بودند.  او  انتظار  در 
رفتند و تصمیم  امن  به خانه ی  ابراهیم  خانواده ی 
گرفتند هرگز به محله ی وائر، مکانی که مجد تمام 
روز،  بازنگردند.آن  بود،  کرده  زندگی  آن  در  عمر 

زادروز 21 سالگی او بود.

سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

در  سانفرانسیسکو  از  خلود  بازگشت  زمان  از 
اردن  در  را  ناخوشایندی  زندگی  او   ،2009 سال 
پیش می برد. در سال 2014، او همراه با پدر و دو 
خواهرش، تمیم و سحر، در آپارتمان کوچکی در 
محله ی کارگرنشینی در شرق امان زندگی می کرد. 
و  دلگیر  آپارتمانی  سوم  طبقه ی  در  واحد  این 
بدون آسانسور، با چشم انداز یک جاده ی تجاری 
گربه ی  حضور  تنها  که  داشت  قرار  غبارآلود 
خانگی خواهرانش، میستری، و شاینی، الک پشتی 
که از خیابان نجات داده بود، فضای آن را آرام تر 

می کرد.
ایاالت  به   2008 سال  در  آن که  از  پیش  خلود 
سازمان  یک  برای  کوتاهی  مدت  برود،  متحده 
بشردوستانه ی ژاپنی )سازمان کودکان بدون مرز( 
کار کرده بود و پس از بازگشت به عمان در سال 
بعد، بار دیگر کارش را از سر گرفته بود. وظیفه ی 
اصلی او کمک به تعداد بی شمار کودکان عراقی 
بود که خانواده هایش برای گریز از جنگ به امان 
آمده بودند. خلود به آن ها کمک می کرد تا خود را 
با شرایط وفق بدهند. ناظران سازمان تحت تاثیر 
کار خلود قرار گرفته بودند، و پس از مدتی کوتاه 
هر دو خواهر او را نیز استخدام کردند. تقریبا در 
همان زمان، علی الزیدی، رادیولوژیست بازنشسته 
و رییس خانواده، وظیفه یی در اسکله ی بارگیری 
امان  صنعتی  منطقه ی  در  ماست  کارخانه ی  یک 
از  این خانواده حداقل  پیدا کرد. در سال 2014، 

لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشتند.
جاپانی  موسسه ی  این  در  خلود  کار  در  گرچه 
تغییراتی به وجود آمده بود. با کاهش شدت جنگ 
در عراق، تعداد پناهندگان عراقی در اردن نیز از 
یافت.  قابل توجهی  میلیونی خود کاهش  نیم  رقم 
بااین حال، آن ها خیلی زود با پناهندگان تازه یی که 
از جنگ سوریه گریخته بودند جایگزین شدند که 
در ابتدا تنها گروه های کوچکی بودند اما در پایان 
سال 2014، تعداد آن ها به بیش از 600000 نفر 

می رسید.
خلود دریافت که کودکان سوری تفاوت خاصی 
با کودکان عراقی دارند. او گفت: »عراقی ها، خسته 
با  کارکردن  و  بودند  آرام  از جنگ طوالنی مدت، 

-پسران-،  سوری  کودکان  اما  بود.  آسان تر  آن ها 
سوریه  به  باید  که  داشتند  ذهن  در  را  ایده  این 
بازگردند و مبارزه کنند. این چیزی است که دایم 
از پدران خود می شنوند: شما یک سرباز خواهید 
شد و به سوریه بازمی گردید. بنابراین، آن ها مانند 
همه چیز  کودکان.  نه  و  بودند،  شورشیان کوچک 
با خانه، دلتنگی برای خانه،  برای آن ها در رابطه 
اتفاقاتی  به خاطر  انتقام گیری  و  خانه  به  بازگشت 
برعکس،  بود«.  داده  رخ  آن جا  در  که  می شد 
بیشتری  اشتراکات  سوری  و  عراقی  دختران 
داشتند. خلود در ادامه توضیح داد که »دختران در 
عراق و سوریه می آموزند همه چیز را درون خود 
نگه دارند. کسی به حرف آن ها توجه نمی کند، و 
این باعث دشواری بیشتر برقراری رابطه با آن ها 

می شود، بنابراین، مشکالت آن ها عمیق تر است«.
اما خلود هنوز تسلیم نشده بود و تالش می کرد 
مدت  به  کند.  خارج  آن جا  از  را  خانواده اش  تا 
بازگشایی  برای  متحده  ایاالت  از  او  سال،  چند 
پرونده اش درخواست کرده بود، اما این تالش ها 
به جایی نرسید. در سال 2014، او امید زیادی به 
مترجمی  به عنوان  اردن  در  خلود  داشت.  بریتانیا 
بود،  کرده  کار  بریتانیایی  فیلم  شرکت  یک  برای 
او،  از  حمایت  در  همکارانش  از  نامه هایی  با  و 
به این نتیجه رسیده بود که ممکن است مقامات 
باشند.  داشته  او  به  ویژه یی  توجه  کشور  این 
راه  تنها  تقریبا  که  بود  دریافته  به تازگی  او  اما 
پناهندگی در بریتانیا، یا هر کشور  به دست آوردن 
بدهد.  درخواست  که شخصا  است  این  دیگری، 

خلود باید برای انجام این کار ابتدا ویزای بریتانیا 
اقامت  به  نیاز  آن  از  پیش  به دست می آورد، و  را 
قانونی در اردن داشت. او گفت: »و این غیرممکن 
بود. اردن تنها به پناهندگان ثروتمندی که در هر 
صورت مشکلی برای اسکان در اروپا هم نداشت، 

اقامت می داد«.
هنوز   2014 سال  اپریل  ماه  تا  خلود  بااین حال، 
از  که  او  بود.  نداده  از دست  کامل  را  امید خود 
اراده یی به ظاهر شکست ناپذیر برخوردار بود، پس 
از چند روز گفت وگو، به نظر می رسید که مصمم 
است به جای بازگشت به ناکامی های گذشته، در 
او  کند.  صحبت  خود  فعلی  برنامه های  با  رابطه 
شجاع  ظاهر  این  بر  را  خود  کنترل  یک بار  فقط 
و جسور از دست داد، و آن در زمان سخن گفتن 
از تصورش در رابطه با آینده یی بود که او برای 
کودکان پناهنده یی که با آن ها کار می کرد می دید.

او گفت: »من راجع به این مساله صحبت می کنم، 
از  بهتری  زندگی  کودکان  این  می خواهم  چراکه 
من داشته باشند. اما صادقانه بگویم، فکر می کنم 
رفت.  خواهد  هدر  به  من  مثل  نیز  آن ها  زندگی 
تالش می کنم به این مساله فکر نکنم، اما راستش، 
خب بیایید با صراحت حرف بزنیم؛ آینده ی آن ها 
همین است. برای من، این 9 سال گذشته، زندگی ام 
هدر رفته است. من و خواهرانم، رویاهایی داریم، 
ادامه  به تحصیل  تحصیلکرده هستیم، می خواهیم 
از  ما  اردن  در  اما  باشیم.  داشته  حرفه یی  بدهیم، 
نمی توانیم  و  نداریم،  کار  اجازه ی  قانونی  نظر 
این جا را ترک کنیم، بنابراین فقط درجا می زنیم. 
سن ما باالتر می رود، همه در سی سالگی هستیم، 
ازدواج کنیم و خانواده یی را  اما هنوز نمی توانیم 
آغاز کنیم، چراکه با این کار دیگر هرگز از این جا 

خالص نخواهیم شد«.
ادامه  و  کشید  آهی  دلسردی  با  داد،  تکیه  خلود 
داد: »مرا ببخشید. من نمی خواهم به خودم ترحم 
بدانم،  این وضعیت مقصر  برای  یا کسی را  کنم، 
اما واقعا آرزو داشتم امریکایی ها پیش از حمله به 
عراق، بیشتر به آن چه می خواستند انجام دهند فکر 
می کردند. همه ی این ها پس از حمله ی امریکایی ها 

شروع شد. بدون آن، ما زندگی نرمالی داشتیم«.
بود  قرار  شرایط  خواهرانش،  و  خلود  برای  اما 
در  خلود،  گفته ی  به  شود.  بدتر  هم  این  از  حتا 
بدون  کودکان  ژاپنی  سازمان   ،2014 سال  پاییز 
مرز مشکالتی با دولت اردن پیدا کرد، چراکه این 
دولت تاکید داشت کارکنان خارجی سازمان باید 
اجازه ی قانونی برای کار داشته باشند. اگرچه کار 
این خواهران در سازمان عالی بود، اما تالش برای 
حفظ شغل آن ها ثمره یی نداشت. در ماه دسامبر، 
از کار اخراج  هر سه خواهر زیدی در یک روز 

شدند.

20. خلود الزیدی )اردن(

خلود دریافت که کودکان سوری تفاوت خاصی با کودکان عراقی دارند. 
او گفت: »عراقی ها، خسته از جنگ طوالنی مدت، آرام بودند و کارکردن 
با آن ها آسان تر بود. اما کودکان سوری -پسران-، این ایده را در ذهن 
داشتند که باید به سوریه بازگردند و مبارزه کنند. این چیزی است که 
دایم از پدران خود می شنوند: شما یک سرباز خواهید شد و به سوریه 
بازمی گردید. بنابراین، آن ها مانند شورشیان کوچک بودند، و نه کودکان. 
همه چیز برای آن ها در رابطه با خانه، دلتنگی برای خانه، بازگشت به 
خانه و انتقام گیری به خاطر اتفاقاتی می شد که در آن جا رخ داده بود«. 
برعکس، دختران عراقی و سوری اشتراکات بیشتری داشتند. خلود در 
ادامه توضیح داد که »دختران در عراق و سوریه می آموزند همه چیز را 
درون خود نگه دارند. کسی به حرف آن ها توجه نمی کند، و این باعث 
دشواری بیشتر برقراری رابطه با آن ها می شود، بنابراین، مشکالت آن ها 

عمیق تر است«.
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و  سویف  لیال   ،2014 سال  اکتبر   27 روز  در 
ورودی  سمت  به  مونا،  دخترش،  بزرگ ترین 
اصلی ساختمان دادگاه عالی مصر رفتند، در آن جا 
متوقف شده و در کنار یکی از ستون های سنگی 
مقوایی  تابلوی  کوله پشتی اش  از  لیال  نشستند.  آن 
کوچکی را خارج کرد. روی آن نوشته بود که او 
به  که  بی عدالتی هایی  به  اعتراض  در  دخترش  و 
اعتصاب  است،  شده  داشته  روا  آن ها  خانواده ی 
غذایی محدودی را که در ماه سپتامبر آغاز کرده 
بدن شان  کم آبی  از  که  مایعاتی  نوشیدن  )با  بودند 
خواهند  ادامه  بیشتری  شدت  با  کند(،  جلوگیری 
داد. آن ها قرار بود برای 48 ساعت آینده بدون هیچ 

غذا یا نوشیدنی در آن جا بمانند.
را  خودمان  نداشتیم  قصد  »ما  داد:  توضیح  لیال 
بکشیم، بلکه می خواستیم توجه دیگران را نسبت 
به آن چه رژیم السیسی انجام داده بود جلب کنیم. 
تعدادی  بود...  ما  برای  باقی مانده  سالح  تنها  این 
اعالم  ما  از  می گذشتند،  ما  کنار  از  که  کسانی  از 
حمایت کردند، اما این نشانه ها گاهی خیلی ناچیز 

بود«.
کلمه،  واقعی  به معنای  لیال،  خانواده ی  که  زمانی 
بر  دیگر  الیه یی  شدند،  ناپدید  چشمانش  پیش 

تجربیات دردناک او افزوده شده بود.
تصمیم  سیسی  رژیم  که  نشانه  اولین  لیال،  برای 
داشت نسبت به پیشینیان خود رویکرد جدی تری 
با مخالفان حکومتش داشته باشد، بازداشت عال در 
اواخر ماه نوامبر 2013 بود. به جای این که او و 24 
وثیقه  قید  به  محاکمه  زمان  تا  از همدستانش  نفر 
آزاد شوند، برای چهار ماه آینده در بازداشت باقی 
مانند. در اقدامی که ظاهرا برای شکستن اراده ی او 
طراحی شده بود، او سه ماه پس از آزادی به قید 

وثیقه در ماه مارچ 2014، بار دیگر دستگیر شد.
در  سرکوب ها  تشدید  نگران  مصر  مردم  اگرچه 
اما در ظاهر کمتر آن را بروز  کشور خود بودند، 
می دادند. کمتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن 

در  سیاسی  زندانیان  تعداد  در حال حاضر  سیسی، 
در  زمان  هر  از  بیشتر  به مراتب  مصر،  زندان های 
دوران مبارک بودند. در انتخابات ریاست جمهوری 
ماه می، سیسی که اکنون رسما از ارتش بازنشسته 
به دست  را  آرا  درصد   96 از  بیش  بود،  شده 
از  دقیقی  بازتاب  پیروزی  این  تردید  بدون  آورد. 
احزاب  میان  در  چراکه  نبود،  او  محبوبیت  میزان 
تعدادی  و  نداشتند،  فعالیت  اجازه ی  که  سیاسی 
که انتخابات را تحریم کرده بودند، سیسی رقیبان 
ضعیفی داشت؛ با این همه، حتا مخالف سرسختی 
مانند لیال سویف نیز تایید می کرد که این جنرال 
سابق از حمایت گسترده یی برخوردار است. لیال 
حتا در میان دوستان و همکارانش در دانشگاه نیز 
این بود که  »ایده ی آن ها  بود:  این حمایت  شاهد 
از  را  ما  ولی  است،  او کمی خشن  است  درست 
که  بود  چیزی  تمام  این  داد.  نجات  اسالم گرایان 

برای آن ها اهمیت داشت، تمام آن چه می دیدند«.
تا آن زمان، جوان ترین دختر لیال که آن زمان 20 
سال داشت، صنعا، از سنت خانوادگی درگیرشدن 
ماه   21 تاریخ  در  بود.  کرده  اجتناب  قانون  با 
که  صنعا  کرد.  تغییر  نیز  او  دیدگاه   ،2014 جون 
با برادرش و دیگر زندانیان  به دلیل رفتارهایی که 
سیاسی مصر صورت می گرفت، خشم فزاینده یی 
را احساس می کرد، به یک راهپیمایی در حمایت 
پیوست. در عرض چند  قاهره  از حقوق بشر در 
دقیقه، او نیز به اتهام مشابه برادرش دستگیر شد: 

کردند و این بار به محله ی عکرمه ی جدید رفتند 
بود.  مانده  امان  در  نیز  بدترین خشونت ها  از  که 
اتفاق  یک  منتظر  فقط  دیگران،  و  آن ها  که  جایی 

بودند، هر اتفاقی که وضعیت را تغییر بدهد.
این تغییر سرانجام در ماه می اتفاق افتاد. آخرین 
بخش از شورشیان حمص، آتش بس و مسیر عبور 
امن از این شهر را پذیرفتند. محاصره ی سه  ساله ی 
مکانی  زمانی  که  شهری  بود.  یافته  پایان  حمص 
پررونق و سرزنده بود، اکنون به عنوان »استالینگراد« 
سوریه شناخته می شد و بخش های گسترده یی از 
در  بودند.  قابل سکونت  غیر  این شهر  محله های 
همان زمان، حقیقت وحشتی که ساکنان آن شهر 
متحمل شدند، روشن شد. در فضایی کامال جنگی، 
داده  جان  گرسنگی  از  شهر  ساکنان  از  تعدادی 
با خوردن برگ  بودند، درحالی که تعداد دیگری 

و علف های هرز زنده مانده بودند.
بااین همه، اگرچه خیابان های ویران حمص شاهد 
گونه یی از صلح خیابانی بود، جنگ در نقاط دیگر 
سوریه ادامه داشت و آینده ی ناشگونی را برای تمام 
شهروندان این کشور رقم می زد. مجد ابراهیم نام 

گرفته بود، چراکه این گروه از صحراهای سوریه 
خارج شد تا این بار میدان جنگ در خاورمیانه را به 

کلی دگرگون کند.

در زمانی که لیال اعتصاب غذایی خود را آغاز کرده 
دست  از  را  و خواهرانش شغل خود  خلود  بود، 
داده بودند، مجدی المنغوش بار دیگر تحصیل را 
از سر گرفته بود، مجد ابراهیم به خودش فرصتی 
کوتاه بودنش،  باوجود  بودکه  داده  استراحت  برای 

مدت ها می شد به آن نیاز داشت.
محاصره ی پی درپی حمص باعث ویرانی محله های 
بیشتری از این شهر می شد، و در اوایل سال 2014، 
حتا خانه ی امن خانواده ی ابراهیم نیز دیگر امنیت 
نداشت. در ماه مارچ، خانواده بار دیگر نقل مکان 

بسیاری از شبه نظامیان جدید را که با شبه نظامیان 
به خاطرداشتن  اما  می شنید،  می جنگیدند  قدیمی 
میان،  این  در  اما  بود.  غیرممکن  کامال  آن ها  تمام 
یکی از گروه ها به خاطر بی رحمی و بی پروایی اش 

برجسته شده بود: دولت اسالمی، یا داعش.
بودند،  رادیکال تر  به مراتب  که  تازه واردان 
جذب  جهان  سراسر  از  را  اسالمی  افراط گرایان 
با  را  خود  حضور  گروه  این  سوریه،  در  کردند. 
ناگهانی و وحشیانه در حلب  یک رشته حمالت 
با  نه تنها  اعالم کرد، و  و شهرهای کویری شرقی 
که  رقیب  شبه نظامیان  تمام  با  بلکه  سوریه  ارتش 
می شناخت  »مرتد«  به عنوان  را  آن ها  گروه  این 
چیزی  هر  از  بیش  که  مساله یی  می جنگیدند.  نیز 
توجه مجد ابراهیم را به خود جلب کرد، شهرت 
قساوتی  و  بی رحمی  از  استفاده  برای  گروه  این 
برابرشان  در  که  را  کسانی  آن ها  بود.  بی حدومرز 
شیوه های  وحشتناک ترین  با  می کردند،  مقاومت 

ممکن از میان برمی داشتند.
تنها یک ماه پس از پایان محاصره ی حمص، داعش 
قرار  جهان  سطح  در  خبرها  مهم ترین  راس  در 

نقض قانون تظاهرات. 
طبقه ی  اعضای  سیسی،  سرکوبگر  رژیم  در  حتا 
اشرافی قاهره، مانند صنعا، از درجه یی از مصونیت 
اصلی  دشمنان  صورت،  هر  در  بودند.  برخوردار 
دولت، پیروان طبقه ی کارگر اخوان المسلمین بودند 
و به طرز وحشیانه یی مورد تعقیب و گرفتاری قرار 
می گرفتند. اما زمانی که این دانشجو در برابر قاضی 
علیرغم  برداشت.  جسورانه یی  گام  گرفت،  قرار 
توصیه های قاضی برای آرام کردن او، صنعا تاکید 
داشت که او سازمان دهنده ی اصلی تظاهرات بوده 
اعتراف نامه،  در  نکته  این  ثبت  از  پیش  و  است 
حاضر به امضای آن نیست. لیال گفت: »او حاضر 
نبود به آن ها اجازه بدهد به شیوه ی معمول، اجازه 
افراد  و  شوند  رها  ممتاز  شبکه ی  فعاالن  بدهند 
صنعا  بگیرند«.  قرار  فشار  تحت  کمترشناخته شده 
نیز مانند برادر بزرگش، تا زمان محاکمه در زندان 

باقی ماند.
برجسته ی  وکیل  سیف،  احمد  برای  رویداد  این 
فهرست  که  بود  معنا  بدان  مصر،  در  بشر  حقوق 
همواره در حال افزایش موکلین او، اکنون شامل نام 
دو فرزندش نیز می شد. این زندانی سیاسی سابق، 
گذشته،  جنوری  ماه  در  خبری  کنفرانس  یک  در 
میکروفون را در اختیار گرفته و با صراحت پسر 
زندانی خود، عال، را خطاب قرار داده و گفته بود: 
»پسرم، من می خواستم تو جامعه یی دموکراتیک را 
پس از من به ارث ببری که از حقوق تو حمایت 

را  زندانی  سلول های  من  عوض  در  اما  می کند، 
که در آن گرفتار بودم به تو منتقل کردم و اکنون 
پیام  این  ماه جون،  در  هستی«.  زندان  این  در  تو 
فراموش ناشدنی به همان اندازه در رابطه با دخترش 

نیز صدق می کرد.
سویف  لیال  خانواده ی  برای  شرایط  زود،  خیلی 
احمد  گرفت.  پیش  در  را  اندوه بارتری  گردش 
بود  قرار  و   می برد  رنج  بیماری  از  مدت ها  که 
که در پایان اگست تحت عمل جراحی باز قلب 
قرار بگیرد، در تاریخ 16 همان ماه، ناگهان به کما 
فرو رفت. با تالش های جدی سازمان های حقوق 
سیسی  رژیم  بین المللی،  و  مصری  بانفوذ  بشری 
برای یک بعدازظهر به عال و صنعا مرخصی داد تا 

پیش از مرگ پدرشان به دیدار او بروند.
لیال گفت: »آن روز بدترین روز بود. شاید بدترین 
روز زندگی ام. صنعا در یک پایگاه پولیس نگهداری 
می شد و بنابراین ما توانستیم به دیدارش برویم و به 
او بگوییم که چه اتفاقی افتاده است، اما عال کامال 
بی خبر بود. او با دسته گلی برای مالقات پدرش به 
بردم  به مالقات پدرش  را  او  آمد. من  بیمارستان 
که در کما بود. او گفت: پس او حتا نمی داند من 
این جا هستم، و بعد گل ها را به گوشه یی انداخت«.
سلول  در  عال  بیمارستان،  در  بازدید  از  بعد  روز 
خود دست به اعتصاب غذا زد. صنعا نیز در روز 
اعتصاب  پدرش،  تشییع جنازه ی  روز  اگست،   28
نیز  مونا  و  لیال  بعد،  هفته  یک  کرد.  آغاز  را  غذا 
که  کردند  شروع  را  خود  جزئی  غذای  اعتصاب 
در طول آن، تنها مایعاتی استفاده می کردند که از 

کم شدن آب  بدن شان جلوگیری کند.
خانواده،  این  به شهرت  باتوجه  و  احمد  مرگ  با 
بسیاری از ناظران باور داشتند که با عال و صنعا 
در دادگاه نرمش نشان داده خواهد شد. این باور 
صنعا   ،2014 اکتبر   26 تاریخ  در  بود.  نادرست 
به سه سال زندان  قانون تظاهرات  به جرم نقض 
مرحله ی  به  مونا  و  لیال  بعد،  روز  شد.  محکوم 
که  زمانی  بعد،  ماه  رفتند.  غذایی  اعتصاب  بعدی 
به خاطرداشتن حرفی  با  لیال  رفت،  دادگاه  به  عال 
که شوهرش گفته بود، خودش را برای خبرهای 

بدتری آماده کرد.
در  را  زیادی  زمان  احمد  آن جا  از  گفت:  او 
دادگاه ها به سر برده بود و معنای نشانه های خاص 
دقیقی  بسیار  پیشبینی های  همیشه  می دانست،  را 
از مرگ و زمانی که هنوز وکیل  او پیش  داشت. 
عال بود، به من گفت: خودت را آماده کن، او را به 

پنج سال زندان محکوم می کنند«.

21. لیال سویف )مصر(

22. مجد ابراهیم )سوریه(

بااین همه، اگرچه خیابان های 
ویران حمص شاهد گونه یی از 

صلح خیابانی بود، جنگ در نقاط 
دیگر سوریه ادامه داشت و آینده ی 
ناشگونی را برای تمام شهروندان 
این کشور رقم می زد. مجد ابراهیم 

نام بسیاری از شبه نظامیان 
جدید را که با شبه نظامیان 

قدیمی می جنگیدند می شنید، اما 
به خاطرداشتن تمام آن ها کامال 
غیرممکن بود. اما در این میان، 

یکی از گروه ها به خاطر بی رحمی 
و بی پروایی اش برجسته شده بود: 

دولت اسالمی، یا داعش.
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ویدیوها  این  بودند.  کرده  تماشا  شدند،  منتشر  و 
برای  داعش  که  )نامش  »شوالیه ها«  یا  جنگجویان 
پوشیده  که  نشان می داد  را  استفاده می کرد(  آن ها 
سیاه رنگ،  ماسک های  و  منظم  یونیفورم های  در 
حرکت  شده  فتح  تازه  شهرهایی  در  پیروزمندانه 
بر  گروه  سیاه  بزرگ  پرچم  درحالی که  می کردند، 
ماشین های لندکروزر جدید آن ها نصب شده بود. 
چهره ی  که  داشت  وجود  نیز  دیگری  ویدیوهای 
)صحنه های  می دادند  نشان  را  داعش  تاریک تر 
می کند  ادعا  وقاص  اما  مصلوب کردن(،  و  اعدام 
به نظر  بااین همه،  است.  ندیده  را  آن ها  هرگز  که 
از شهر مالل آور و  نوپا  این خالفت  می رسید که 
فاصله ی  َدور،  احتضار  حال  در  اقتصادی  نظر  از 

زیادی دارد.
تاریخ  در  بود.  کم شده  فاصله  این  ماه جون،  در 
6 جون، گروهی از جنگجویان داعش به حومه ی 
غربی موصل، بزرگ ترین شهر شمالی عراق، وارد 
شدند که از طریق بزرگراه اصلی تنها 140 مایل از 
تخمین ها  براساس  اگرچه  داشت.  فاصله  تکریت 
به موصل  تنها 1500 جنگجوی داعش در حمله 
برآوردها  برخی  براساس  )و  داشتند  شرکت 
طی  در  اما  است(،  بوده  کمتر  به مراتب  رقم  این 
ارتش  نیروهای  از  نفر  هزار  ده ها  آن ها  روز  چند 
میلیون  دو  شهر  این  در  امنیتی  نیروهای  و  عراق 
نفری را ناگزیر به فرار کردند. در تاریخ 9 جون، 
بزرگراه شماره یک در اطراف تکریت، شاهد گریز 
دسته جمعی و سراسیمه ی هزاران نفر از سربازان 
آن ها  از  بسیاری  که  بود،  عراقی  وحشت زده ی 
لباس های نظامی خود را از تن درآورده و به امید 
امنیت بیشتر باسرعت به سمت بغداد می رفتند که 
در 100 مایلی جنوب قرار داشت. اما کار داعش 
به پایان نرسیده بود. پس از موصل، آن ها بالفاصله 

این  تکریت،  و  بیجی  شامل  سنی نشین،  اصلی 
رفتار سرکوبگرانه بیزاری عمیقی نسبت به دولت 
مرکزی و ارتش آن که به عنوان اشغالگران نگریسته 
می شدند، ایجاد کرده بود. البته ارتش هم که تحت 
سلطه ی شیعیان قرار داشت، از این نفرت آگاه بود 
و باعث می شد که آن ها نیز به نوبه ی خود کامال 
نسبت به مردم محلی بی اعتماد باشند، به حدی که 
سربازان با اولین نشانه های مشکالت، که در این 
نمونه ورود تعدادی جهادی سنی به شهر با وعده ی 
انتقام گیری بود، از ترس یک یورش گسترده علیه 

خود، به سادگی می گریختند.
این وحشت کامال بی اساس نیست، چراکه داعش 
واحدهای  هوشمندانه،  اقدامی  در  و  پیشاپیش 
که  بود  آورده  به وجود  این شهرها  در  را  مخفی 
هم در زمان حمله به دیگران ملحق شدند و هم 
یکی  اعضای جدید کمک می کردند.  استخدام  به 
از کسانی که به داعش پیوست، وقاص حسن بود.
 ،2014 10 جون  تاریخ  در  او  وقاص،  گفته ی  به 
درست در زمانی که این گروه چریکی در منطقه ی 
تکریت فعال شده بود اما یک روز پیش از شروع 
حمله ی اصلی به این شهر، به داعش پیوست. او 
کسی  او،  اصلی  استخدام کننده ی  که  می کند  ادعا 
اطالعاتی  افسر  یک  نبود:  محمد  برادرش  از  غیر 
دولت  کارمند  و  امریکایی ها  توسط  آموزش دیده 
عراق. وقاص گفت: »این کار به دلیل مذهبی و یا 
این که من ارتباط خاصی با این گروه حس کرده 
باشم، نبود. در آن لحظه من اصال نمی دانستم آن ها 
با چه هدفی مبارزه می کنند. تنها دلیل من این بود 

که محمد گفته بود ما باید به آن ها ملحق شویم«.
پول  مساله ی  ماند،  جا  وقاص  روایت  از  آن چه 
بود. در تابستان سال 2014، داعش با سرمایه های 
فراوانی که از کنترل مناطق نفتی شرق سوریه به 

مشکل  دچار  مدرسه  در  همیشه  حسن  وقاص 
درس  می گرفتم  تصمیم  »هربار  گفت:  او  می شد. 
حداقل  می ماندم«.  ناکام  تالش  این  در  بخوانم، 
بخشی از مشکالت او نتیجه ی یک اختالل شنوایی 
ناموزون  اندکی  و  بلند  با صدایی  او  بوده است.  
تا  می خواهد  دیگران  از  اغلب  و  می کند  صحبت 
تکریت  کودکان  اما  کنند.  تکرار  را  خود  حرف 
به ندرت برای چنین مشکالتی مورد آزمایش قرار 
موفق  هرگز  که  بود  پذیرفته  نیز  او  و  می گرفتند، 
نخواهد شد تا در سطح همکالسی های خود قرار 
سال  یک  شد  ناچار  آن که  از  پس  وقاص  بگیرد. 

تحصیلی را تکرار کند، مدرسه را ترک کرد. 
وقاص در نوجوانی به تعداد زیاد دیگری از مردان 
مهارتی  داشتن  بدون  که  پیوست  عراقی  جوان 
روزمرد  کارگری  مانند  شغل هایی  با  خاص، 
تخلیه ی  می گذراندند:  را  خود  زندگی  ساختمانی 
آجر، برش میلگرد، مخلوط کردن سیمان. زمانی که 
هیچ کار ساختمانی وجود نداشت، او در مغازه ی 
شیرینی فروشی کوچک پدرش کار می کرد. پدرش، 
در  را  مغازه  این  بانک،  بازنشسته ی  کارمند  یک 
روستای زادگاهش در شهر َدور باز کرده بود که 
خارج از تکریت قرار داشت. اما این زندگی ناچیز 

و مالل آور بود.
برخالف  داشت.  وجود  خروج  راه  یک  تنها 
برادر  شغل،  یافتن  برای  وقاص  مشکالت 
اطالعاتی  افسر  یک  به عنوان  محمد،  بزرگ ترش 
برای  این  و  شد  استخدام  امنیتی  نیروهای  برای 
بود.  امیدوارکننده  حسن  خانواده ی  اعضای  تمام 
در  که صدام  خویشاوندساالری  فرهنگ  براساس 
عراق به وجود آورده بود، و پس از سرنگونی او نیز 
ادامه یافت، وقاص نیز طبیعتا امید داشت که محمد 
ممکن است روزی به درجات باالتری دست یابد 
و سه برادر جوان تر خود شامل خود وقاص را نیز 
به نیروهای امنیتی وارد کند. اما در ماه جون 2014، 
یک رشته حوادث بزرگ قرار بود مرکز سنی نشین 
عراق را دگرگون کند، حوادثی که سرنوشت این 

کارگر 19 ساله در َدور را نیز عوض می کرد.
در ابتدای همان سال، شورشیان داعش در عراق، 
تقاطع  که  را  انبار  استان  در  فلوجه  شهر  کنترل 
به دست  می شود،  شناخته  منطقه  این  استراتژیک 
گرفتند. سپس، آن ها برای تصاحب تعداد دیگری 
زمان،  آن  در  شدند.  پراکنده  نزدیک  شهرهای  از 
وقاص آگاهی اندکی در رابطه با این گروه داشت، 
تاسیس خالفت  تنها می دانست که آن ها درپی  و 
اسالمی در سرزمین های سنی نشین عراق و سوریه 
بااین حال، در طی ماه های بعد، وقاص و  هستند. 
دیگر مردان جوان تکریت، ویدیوهای جذب نیرو 
استاده طراحی  به شیوه ی  این گروه را که  توسط 

به سمت بیجی رفتند که شهری با صنعت پاالیش 
نفت در 40 مایلی شمال تکریت است، و پس از آن 

در تاریخ 11 جون، به شهر تکریت حمله کردند.
ارتش عراق  بیجی،  در تکریت، همانند موصل و 
تقریبا هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، و واحدهای 
مختلف ظاهرا تنها بر سر این که چه کسی می تواند 
برای  بیشتری  سالح های  و  کند  فرار  سریع تر 
دشمن باقی بگذارد با یکدیگر رقابت داشتند. اما 
فقط ارتش نبود که از منطقه فرار می کرد، تعدادی 
از مردم محلی نیز آن ها را در این گریز همراهی 
می کردند. وقاص و برادرش محمد در میان کسانی 

بودند که در شهر باقی ماندند.
از  یکی   ،2014 سال  جون  ماه  در  داعش  تهاجم 
تاریخ  در  نظامی  شاهکارهای  حیرت انگیزترین 
مدرن را رقم زد: در کمتر از یک هفته، یک نیروی 
چریکی با تجهیزات جنگی اندک، شاید تشکیل شده 
از نزدیک به 5000 جنگجو، یک ارتش مدرن و 
برابر   20 حداقل  آن  جمعیت  که  مجهز  به خوبی 
میلیاردها  به ارزش  پاشیدند،  از هم  بود  گروه  این 
نظامی  پیشرفته و سخت افزارهای  دالر سالح های 
به دست آوردند، و اکنون مراکز شهری با جمعیت 
نزدیک به 5 میلیون نفر را کنترل می کردند. اگرچه 
فروپاشی عظیمی که ارتش عراق تجربه کرد، بدون 
شک نتیجه ی ناکامی ها و اشتباهات بسیاری است، 
و بی تردید بی کفایتی و فساد نقش گسترده یی در 
این میان داشت، اما بخش عمده یی از آن را می توان 

به رویدادهای تاریخ اخیر نسبت داد.
نوری  نخست وزیر  ساله ی  هشت  حکومت  در 
اقلیت شیعه ی عراق تمام ادارات دولتی  المالکی، 
به تسلط خود درآورده  از جمله بخش نظامی را 
بودند، و برتری تازه یافته ی خود را بر اهل سنت 
تحمیل می کردند. برای بسیاری از ساکنان مناطق 

فصل چهارم: ظهور داعش
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دسته جمعی  کشتار  این  رساندند.  قتل  به  مسلسل 
توسط فیلم برداران داعش ثبت شده و در اینترنت 
گروه های  و  ارتش ها  به طورمعمول،  شد.  منتشر 
را  خود  جنگی  جنایات  می کنند  تالش  چریکی 
این  داعش  اما  برسانند،  حداقل  به  یا  کرده  انکار 
کار را نمی کرد. زمانی که ناظران خارجی در ابتدا 
آن  در  افسری  دانشجوی   800 که  زدند  تخمین 
روز در تکریت کشته شده اند، سخنگویان داعش 
با افتخار ادعا کردند که تعداد کشته شدگان بسیار 
بیشتر از آن بوده است )تعداد نهایی کشته شدگان 
هنوز مشخص نیست، اما برآوردها تا رقم 1700 

نفر باال می روند(.
پس از قتل عام کمپ اسپینچر، وقاص قرارداد یک 
)برای  کرد  امضا  داعش  با  کار  برای  را  ساله یی 
یک سازمان تروریستی، استفاده از این بروکراسی 
از  زیادی  گروه  با  او  بود(.  حیرت انگیز  رسمی 

پیوستند. غیرنظامی که چشم ها و دست هایش بسته 
مرد  داعش  جنگجوی  می کرد.  گریه  بود،  شده 
گریان را مجبور کرد روی زانو بنشیند، و فرمانده 
روزمزد  کارگر  این  داد.  وقاص  به  تیر  یک هفت 
سابق از منطقه ی َدور، دقیقا نمی دانست از او چه 

انتظاری دارند.
وقاص گفت: »آن ها به من نشان دادند که چطور 
آن را کار را انجام بدهم: تفنگ را رو به پایین نگه 
می داری، مستقیم به مرکز سر شلیک نمی کنی، بلکه 

باید اندکی به یک طرف متمایل باشد«.
را  اعدام  اولین  وقاص  آموزشی،  میدان  این  در 
دیگر  بار  پنج  او  بعد،  هفته ی  در چند  داد.  انجام 
نیز به میدان احضار شد و پنج مرد چشم بسته و 
دست بسته را به قتل رساند. او گفت: »من چیزی 
در مورد آن ها نمی دانستم، اما می توانم بگویم که 
نفر  از  بعد  داشتند.  سال  تا 70  سال  از 35  شاید 
دیگران  کرد.  گریه  آن ها  از  دیگر  یکی  فقط  اول، 
فکر می کنم نمی دانستند که چه اتفاقی قرار است 

برای شان رخ بدهد«.
واکنش  هیچ  وقایع  این  تعریف  زمان  در  وقاص 
احساسی از خود نشان نمی داد، و حتا با حرکات 
بدنش نشان می داد که شیوه ی درست به قتل رساندن 
چگونه است. اما بعد، گویا که ناگهان سنگدلی خود 
را در این روایت دریافته باشد، به آرامی شانه اش را 

باال انداخت.
او گفت: »من حس بدی به انجام آن کار داشتم، 
موصل  به  ما  که  زمانی  نبود.  دیگری  چاره ی  اما 
رسیدیم، هیچ راهی برای ترک کردن وجود نداشت. 
وقتی با داعش باشی، اگر اطاعت نکنی، آن ها تو 

را هم می کشند«.

دست می آورد، می توانست حتا به سربازان تازه کار 
و آموزش ندیده اش نیز ماهانه تا 400 دالر حقوق 
یک  درآمد  از  باالتر  به مراتب  مبلغ،  این  بدهد. 
کارگر غیرماهر 19 ساله مانند وقاص برای انجام 
البته، در آن زمان داعش  بود.  کارهای ساختمانی 
پاالیشگاه نفت بیجی را نیز تصرف کرده و از منابع 

مالی پردرآمدی برخوردار بود.
داعش،  متعهد  اعضای  به عنوان  وقاص،  و  محمد 
همکاری  11 جون  تاریخ  در  تکریت  تصرف  در 
کردند. هم چنین هر دو برادر نقشی حداقل حمایتی 
در  داعش  که  داشتند  در سالخی های وحشتناکی 
طول جنگ برق آسای خود در ماه جون انجام داد.

دقیقا در شمال تکریت، یک پایگاه آموزش نظامی 
عراقی بزرگ که هنوز با نام امریکایی اش شناخته 
می شود قرار دارد: کمپ اسپینچر. زمانی که داعش 
دانشجویان  از  نفر  هزاران  شد،  نزدیک  آن جا  به 
دوره های  گذراندن  درحال  نظامی  دانشکده ی 
از  می توان  که  همانگونه  بودند.  خود  آموزشی 
واکنش سربازان عراقی در مناطق دیگر پیش بینی 
کرد، واحدهای ارتش و افسران ارشد نظامی مستقر 
در اسپینچر نیز با نزدیک شدن داعش از این مجتمع 
گریختند، و دانشجویان را در محاصره رها کردند. 
دانشجویان کمک  در جمع کردن  ما  وقاص گفت 
می کردیم، اما با تاکید، هرگونه نقشی در اتفاقات 

پس از آن را رد کرد.
فرقه ی  براساس  دانشجویان  جداکردن  از  پس 
مذهبی )سنی ها یک طرف، شیعیان طرف دیگر(، 
افراد مسلح داعش صدها نفر از کارآموزان شیعه را 
وادار کردند که در خیابان های سراسر تکریت راه 
بروند و در همان حال، آن ها را به ضرب گلوله های 

در  داعش  پایگاه های  از  یکی  به  داعش  سربازان 
فرستاده  موصل  از  خارج  در  شماره یک  بزرگراه 
که  ابتدایی  مهارت های  پایگاه،  آن  در  او  شدند. 
را  می شود  داده  آموزش  سربازان  به  همه جا  در 
موانع  با  تمرین  میدان های  در  دویدن  گرفت:  یاد 
و دست اندازها، بازوبسته کردن و شلیک سالح های 
انسجام  برای حفظ  تاکتیکی  تمرین های  مختلف، 
آموزش ها  زود  خیلی  اما  جنگ.  میدان  در  کادر 

شیوه ی خشن تری را آغاز کرد.
در صبح یکی از روزهای اواخر ماه جون، وقاص 
توسط یک فرمانده ی ارشد از پادگان خود احضار 
شد. فرمانده به این جوان 19 ساله دستور داد او را 
دنبال کند و آن ها به زمین وسیعی که در محدوده ی 
این پایگاه قرار داشت رفتند. پس از چند دقیقه، دو 
مرد دیگر که یکی جنگجو ی داعش بود و دیگری 
یک غیرنظامی که ظاهرا 30 سال داشت، به آن ها 
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تنها یک راه خروج وجود داشت. برخالف مشکالت وقاص برای یافتن 
برای  اطالعاتی  افسر  یک  به عنوان  محمد،  بزرگ ترش  برادر  شغل، 
نیروهای امنیتی استخدام شد و این برای تمام اعضای خانواده ی حسن 
امیدوارکننده بود. براساس فرهنگ خویشاوندساالری که صدام در عراق 
به وجود آورده بود، و پس از سرنگونی او نیز ادامه یافت، وقاص نیز طبیعتا 
امید داشت که محمد ممکن است روزی به درجات باالتری دست یابد 
و سه برادر جوان تر خود شامل خود وقاص را نیز به نیروهای امنیتی 
وارد کند. اما در ماه جون 2014، یک رشته حوادث بزرگ قرار بود مرکز 
سنی نشین عراق را دگرگون کند، حوادثی که سرنوشت این کارگر 19 

ساله در َدور را نیز عوض می کرد.

قهرمان برایش برگزار شد. حتا بارزانی هم شرکت 
کرده بود« )مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان 

عراق(. 
اندوه دکتر در صحبت از مرگ برادرش علی بیشتر 
مشهود بود. او دومین فرزند از 14 خواهر و برادر 
میرخان و نخستین کسی بود که قدم های پدرش 
را برای پیوستن به صفوف رهبری پیشمرگه دنبال 
این  شد،  کشته  علی  که  »زمانی  گفت:  آذر  کرد. 
نه تنها یک تراژدی برای خانواده، بلکه برای تمام 
کردستان بود. او ذاتا یک رهبر بود، مقتدر، زیرک. 
و خب، او برادرم بود. اما من باور دارم که اگر او 
زنده می ماند، ما در حال حاضر در وضعیت کامال 
متفاوتی بودیم. بسیاری از تعداد زیاد افرادی که او 

را می شناختند این را به من گفته اند«.
آذر این داستان ها را در مسیر سفری که در مقدمه 
توضیح داده شده است برایم تعریف می کرد. شاید 
یکی از دالیلش این بود که به من توضیح بدهد 
که چرا مقصد ما، روستای کوچکی در منطقه یی از 
عراق به نام گوند سیبا، هنوز هم او را رها نکرده 
است. او از محل کارش که بیمارستانی در اربیل 
نامحدود  مرخصی  بود،  کردستان  اقلیم  پایتخت 
برای  را  خود  انرژی  تمام  بتواند  تا  بود  گرفته 
مقابله با بحران ناشی از حمله ی داعش وقف کند. 
وظایف او، که به نظر می رسید تا حد زیادی توسط 
دوره یی  سفرهای  شامل  می شد،  تعیین  خودش 
به  ارایه ی مشاوره  پیشمرگه ها و  به خطوط مقدم 
در  همه  که  می آمد  به نظر  بود.  آن ها  فرماندهان 
دولت منطقه یی کردستان نام میرخان را می شناختند 
و یکی از پیامدهای خوب چنین شناختی این بود 
توجه  و  احترام  با  او  همراهان  و  نزدیکان  با  که 

فوری رفتار می شد.
در طی گفت وگوها مشخص شد ماموریتی که آذر 
برای خود تعیین کرده بود، بسیار فراتر از مقابله با 
تهدید داعش می رفت. او در وضعیت فعلی دولت 
بی سابقه  و  ارزشمند  فرصتی  کردستان،  منطقه یی 
برای ایجاد یک دولت حقیقی را می دید. تحقق این 
افراط گرایان  نیازمند شکست دادن  نه تنها  خواسته، 
باید یکبار و برای همیشه  داعش بود، بلکه آن ها 

بیشتر فرضی بود. در طی تهاجم امریکا در عراق، 
این وضعیت کامال هویدا شد. در این زمان، دولت 
مهاجمان  جبهه ی  در  آشکارا  کردستان  منطقه یی 
و  پشتیبانی  پایگاه های  آن ها  برای  و  داشت  قرار 
که  می کرد  فراهم  کوچکی  نظامی  فرودگاه های 
بتوانند از آن جا جنگ را ادامه بدهند. مقامات محلی 
کردستان با رضایتمندی به من گفتند که حتا یکی 
از سربازان ائتالف در طول جنگ عراق در اقلیم 
کردستان کشته نشد. این آرامش، در سراسر دوران 
فروپاشی آرام اما پیوسته ی عراق پس از عقب نشینی 
امریکایی ها، ادامه داشت. دولت منطقه یی کردستان 
حتا عالقه یی به تظاهرکردن به حمایت و همبستگی 
اقلیم  متعهد  شهروندان  برای  نداشت.  عراق  با 
کردستان، این مساله بیشتر از گذشته روشن می شد 
که سرزمین محصور در کوهستان های آن ها، راهی 
برای گریز از گردبادهایی که اطرافش در چرخش 
جنگجو  خانواده های  خاطرات  و  است  یافته  بود 
مانند میرخان ها قرار است به افسانه ها بپیوندد. این 
رویای خیال انگیز با پیشروی رعدآسای داعش به 

مرکز عراق در ماه جون 2014 پایان یافت. 

بیابان پیش می رفت،  درحالی که خودروی ما در 
پدرش، جنرال حسو  مورد مرگ  در  میرخان  آذر 
میرخان، جنگجوی پیشمرگه یی که قیام کردها در 
و  کرده  رهبری  را  عراق  دولت  علیه   1974 سال 
خانواده اش را پس از آن به ایران برده بود، صحبت 
کرد. به گفته ی آذر، شش سال پس از آن، زمانی که 
جنگ ایران و عراق آغاز شد، رژیم خمینی دریافت 
که می تواند از تبعیدیان کرد عراقی در ایران استفاده 
کند و به حسو اجازه داده بود نقش رهبری خود 
برای پیشمرگه ها و حمالت آن سوی مرز را از سر 
در  آن که  از  پیش  اپریل سال 1983،  تا  او  بگیرد. 
یک کمین در شمال عراق کشته شود، به این کار 

ادامه داده بود.
یاد  به  به خوبی  را  او  من  »راستش  گفت:  آذر 
سال   8 تنها  او  مرگ  زمان  در  چراکه  نمی آورم، 
به  مربوط  من  خاطره ی  روشن ترین  داشتم. 
رفت وآمد ثابت فرماندهان پیشمرگه به خانه ی ما 

برای مشورت با پدرم بود«.  
در  بقایای جسد حسو  به 30 سال،  نزدیک  برای 
اما  بود،  کردستان  کوه های  در  نامشخص  مکانی 
جست وجویی  برادرش  و  آذر  قبل،  سال  چند 
چند ماهه را برای یافتن آن آغاز کردند. آن ها پس 
باقی مانده ی  همراهان  و  روستاییان  با  صحبت  از 
حسو، در نهایت استخوان هایش را در یک دره ی 

دورافتاده پیدا کردند. 
به روستای مان  را  او  استخوان های  »ما  آذر گفت: 
یک  مناسب  تشییع جنازه ی  مراسم  یک  و  آوردیم 

بودند  کردها  تاریخی  دشمنان  که  عرب ها  شر  از 
خالص می شدند. او گفت: »برای هزار و چهارصد 
سال، آن ها سوگند یاد کردند که ما را نابود کنند. 
تا چه زمان باید هرچه آن ها می گویند بپذیریم؟« 
برای آذر، این زمان اکنون به پایان رسیده بود. در 
دیدگاه او، که در دولت منطقه یی کردستان دیدگاه 
اکثریت است، نخستین اقدام ازمیان برداشتن بقایای 
دولت عراق است )برای آذر این مساله که او قادر 
نیست عربی صحبت کند یا این که تنها یک بار در 
بغداد بوده است، افتخار به حساب می آید(، و پس 
از آن ازبین بردن افسانه ی ادغام اعراب با کردها که 

از زمان صدام حسین آغاز شد. 
بخشی از سختگیری داکتر ناشی از حس رضایتی 
است که کردها نسبت به خود دارند، و به ویژه در 
تهدید  از هر سو  را  آن ها  که  با خطراتی  مواجهه 
فاجعه ی  مشاهده ی  از  پس  احساس  این  می کند. 

گوند سیبا در داکتر تشدید شده بود.
پس  سال   22 به مدت  کردستان،  منطقه یی  دولت 
از تشکیل آن، سرزمینی نسبتا باثبات و صلح آمیز 
بغداد  با  آن  روابط  و  می آمد  به حساب  منطقه  در 

24. آذر میرخان )کردستان(
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در تاریخ 1 اگست سال 2014، چریک های داعش 
بر یک پایگاه دورافتاده ی پیشمرگه ها در شهر زمار، 
که تنها 10 مایل از آخرین جاده به سمت سنجار 
هنوز  حالی که  در  کردند.  حمله  داشت،  فاصله 
نشانه ی هیچ اقدامی از سوی دولت وجود نداشت، 
پیشمرگه اش  از دوستان  نفر  یا شش  پنج  میرخان 
را جمع کرد و به سرعت به سمت غرب حرکت 

کردند. 
آذر گفت: »و ما فقط توانستیم خودمان را تا این 

منطقه برسانیم. درست همین جا«.
تنها  بودیم،  ایستاده  سیبا  گوند  جاده ی  در  ما 
و  دجله،  روخانه ی  غرب  در  آن سوتر  مایل  چند 
که  »زمانی  از شهر سنجار.  دوتر  مایل  حدود 40 
ما رسیدیم، شب شده بود. و درست در این نقطه 
سنجار  از  که  کردیم  مالقات  پیشمرگه هایی  با  ما 
گریخته بودند، و پشت سر آن ها، پناهندگان ایزدی 
بود، چراکه  غیرممکن  مسیر  ادامه ی  داشتند.  قرار 
جاده کامال مسدود شده بود، همه تالش می کردند 
بگریزند. ما یک پست دفاعی در این جا راه اندازی 

روز بعد، داعش حمله ی دوم خود را آغاز کرد، و 
این بار مستقیما پایتخت دولت منطقه یی کردستان، 
شهر اربیل، را هدف گرفت. دکتر بالفاصله پس از 
بازگشت از گوند سیبا به میدان جنگ در جنوب 

شتافت.  
آراز 44 ساله، برادر بزرگ تر آذر، معاون فرمانده ی 
مرزی  جبهه ی   ،6 ناحیه ی  در  پیشمرگه  نیروهای 
شدیدی  آسیب  که  بود  کردستان  منطقه یی  دولت 
آذر  شدند.  متحمل  داعش  جدید  حمله ی  از  را 
بالفاصله همراه با برادرش به نبرد پیوست. اما تنها 
آذر نبود که در این جنگ شرکت داشت. بسیاری 
از دیگر برادران آذر مدت ها بود که به عنوان بخشی 
در  و  رفته  از کشور  به خارج  مهاجر  کردهای  از 
متحده  ایاالت  در  پزشکی  و  مهندسی  رشته های 
خاندان  شهرت  اما  بودند.  کرده  تحصیل  اروپا  و 
آن ها  بیشتر  بود  شده  باعث  میرخان  جنگجوی 
کسب وکار و حرفه ی پزشکی خود را کنار گذشته 
دست  به  سالح  و  بازگردند  کردستان  اقلیم  به  و 
بگیرند. در آن تابستان، پنج برادر میرخان، همراه با 
یکی از برادرزاده های آذر، شانه به شانه در جبهه ی 

ناحیه ی 6 مبارزه می کردند.
داعشی ها  که  بود  »خوب  گفت:  شوخی  به  آذر 
بودند.  نینداخته  ما  زمان یک خمپاره روی  همان 

مادرمان احتماال ناراحت می شد«.
آذر  زندگی  در  تغییری  نبرد،  آن  در  حادثه ای  اما 
داعش  مایلی   15 پیشروی  از  پس  آورد.  به وجود 
در اربیل، این گروه متوقف شده و سپس با یک 
ضدحمله ی پیشمرگه ها مجبور به عقبگرد  شد. در 
یک  گلوله ی  اگست،   20 در  این ضدحمله  طول 
تک تیرانداز داعش، دست راست آذر را به شدت 
مجروح کرد. برای هفته ها پس از آن، این نگرانی 
وجود داشت که او ممکن است دستش را از دست 
نسبی  بهبود  باعث  درمان ها  و  جراحی  اما  بدهد، 

آن شد.
آذر که با آرامی انگشتانش را باز و بسته می کرد، 
دیگر  بار  می توانم  من  که  است  این  »مهم  گفت: 
تفنگی را شلیک کنم. نه به خوبی قبل، اما تقریبا 

مثل آن زمان«.

به  هرگز  »من  که  می داد  توضیح  برایم  میرخان 
عجیب  این  گرچه  اما  نداشته ام،  اعتماد  عرب ها 
به نظر می آید، به داعشی ها اعتماد کردم. در گذشته، 
دلیلی  هیچ  بودند:  گفته  دروغ  همیشه  ها  عرب 
داشته  ما وحشت  از  کردها  که شما  ندارد  وجود 
باشید؛ و بعد به ما حمله می کردند. اما کامال روشن 
انجام چه کاری هستند.  بود که داعشی ها در پی 
آن ها می خواستند این بخش از جهان را به زمان 
هرکسی  می خواستند  آن ها  بازگردانند.  خالفت 
و  کردها  و  -مسیحیان  نیست  خودشان  مانند  که 
نشان  به روشنی  را  این  و  ببرند،  بین  از  شیعه ها- 
از حمله ی ماه جون داعش، من  بودند. پس  داده 
تردیدی نداشتم که حمله به ما در قدم بعدی قرار 
دارد«. داکتر حتا می دانست  نخستین حمله ی آن ها 
ابلهی هم  آدم  هر  »حتا  آغاز خواهد شد:  از کجا 
که به نقشه نگاه می کرد می توانست این را ببیند. 
هدف بعدی قرار بود ایزدی ها باشند. این حمله در 

سنجار )شنگال( اتفاق می افتاد«.
ایزدی ها یکی از اقلیت های مذهبی کردها هستند 
که داعش آن ها را »شیطان پرست« خطاب می کرد 
و برای نابودی آن ها سوگند یاد کرده بود. منطقه ی 
مرکزی کوه سنجار در شمال غربی عراق و بیرون 
کردستان  منطقه یی  دولت  رسمی  سرزمین های  از 
آسیب پذیر  بیشتر  را  ایزدی ها  این  و  داشت  قرار 
نگاه  یک  تنها  که  مهم تری  مساله ی  بود.  ساخته 
با  که  بود  این  می ساخت،  روشن  نقشه  به  کوتاه 
تصرف موصل توسط داعش در ماه جون، فاصله ی 
میان اقلیم کردستان و کردهای ایزدی در سنجار، 
به جاده یی پردست انداز درمیان مزارع محدود شده 

بود.
در روزها و هفته های پس از حمله ی ماه جون، آذر 
از اعتبار نام خانوادگی اش استفاده کرد تا جلساتی 
را از حلقه ی غیرنظامیان و همراهان نظامی اش دایر 
حمله ی  به  نسبت  او  جلسات  این  تمام  در  کند. 
قریب الوقوع داعش هشدار می داد. اما اکنون به یاد 
می آورد که »هیچ کس این اخطار را جدی نگرفت. 
همه می گفتند: نه، جنگ آن ها با شیعیان در بغداد 

است، چرا باید به این جا بیایند؟«

کردیم  بسیج  را  پیشمرگه ها  از  تعدادی  و  کردیم 
تا با ما بمانند، اما فقط توانستیم تا همین جا پیش 
به  بیاییم«. او سیگارش را روشن کرد، دودش را 
هوا فرستاد و ادامه داد: »ما فقط یک روز، اما خیلی 

دیر، آمده بودیم«.
اعدام های  داعش  اگست(،   3( روز  آن  در 
دسته جمعی در سنجار به راه انداخت که در نهایت 
هم چنین  انجامید.  ایزدی  کشتار حداقل 5000  به 
به عنوان  را  زنان  و  دختران  از  نفر  هزاران  آن ها 
نفر  هزار  ده ها  بردند.  خود  با  جنسی  برده های 
دیگر از ایزدی ها، سراسیمه و دیوانه وار از کوه های 
قاتالن  این  از  گریزی  راه  تا  می رفتند  باال  سنجار 
پیدا کنند. آذر میرخان چهره های وحشت زده ای را 
می دید و روایت های اندوهناک و پر دردورنجی را 
به گوند سیبا سرازیر  بازماندگان آن حادثه که  از 

شده بودند می شنید.
که  فاجعه یی  درک  برای  اندکی  زمان  آذر  اما 
و  داشت،  اختیار  در  بود  داده  رخ  سنجار  در 
نمی توانست راجع به آن پرس وجو کند. درست دو 

در طی گفت وگوها مشخص شد ماموریتی که آذر برای خود تعیین کرده 
بود، بسیار فراتر از مقابله با تهدید داعش می رفت. او در وضعیت فعلی 
دولت منطقه یی کردستان، فرصتی ارزشمند و بی سابقه برای ایجاد یک 
دولت حقیقی را می دید. تحقق این خواسته، نه تنها نیازمند شکست دادن 
افراط گرایان داعش بود، بلکه آن ها باید یکبار و برای همیشه از شر 
عرب ها که دشمنان تاریخی کردها بودند خالص می شدند. او گفت: 
»برای هزار و چهارصد سال، آن ها سوگند یاد کردند که ما را نابود کنند. 
تا چه زمان باید هرچه آن ها می گویند بپذیریم؟« برای آذر، این زمان 
اکنون به پایان رسیده بود. در دیدگاه او، که در دولت منطقه یی کردستان 
دولت  بقایای  ازمیان برداشتن  اقدام  نخستین  است،  اکثریت  دیدگاه 
عراق است )برای آذر این مساله که او قادر نیست عربی صحبت کند 
یا این که تنها یک بار در بغداد بوده است، افتخار به حساب می آید(، و 
پس از آن ازبین بردن افسانه ی ادغام اعراب با کردها که از زمان صدام 

حسین آغاز شد. 

بود،  کابوس  یک  مثل  کنم.  تصور  را  آن  مانند  چیزی  نمی توانستم  »هرگز  گفت:  او 
وحشت ناک ترین کابوس. همه جا خونین بود. تکه پارچه های بدن کودکان در هر سمتی 
افتاده اند و شما از میان این همه عبور می کنی... روی تکه های بدن ها قدم می گذارید...« 
او چشمانش برای لحظه یی کوتاه بست، درحالی که تالش می کرد تا نفس هایش را آرام 

کند: »این صحنه هرگز از ذهن من پاک نخواهد شد«.

علی، در آن جا درس می خواند. گزارش ها حاکی 
از تلفاتی در انفجار بودند.

بود،  به صحنه رسانده  را  به سرعت خود  او  مادر 
اما مجد نتوانست برای 90 دقیقه ی دیگر نیز محل 
کارش را ترک کند. یادآوری آن چه مجد درنهایت 
پس از رسیدن به مدرسه دیده بود، باعث شد مجد 

کودکان در هر سمتی افتاده اند و شما از میان این 
قدم  بدن ها  تکه های  روی  می کنی...  عبور  همه 
کوتاه  لحظه یی  برای  چشمانش  او  می گذارید...« 
نفس هایش  تا  می کرد  تالش  درحالی که  بست، 
پاک  من  از ذهن  »این صحنه هرگز  کند:  آرام  را 

نخواهد شد«.
و  سبعیت  شدت  زمانی  تنها  مجد  بااین حال، 
که  شد،  متوجه  را  حادثه  این  در  وحشی گری 
این که  محض  به  بود.  دریافته  را  آن  جزئیات 
به  آغاز  انفجار  نخستین  از  پس  کودکان  والدین 
المخزومی  عکرمه  مدرسه ی  به  هجوم آوردن 
خودروی  یک  در  انتحاری  مهاجم  یک  کردند، 
حیاط  به  را  راهش  کرد  تالش  بمب گذاری شده 
اصلی مدرسه باز کند تا تعداد بیشتری را به قتل 
توسط  متوقف شدن  از  پس  خودرو  این  برساند. 
نگهبان ها خود را در برابر دروازه منفجر می کند. 
زمانی که مادر مجد به محل بمب گذاری می رسد، 
پسرش علی را در حالی پیدا می کند که با گروهی 
مدرسه  پشت  وحشت زده  همکالسی هایش،  از 

پنهان شده بودند.
دو بمب گذاری مدرسه ی عکرمه المخزومی، منجر 
آن  نفر   41 که  شد  نفر   45 حداقل  کشته شده  به 
از دانش آموزان بودند. این هشدار دیگری از این 
حقیقت بود که در سوریه ی جدید، هیچ پناهگاهی 
دسترس  از  خارج  مکانی  هیچ  نیست،  امن  واقعا 
قاتالن قرار ندارد - گرچه مردم حمص نیازی به 
یادآوری نداشتند. پس از آن، خانواده ی ابراهیم نیز 
تقریبا مانند هر کس دیگری در عکرمه ی جدید، 
در خانه ماندند و تنها در صورتی خطر خارج شدن 
از خانه را می پذیرفتند که ضرورتی وجود داشت.

در بخش زیادی از سال 2014، خانواده ی ابراهیم 
در خانه ی جدید خود در مرکز حمص، در امنیت 
آتش بس  برقراری  با  می کردند.  زندگی  نسبی 
سراسری در شهر در ماه می، درگیری های جدید 
بود.  یافته  انتقال  شهر  حومه ی  به  زیادی  حد  تا 
گرچه ممکن است کامال دور از ذهن به نظر برسد، 
اما این آتش بس باعث بازگشایی هتل سفیر شده 
اوایل  بود که پدر مجد در آن جا کار می کرد. در 
سپتامبر، مجد شغلی به عنوان متصدی پذیرش در 
هتل به دست آورد. او گفت: »با برقراری آتش بس، 
همه چیز بهتر شده بود. نمی گویم وضعیت عادی 
آن  تا  از شهر  زیادی  بخش  بود، چراکه  بازگشته 
که  ببینید  می توانستید  اما  بود.  شده  نابود  زمان 

زندگی دوباره به شهر بازمی گردد«.
این حس آرامش روبه رشد، در صبح روز 1 اکتبر 
2014 در هم شکسته شد. مجد در محل کارش 
دریافت  مادرش  از  تلفنی  تماسی  ناگهان  که  بود 
المخزومی  عکرمه  مدرسه ی  در  انفجاری  کرد: 
مجد،  ساله ی   11 برادر کوچک  بود.  افتاده  اتفاق 

همیشه خندان و شاد، در سکوت اندوهگینی فرو 
برود. نگاه خیره ی او گویا به لحظه یی دردناک و 

دور رفته بود.
را  آن  مانند  چیزی  نمی توانستم  »هرگز  گفت:  او 
تصور کنم. مثل یک کابوس بود، وحشت ناک ترین 
بدن  تکه پارچه های  بود.  خونین  همه جا  کابوس. 

25. مجد ابراهیم )سوریه(
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ما  اکنون  بود.  جاده  از  پایین تر  کیلومتر  سه  تنها 
و  غرب  در  کیلومتری   23 فاصله ی  تا  را  آن ها 
در  کرده ایم.  پاکسازی  جنوب  در  کیلیومتری   34
محدوده ی فرماندهی من، ما 1100 کیلومتر مربع 
را پس گرفته ایم، اما هنوز 214 کیلومتر مربع دیگر 

باید پیش برویم«.
در ماه می 2015، بارزانی گفته بود که نزدیک به 
120 پیشمرگه در ناحیه ی 6، جایی که بزرگ ترین 
حمله ی داعش در آن رخ داده بود، کشته شده اند. 
روشنی  تمایز  پیشمرگه  فرماندهان  عین حال،  در 
میان شرایطی که آن ها حاضر هستند تلفات باالیی 
سرزمین های شان  مجدد  به دست آوردن  برای  را 
متحمل شوند، و شرایطی که حاضر به انجام این 
کار نیستند، قایل اند. برای مثال، ساکنین روستای 
تحت کنترل داعش که آذر با دوربین دوچشمی اش 

بررسی می کرد، عرب ها بودند و نه کردها.
دولت  قلمرو  در  روستا  این  »اگرچه  گفت:  او 
ارزش  اما  است،  گرفته  قرار  کردستان  منطقه یی 
بدهیم.  ازدست  را  افرادمان  به خاطرش  که  ندارد 
بسیار  حمله یی  آماده ی  آن که  از  پیش  نه  حداقل 

بزرگ تر باشیم«.
اما زمان این حمله را مسایلی در رابطه با جغرافیای 
در  است  قرار  که  تصمیماتی  و  بین الملل  سیاسی 
تعیین  شوند،  گرفته  بغداد  و  بروکسل  واشنگتن، 
خواهند کرد. باتوجه به واکنش اسفبار ارتش عراق 
در گذشته -و فقدان هرگونه تمایلی به فرستادن 
منطقه-،  در  غربی  نیروهای  از  زیادی  تعداد 
سیاست  مشاوران  و  سیاستمداران  از  بسیاری 
کرده اند  پیشنهاد  اروپایی  و  امریکایی  خارجی 
که  منطقه  در  جنگی  نیروی  یک  پیشمرگه ها،  که 
توانایی و اصلیت خود را ثابت کرده اند، به عنوان 
قدرت جنگی در منطقه برای رهبری جنگ علیه 
داعش انتخاب شوند. اما مساله یی که هنوز روشن 
نیست این است که آیا کسی در رابطه با این ایده 
یا  است  کرده  گفت وگو  کردها  با  جدی  به شکل 

خیر.
امریکایی ها  »می دانید،  گفت:  بارزانی  سیروان 
با  رابطه  در  می خواهند  و  می آیند  این جا  به 
قرار است  آیا  بازپس گیری موصل صحبت کنیم. 
این کار را شما با سربازان امریکایی انجام بدهید؟ 
نه. آیا قرار است این کار را با ارتش عراق انجام 
نیستند.  کار  این  به  قادر  آن ها  چراکه  نه،  دهید؟ 

کنترل بارزانی ها و متحدان قبیله یی آن ها قرار دارد 
تمام  تقریبا  از آن جمله اند( و  نیز  میرخان ها  )که 
آن ها اعضای حزب دموکراتیک کردستان هستند، 
منطقه یی کردستان توسط  و بخش شمالی دولت 
طالبانی ها و متحدان قبیله یی آن ها کنترل می شود 

که اعضای اتحادیه ی میهنی کردستان هستند.
ماهیت فئودالی این توافق، در کمپ تایگر به خوبی 
دیده می شود. تمام پیشمرگه ها در این اردوگاه، و 
»بارزانی ها«   ،6 ناحیه ی  مایلی   75 محدوده ی  در 
هستند که با سربندهای سرخ و سفید خود شناخته 
می شوند. در ناحیه های طالبانی ها در جنوب اقلیم 
سفید  و  سیاه  پیشمرگه ها  سربندهای  کردستان، 

هستند.
ناحیه ی  فرمانده ی  بارزانی،  سیروان  عالوه براین، 
نشده  انتخاب  نظامی اش  فراست های  به دلیل   ،6
است -پیش از جنگ، او یکی از ثروتمندان بزرگ 
همراه  تلفن  تهیه کننده ی  شرکت  یک  صاحب  و 
بود-، بلکه دلیل انتخاب او در مقام فرماندهی این 
پایگاه، این حقیقت است که او برادرزاده ی رییس 
است  بارزانی،  مسعود  کردستان،  منطقه یی  دولت 
که او نیز پسر جنگساالر افسانه یی کرد، مصطفی 
نسنجیده ی  صراحت  مساله  این  است.  بارزانی 
نیز  را  خارجی  خبرنگار  یک  برابر  در  سیروانی 
توضیح می دهد. به عنوان یک بارزانی تمام وکمال، 
سیساستمداران  دسترس  محدوده ی  از  خارج  او 
کردستان  اقلیم  شناخته شده ی  کمتر  اما  میانه روتر 

قرار دارد که قصد مهار او را داشته باشند.
فاجعه باری  پیامدهای  تاکنون  پایدار،  شکاف  این 
داشته است. در نخستین روزهای پیشروی داعش 
به دولت منطقه یی کردستان، عملکرد پیشمرگه ها 
و  بود،  سازماندهی  بدون  و  ضعیف  به شدت 
گرچه آن ها تمایل داشتند گناه آن را به فروپاشی 
از عوامل اصلی  ارتش عراق نسبت بدهند، یکی 
گروه  دو  درحقیقت  آن ها  که  بود  این  تاثیرگذار 
هماهنگی  برای  راهی  هیچ  که  بودند  پیشمرگه 
با استفاده از این  میان شان وجود نداشت. داعش 
مساله، به تصرف کامل پایتخت کردستان، اربیل، 
و آغاز عملیات نابودسازی کامل ایزدی ها نزدیک 

شد.
من بارها در اقلیم کردستان، زمانی که صحبت به 
سرنوشت ایزدی ها می رسید، دریافتم که حسی از 
گناه یا حتا شرم وجود دارد. گرچه من این حس 

پس از سفر ما به گوند سیبا در ماه می سال 2015، 
که  جایی  برد،  َگور-مخمور  جبهه ی  به  مرا  آذر 
که  او  بود.  او شلیک کرده  به  داعش  تک تیرانداز 
مقدم  در خط  آتش  پایگاه های  از  یکی  به  اکنون 
از  تا  رفت  باال  دیواری  از  بود،  آمده  پیشمرگه ها 
که  روستایی  دیدن  برای  دوچشمی اش  دوربین 
حدودا در 700 یا 800 متری پایین تپه قرار داشت 
قرار  سکون  در  آن جا  در  همه چیز  کند.  استفاده 
داشت، غیر از دو پرچم سیاه و سفید داعش که با 

نسیم مالیم حرکت می کردند. 
تک تیرانداز  یک  که  داد  هشدار  سربازان  از  یکی 
داعش، یک ساعت قبل در روستا شناسایی شده 
است و در نقطه یی که آذر قرار دارد، هدف بسیار 
آسانی برای او خواهد بود. داکتر نگاه خشمگینی 
بررسی  به  دوربین  با  هم  باز  و  انداخت  مرد  به 

ادامه داد.
و  خاکی  پشته های  سری  یک  از  پایگاه  این 
حدود  منطقه یی  در  حفاری شده،  پناهگاه های 
داشت،  قرار  دجله  روخانه ی  از  دورتر  مایل   3
درحالی که که داعش تمام سرزمین های پایین آن 
را کنترل می کرد. آذر در مدت حضورش در آن 
پایگاه، از چندین حمله ی داعش جان سالم به در 

برده بود.
انتحاری  بمب گذاران  اول  »آن ها  گفت:  آذر 
اگر  می فرستادند.  زرهی  خودروهای  در  را  خود 
تپه  از  باالآمده  درحال  را  آن ها  نمی شدید  موفق 
نابود کنید -برای این کار باید حمله ی مستقیمی 
عظیم،  انفجارهایی  با  آن ها  می شد-،  انجام 
می کردند.  ایجاد  دیوارها  در  بزرگی  حفره های 
انفجار،  توسط  ایجادشده  آشوب  در  آن،  از  پس 
و پشت سر  می فرستادند  را  پیاده نظام خود  آن ها 
خیلی  همه چیز  داشتند.  قرار  تک تیراندازها  آن ها، 
سریع اتفاق می افتد: همه جا کامال آرام است، بعد 
ناگهان آن ها همه جا هستند. نکته ی مهم این است  
را مشخص  بتوانی هدفت  تا  بمانی  آرام  باید  که 
تمام  کارت  باشی،  وحشت زده  اگر  چراکه  کنی. 
است. این مشکل ارتش عراق است، آن ها همیشه 

وحشت زده هستند«.
در  برجسته یی  نقش  وحشت،  که  نمی آمد  به نظر 
احساسات آذر داشته باشد. او گفت: »من دوست 
دارم با داعش مبارزه کنم. آن ها درحقیقت بسیار 
باهوش هستند. این کار تقریبا نوعی بازی است«.

کردستان  منطقه یی  دولت  کردهای  این که 
از  نقطه یی  داعش حتا  که  کنند  نمی توانند تحمل 
سرزمین آن ها را به تصرف دربیاورد، شاید برای 
سرزمینی  ایجاد  به  متعهد  سرسختانه  که  مردمی 
برای خود هستند تعجب آور نباشد. همان طور که 
ارتش ایاالت متحده حاضر است تلفات بیشتری 
را  جنگی  میدان های  تلفات  تا  شوند  متحمل  را 
رقم  تا  هستند  نیز حاضر  پیشمرگه ها  بازگردانند، 
باالتری از تلفات را برای بازیابی هرچه سریع تر 

سرزمین های کردها بپذیرند.
مرکز  پشتیبانی  پایگاه  تایگر«،  »بلک  کمپ  در 
بارزانی، فرمانده ی  ناحیه ی 6، سیروان  فرماندهی 
عمومی بخش، می تواند با اشاره به نقشه ی عظیمی 
به سرعت  خود،  دفتر  دیوار  بر  نبرد  جبهه ی  از 
من  به  او  کند.  فهرست  را  قابل توجهی  آمارهای 
گفت: »زمانی که اولین بار به این جا آمدم، داعش 

خب، بیایید کردها را برای انجام این کار بفرستیم. 
جزو  موصل  نداریم.  موصل  به  کاری  ما  ولی 
کردستان نیست. در عراق است. چرا ما باید افراد 

بیشتری را به خاطر عراق از دست بدهیم؟«
عالوه بر نفرت و بیزاری تاریخی کردها نسبت به 
رژیم بغداد، آن چه موجب تحریک چنین مقاومتی 
شد، نتیجه ی همان وضعیتی است که با فروپاشی 
آمد.  کردها  سر  بر   2014 سال  در  عراق  ارتش 
وسایل  و  تجهیزات  سالح ها،  ترک  با  عراقی ها 
عمال  داعش،  اختیار  در  خود  امریکایی  نقلیه ی 
دنیا  ارتش های  از  یکی  به  را  چریکی  گروه  یک 
با بهترین تجهیزات در منطقه تبدیل کردند، و این 
کردها بودند که هزینه اش را پرداخت می کردند. در 
بیشتر موارد، نیروهای ارتش عراق حتا به ذهنشان 

نرسیده بود که این تجهیزات را نابود کنند.
تالش  هنوز  امریکایی ها   ،2015 سال  می  ماه  در 
می کردند تا به توافقی قابل اجرا دست بیابند. زمان 
تا  داعش،  اهداف  علیه  هوایی  نیروهای  واکنش 
تیم های دیده بان  اخیر  استقرار  به دلیل  حد زیادی 
هوایی در اقلیم کردستان پیشرفت کرده است، اما 
تالش ها برای ایجاد روابط حسنه میان پیشمرگه ها 
و ارتش عراق به کندی پیش  می رود. درست در 
کنار کمپ بلک تایگر بارزانی در َگور، یک پایگاه 
کوچک دیگر قرار دارد که در آن سربازان عراقی 
از امریکایی ها آموزش می بینند. بارزانی با اشاره به 
پرچم عراق که بر فراز این پایگاه در حرکت بود، 
نیاز  دیگر  که  برسد  روزی  می کنم  »آرزو  گفت: 

نباشد آن ]پرچم[ را ببینم«.
رابطه  در  را  دیگر  مساله یی  تایگر  بلک  اما کمپ 
با دولت منطقه یی کردستان افشا می کند، یکی از 
مقاماتش،  از  بسیاری  که  جامعه یی   ویژگی های 
نظامی و غیرنظامی، تالش می کنند از صحبت در 
رابطه با آن اجتناب کنند. دولت منطقه یی کردستان، 
در تمام مدت پس از شکل گیری اش -درحقیقت، 
برای زمانی بسیار دورتر-، به دو اردوگاه متخاصم 
 1990 دهه ی  در  شکاف  این  است.  شده  تبدیل 
ظاهر،  در  بود.  شده  داخلی  جنگ  یک  سرآغاز 
اصلی  دو جناح  میان  این یک هماوردی سیاسی 
اتحادیه ی میهنی  )حزب دموکراتیک کردستان، و 
کردستان( است، اما در حقیقت، این شکاف ناشی 
از رقابتی میان دو گروه قبیله یی بزرگ  )بارزانی و 
طالبانی( است. شمال این قلمرو به طور کامل تحت 
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سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

داعش از تجاوز و برده کشی جنسی به عنوان سالح 
ایزدی ها  جامعه ی  بافت  ازبین بردن  برای  جنگی 
استفاده کرده بود و اکنون که تعدادی از این زنان 
و دختران بازگشته بودند، قواعد محافظه کارانه ی 
ایزدی،  عزت نفس  و  غرور  حفظ  برای  ایزدی ها 
به آن ها اجازه نمی داد تا در رابطه با آن چه تجربه 
کرده بودند، سخن بگویند. با همراهی غفوری، من 
دختری 10 ساله را مالقات کردم که خانواده اش 
هفته ی گذشته برای آزادی او 1500 دالر پرداخته 
بودند )پولی که ذخیره ی چندین سال آن ها بود(. 
مجبور  را  او  داعشی اش  صاحبان  که  گفت  او 
او  به  هرگز  و  بشوید  را  لباس های شان  می کردند 
دست درازی نکرده بودند، و این همان داستانی بود 
که خانواده می خواستند باور کنند. من با دو دختر 

دختر 10 ساله و این زن 24 ساله به تنهایی مالقات 
کند و پس از جلب اعتماد آن ها، معاینه یی فیزیکی 
انجام دهد. اگر آن ها درحقیقت مورد تجاوز قرار 
گرفته باشند، او به خانواده های شان خواهد گفت 
که آن ها عفونت دارند و باید به مدت یک هفته 
ویژه  بیمارستان  یک  در  بازدیدکننده-  -بدون 

نگهداری شوند.
آن ها  روی  می برند.  اربیل  به  را  »آن ها  گفت:  او 
درواقع یک جراحی  بکارت -که  ترمیم  عملیات 
ساده است- انجام می گیرد. و آن زمان بار دیگر 
پذیرفته  ایزدی ها[  جامعه ی  و  خانواده  ]توسط 
خواهند شد و می توانند روزی ازدواج کنند. البته 
در  نمی توانند  هرگز  آن ها  که  معناست  بدان  این 
رابطه با آن چه برای شان اتفاق افتاده است صحبت 
کنند. آن ها باید این راز را برای همیشه در خود 
یک  به  رسیدن  راه  در حال حاضر  اما  دارند.  نگه 

پایان خوش همین است«.
در  میرخان  آذر  باورهای  توضیحات،  این  شنیدن 
رابطه با این که برای تامین امنیت پایدار کردها چه 
در  ساخت.  استوارتر  را  بگیرد  انجام  باید  کاری 
دیدگاه او، داعش تنها یکی در میان صف طوالنی 
این  »اگر  گفت:  او  است.  کینه توز عرب  دشمنان 
یک  کار  این  بگویید:  می توانستید  بود،  بار  اولین 
گروه دهشت آفرین تروریستی است. اما این ماجرا 
می توانم  است.  داشته  ادامه  ما  تاریخ  تمام  برای 
پس  را  سنجار  ما  وقتی  که  بدهم  وعده  شما  به 
بگیریم و به آن جا برویم، خواهیم دید که عرب ها 
آن ها  از  تعدادی  خب،  ایستاده اند.  داعشی ها  با 
این جا در اردوگاه هستند، اما تعداد بسیار زیادی 
من  که  است  دلیل  همین  به  مانده اند.  باقی  دیگر 
کل  بلکه  نیست،  داعش  فقط  ما  دشمن  می گویم 

عرب ها هستند«.

را بیش از هرکس دیگری در آذر میرخان دیدم. 
شاید بخشی از دلیلش برخاسته از این باشد که او 
تالش کرد در حساس ترین لحظات به کمک آن ها 
گذشته  پیشتر  کمک  زمان  که  درمی یابد  اما  برود 
به  باور داشت که کردها  نیز  او  بااین حال،  است. 

تاریخ خود خیانت کرده اند.
داد:  توضیح  چنین  مساله  این  با  رابطه  در  آذر 
»می توان گفت که ایزدی ها از بسیاری جنبه ها، تنها 
است  همان  آن ها  مذهب  هستند.  اصیل  کردهای 
این  نه  داشتند،  باور  آن  به  زمانی  تمام کردها  که 
اعتقادات سنی و شیعه. دیگران دین خود را تغییر 

دادند، اما آن ها بر اعتقادات خود باقی ماندند«.
بخش  جنگی،  جبهه های  از  خود  بازدید  در  آذر 
زیادی از زمانش را در اردوگاه های آوارگان ایزدی 
با  کار  درحال  اغلب  و  کردستان  اقلیم  شمال  در 
یک پزشک کرد-سوئدی به نام نمام غفوری سپری 
می کرد. این اردوگاه ها، که تعدادی از آن ها توسط 
تعدادی  و  مستقل،  کوچک  خیریه ی  سازمان های 
اداره  بین المللی  امدادگر  سازمان های  توسط 
ایزدی هایی  از  نفر  هزار  ده ها  خانه ی  می شوند، 
اگست  ماه  در  داعش  از حمله ی  پس  که  هستند 
گریخته بودند، اما در زمان بازدید من در ماه می 
کنترل  از  به تازگی  که  دیگری  گروه های   ،  2015
داعش گریخته یا با پرداخت پول آزاد شده اند نیز 
تعداد  با  علیرغم مصاحبه  بودند.  پیوسته  آن ها  به 
در  قساوت ها  و  جنگ ها  بازماندگان  بی شمار 
سراسر جهان، داستان های این مهاجران حاکی از 
وحشتی بی سابقه بود. مدتی طول کشید تا دریافتم 
که این حس به دلیل قسمت ناگفته ی این روایت ها 
روشن شدن  به منظور  داشتم  نیاز  من  و  است 
جنایتی که آن ها متحمل شده بودند، تکه هایی از 

این ماجراها را کنار هم بگذارم.

نوجوان دیگری نیز گفت وگو کردم که پس از یک 
ماه اسارت، همراه با یکی از اعضای خانواده که 
حدس زدم مادرشان باشد و هشت ماه در اسارت 
داعش زندگی کرده است، از چنگ داعش گریخته 
بودند. به نظر می آمد این زن حدودا 45 ساله باشد، 
اما شاید هم پیرتر: با گونه های فرورفته، دندان های 
افتاده و تارهای سفید میان موهایش. اما این زن نه 
مادر آن ها، بلکه خواهر بزرگ ترشان بود و تنها 24 
سال داشت. او، براساس روایت خودش، وانمود 
کرده بود ناشنوا است و این ظاهرا برای داعشی ها 
نشانه یی از بیماری روانی است. بنابراین، او از این 
درامان  از  آن ها  تعرض  از  بود  شده  موفق  طریق 
او  ماموریت  که  داد  توضیح  بماند. خانم غفوری 
در  حال حاضر این است که به بهانه یی بتواند با آن 

ارتش عراق مستقر در کرکوک، 
درست مانند موصل و تکریت 
و بیجی، سال گذشته پیش از 
حمله ی داعش فرار کرده بود. 

اما شباهت این شهرها در این جا 
پایان می یابد. هزاران سرباز 
پیشمرگه که به سرعت برای 

پرکردن جای خالی عراقی ها، 
درست پیش از حمله ی داعش 
به کرکوک سرازیر شده بودند، 

توانستند پیشروی داعش را 
متوقف سازند. از آن زمان تاکنون، 
کرکوک عمال در کنترل کردها بوده 
است، اما این جامعه ی ناهمگن با 
پناهندگان سنی و شیعه پر شده 

بود و بنابراین، مخفی گاهی طبیعی 
برای پنهان ساختن هر دو گروه 
جنگجویان اسالم گرای فعال و 

سابق بود. اگرچه کرکوک در 60 
مایلی بیجی قرار داشت، این دو 

شهر اکنون توسط صف های عظیم 
ارتش پیشمرگه از هم جدا شده 

بودند. این بدان معنا بود که وقاص 
برای رسیدن به پناهگاهش ناچار 

است از طریق مسیرهای انتقال 
داعش سفر کند.

حمالت  پشتیبانی  با  عراق  ارتش  اپریل،  ماه  در 
هوایی امریکایی ها تکریت را بازپس گرفتند و در 
بیجی  اطراف  در  را  محاصره  حلقه ی  جون،  ماه 
تنگ تر کرده بودند. موصل و تعدادی از شهرهای 
انبار هنوز در کنترل داعش قرار داشتند، اما بدون 
شک زندگی در کدام از آن ها برای یک جنگجوی 
سابق داعش ناخوشایند بود: دوستان سابقش از او 
نفرت خواهند داشت، و اگر ارتش عراق کنترل را 

به دست بگیرد، او زنده نخواهد ماند.
در نهایت، وقاص مقصد کامال متفاوتی را در پیش 

گرفت: شهر عراقی تحت کنترل کردها، کرکوک.
ارتش عراق مستقر در کرکوک، درست مانند موصل 
و تکریت و بیجی، سال گذشته پیش از حمله ی 
اما شباهت این شهرها در  داعش فرار کرده بود. 

که  پیشمرگه  سرباز  هزاران  می یابد.  پایان  این جا 
عراقی ها،  خالی  جای  پرکردن  برای  به سرعت 
درست پیش از حمله ی داعش به کرکوک سرازیر 
متوقف  را  داعش  پیشروی  توانستند  بودند،  شده 
سازند. از آن زمان تاکنون، کرکوک عمال در کنترل 
با  ناهمگن  جامعه ی  این  اما  است،  بوده  کردها 
بنابراین،  و  بود  شده  پر  شیعه  و  سنی  پناهندگان 
دو  هر  پنهان ساختن  برای  طبیعی  مخفی گاهی 
بود.  سابق  و  فعال  اسالم گرای  جنگجویان  گروه 
داشت،  قرار  بیجی  مایلی   60 در  کرکوک  اگرچه 
این دو شهر اکنون توسط صف های عظیم ارتش 
پیشمرگه از هم جدا شده بودند. این بدان معنا بود 
که وقاص برای رسیدن به پناهگاهش ناچار است 

از طریق مسیرهای انتقال داعش سفر کند.

در آغاز ماه جون 2015 که ماموریت یک ساله ی 
کار وقاص با داعش به پایان خود نزدیک می شد، 
او زندگی اش را مورد ارزیابی تازه یی قرار داد. پس 
از پایان دوره ی آموزشی اش در یکی از پایگاه های 
داعش در نزدیکی موصل در تابستان سال گذشته، 
ارتش  با  جنگیدن  برای  فرستاده شدن  از  پیش  او 
عراق در یک مجتمع پاالیش نفت در بیجی، شش 
بود.  کرده  سپری  َدور  شهر  زادگاهش  در  را  ماه 
وظیفه ی اصلی او در آن جا، نگهبانی دادن در یکی 
پایان  از  پس  بود.  داعش  بازرسی  پست های  از 
قرارداد، باتوجه به این که جنگ هم چنان با شدت 
برابر  در  گزینه ها  از  یکی  بی تردید  داشت،  ادامه 
وقاص این بود که بار دیگر قراردادش را با داعش 
تمدید کند، اما او در عوض تصمیم گرفت تا به 

جهان غیرنظامیان بازگردد.
شاید دلیل اقتصادی نیز بر این تصمیم گیری تاثیر 
گذاشته باشد، چراکه دوران خوش داعش به وضوح 
پایان یافته بود و پرداخت ها اغلب دیر می رسیدند. 
به احتمال زیاد  آن  اصلی  دلیل  عین حال،  در  اما 
جانی اش  امنیت  به  نسبت  او  نگرانی  در  ریشه 
داشته است. درآن زمان، مشخص شده بود که به 
تدریج اما بدون شک، جریان تحوالت در نهایت 

چرخه ی جنگ را علیه داعش برمی گرداند.
او برای مدت زمانی طوالنی روی این مساله فکر 
باید به کجا برود.  می کرد که برای شروع دوباره 
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که  می دانستم  من  بود.  این گونه  وضعیت  »خب، 
ارتش خیلی زود به سراغ من خواهد آمد«.

تنها چند روز پس از فارغ التحصیلی مجد، مادر و 
پدر او تنها ذخیره ی خویش را که 3000 دالر بود 

به او دادند و از او خواستند کشور را ترک کند.
میهن پرستی  دیگر  مساله  آن ها  »برای  گفت:  او 
زنده ماندن  مساله  بلکه  نبود،  کشور  از  دفاع  یا 
داد:  ادامه  و  زد  کمرنگی  لبخند  مجد  بود«.  من 
»عالوه براین، من سرباز خوبی از کار درنمی آمدم«.
دمشق  تا  را  او  مجد  پدر  جون،   21 تاریخ  در 
به  را  هواپیمایی  او  بعد  روز  دو  کرد.  همراهی 
مقصد ترکیه سوار شد. عالوه بر 3000 دالر پول 
کارش  به  بود  ممکن  که  را  هرآن چه  مجد  نقد، 

بیاید در یک کوله پشتی کوچک جای داد.
نزدیکی  در  جایی  این که حداقل  به  امید  با  مجد 
ترکیه  در  را  شغلی  تا  کرد  تالش  باشد،  خانه 
کار  این  شد  ثابت  که  زمانی  بیاورد.  به دست 
پیوستن  جز  به  راهی  هیچ  است،  بیهوده  تالشی 
ندید.  مهاجرش  هموطنان  از  نفر  هزار  به صدها 
اژه  دریای  سواحل  طریق  از  او  تابستان،  آن  در 
در ترکیه، به سمت اروپا حرکت کرد. در راه، او 
به شکل تصادفی با امجد برخورد کرد که یکی از 
دوستان قدیمی اش در شهر حمص بود و سال ها 

روسیه مطرح شد. اگرچه دولت ترکیه به رهبری 
کشور،  این  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 
به شدت آن را رد کرده است، اما شواهد از روایت 
بیش  میان  از  نفر  یازده  می کنند.  پشتیبانی  روسیه 
من  که  دستگیرشده  داعش  جنگجوی  بیست  از 
تایید کردند که آن ها در  با آن ها مصاحبه داشتم، 
مدت همکاری با داعش از مسیر ترکیه عبور کرده 
که  گفتند  من  به  نفر   11 این  تمام  تقریبا  بودند. 
در زمان عبور از مرز ترکیه و سوریه، با سربازان 

در همان زمانی که وقاص تصمیم به ترک داعش 
لیسانس خود  نهایت مدرک  نیز در  گرفت، مجد 
البعث  دانشگاه  از  هتل  مدیریت  رشته ی  در  را 
داشت.  نتیجه  دو  دستاورد  این  آورد.  به دست 
اکنون او واجدشرایط خدمت سربازی بود. پیش 
معمول  به طور  مرد،  دانش آموز  یک  جنگ،  از 
از  پس  ماه  پنج  تا  چهار  را  خود  احضار  نامه ی 
فارغ التحصیلی دریافت می کرد، اما در سال 2015، 
و  جنگی  تلفات  به دلیل  سوریه  ارتش  که  زمانی 
ظرف  در  نامه  این  بود،  یافته  تقلیل  ترک خدمت 
می شد.  ارسال  هفته  چند  حتا  یا  ماه  دو  یا  یک 
امکان داشت که با رسیدن زمان این نامه، ارتش 
به خانه ها برود و افراد را با خود ببرد. مجد گفت: 

ماه  اول  روز   ،2015 سال  جون   18 تاریخ  در 
دوستان  با  خداحافظی  از  پس  وقاص  رمضان، 
داعشی اش، سفر خود را برای بازگشت به زندگی 
از گریزگاه های داعش  از طریق عبور  غیرنظامی، 
آغاز کرد. برای رسیدن به کرکوک، تنها 60 مایل 
باید  اول  قدم  در  وقاص  بیجی،  شمال شرقی  در 
به سمت غرب می رفت و از مناطق تحت کنترل 
از  پس  می کرد،  عبور  سوریه  و  عراق  در  داعش 
قلمرو  به  سپس  و  می رفت،  ترکیه  شمال  به  آن 
تحت کنترل کردها در عراق می رسید: حرکتی در 
مایل  از 500  بیش  که  کامل  دایره یی  تقریبا  طول 
بود. مهم ترین مانع بالقوه در این مسیر مشهور  و 

شناخته شده، مرز به شدت نظامی ترکیه بود.
قدرت  اوایل سال 2014  در  داعش  که  زمانی  از 
بارها  ترکیه  گرفت،  به دست  سوریه  شرق  در  را 
قابل  به عمد  را  بود که مرزهای خود  متهم شده 
از  بتوانند  اسالم گرا  تا جنگجویان  نفوذ می گذارد 
اتهام  این  کنند.  از آن جا رفت وآمد  سراسر جهان 
دولت  توسط  به صراحت   ،2015 سال  اواخر  در 

یکدیگر را ندیده بودند. امجد همراه با یکی دیگر 
از مهاجران حمص به نام عمار سفر می کرد. آن ها 
یک تیم سفر سه نفره را تشکیل دادند. در نتیجه، 
هر سه در همان قایق لبریزشده از مسافری سوار 
شدند که در شب 27 جوالی سفرش را از ساحلی 
تفریحی  شهرهای  از  یکی  بودروم،  نزدیکی  در 
ترکیه، به کاس، یکی از جزایر یونانی چند مایل 

دورتر، آغاز کرد.
در آن جا، مجد و دو همراهش انتظار شکنجه آوری 
نفر  هزار  ده ها  توسط  کاس  کردند.  تحمل  را 
ثبت هویت  اوراق  صدور  و  بود،  شده  پر  مهاجر 
توسط مقامات یونانی تا ده روز طول می کشید. با 
ادامه  به سفر خود  آن ها می توانستند  این مدارک 
بدهند. در آن تابستان، مسیر مهاجران در سراسر 
نامهربان و دشوار شده  اروپا، در روندی فزاینده 
بود. چندین دولت تهدید کرده بودند که مرزهای 
خود را خواهند بست. در نهایت، مجد و دوستانش 
دریافت  اگست   4 بعدازظهر  در  را  خود  مدارک 
تا  داشتند  اختیار  در  کوتاهی  زمان  آن ها  کردند. 
به  شبانه  که  برسانند  کوچکی  کشتی  به  را  خود 
از  پس  و  می رفت.  یونان  اصلی  سرزمین  سمت 
پناهندگی  دریافت  برای  آن ها  جست وجوی  آن، 

در یکی از کشورهای اروپایی آغاز می شد.

فقط  آن ها  و  داشته اند،  برخورد  ترکیه  پولیس  یا 
برای شان دست تکان داده اند. این تجربه را وقاص 

نیز داشته است.
می کرد،  هدایت  را  ما  که  »مردی  گفت:  وقاص 
به یک ایستگاه بازرسی ترکیه رفت و برای چند 
آن ها  به  شاید  کرد.  صحبت  نگهبانان  با  دقیقه 
مقداری پول هم داده باشد. نمی دانم، اما بعد ما از 

مرز عبور کردیم«.
در پاسخ به این که آیا ممکن است مرزبانان ترکیه 

اجازه ی  آن ها  به  که  کسانی  باشند  نشده  متوجه 
وقاص  بودند،  داعش  به  وابسته  دادند  عبور 
که  »البته  گفت:  و  داد  تکان  را  سرش  به سرعت 
آن  و  بودیم  پسران جوانی  ما  همه ی  می دانستند. 
مرد هم ما را به سمت داعش می برد. او همیشه 

از آن مسیر رفت وآمد می کرد. آن ها می دانستند«.
وقاص پس از ترکیه یک سفر مخفی دیگر را برای 
ماه  اوایل  در  کرد.  آغاز  کردستان  اقلیم  از  عبور 
جوالی سال 2015، دو هفته پس از ترک داعش، 
او به کرکوک رسیده و برای یک شروع تازه آماده 
بود. خیلی زود یکی دیگر از افراد سابق داعش، 

برادرش محمد، به او پیوست.
حداقل در ابتدا به نظر می رسید که برادران حسن 
آن ها  کرکوک،  در  کرده اند.  انتخاب  را  راه خوبی 
به یک آپارتمان کوچک در محله ی موردعالقه ی 
توجه  جلب  تا  رفتند  داعش  سابق  مبارزان  دیگر 
شغلی  برادر  دو  هر  هفته،  یک  طی  در  نکنند. 
آن  در  کردند.  پیدا  نزدیکی  همان  در  ساختمانی 
زمان، تنها رویای وقاص برای آینده، زندگی آرامی 
تا  بود  پول  امکان ذخیره ی  تا حد  و  کرکوک  در 
بعد از بهترشدن اوضاع به خانه بازگردد و مغازه ی 

کوچک خودش را باز کند.
این رویا ساده بود اما پیش شرط های زیادی داشت، 
 ،2015 سپتامبر   7 روز  بعدازظهر  در  بااین حال، 
زمانی که یک ماشین سیاه در یکی از خیابان های 
کرکوک در کنار وقاص متوقف شد، این رویا نیز 
به پایان رسید. مردی که در صندلی مسافر در جلو 
را  پنجره  بود،  مخفی  پولیس  یک  و  بود  نشسته 
پایین کشید، از این مرد جوان درخواست کرد تا 

مدرک هویتش را نشان بدهد.

سرزمین های درهم شکسته: 
جهان عرب چگونه فرو پاشید؟

در پاسخ به این که آیا ممکن است مرزبانان ترکیه متوجه نشده باشند کسانی که به 
آن ها اجازه ی عبور دادند وابسته به داعش بودند، وقاص به سرعت سرش را تکان 

داد و گفت: »البته که می دانستند. همه ی ما پسران جوانی بودیم و آن مرد هم ما را به 
سمت داعش می برد. او همیشه از آن مسیر رفت وآمد می کرد. آن ها می دانستند«.

در همان زمانی که وقاص تصمیم به 
ترک داعش گرفت، مجد نیز در نهایت 

مدرک لیسانس خود را در رشته ی 
مدیریت هتل از دانشگاه البعث به دست 

آورد. این دستاورد دو نتیجه داشت. 
اکنون او واجدشرایط خدمت سربازی 

بود. پیش از جنگ، یک دانش آموز مرد، 
به طور معمول نامه ی احضار خود را 

چهار تا پنج ماه پس از فارغ التحصیلی 
دریافت می کرد، اما در سال 2015، 

زمانی که ارتش سوریه به دلیل تلفات 
جنگی و ترک خدمت تقلیل یافته بود، 

این نامه در ظرف یک یا دو ماه یا حتا 
چند هفته ارسال می شد. امکان داشت 
که با رسیدن زمان این نامه، ارتش به 

خانه ها برود و افراد را با خود ببرد. مجد 
گفت: »خب، وضعیت این گونه بود. من 

می دانستم که ارتش خیلی زود به سراغ 
من خواهد آمد«.

28. مجد ابراهیم )سوریه، یونان(

فصل پنجم: مهاجرت 
)2016-2015(

29. وقاص حسن )عراق، سوریه، ترکیه(
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گسترش  آلمان  سراسر  در  گذشته  سال  از  که 
یافت. ملی گرایان جناح راست، هر دوشنبه شب، 
راه اندازی  شهر  در  را  گسترده یی  تظاهرات های 
کردم،  مالقات  مجد  با  من  که  زمانی  می کردند. 
پاریس  در  تروریستی  از حمالت  هفته  یک  تنها 
می گذشت که منجر به کشته شدن 130 نفر شده 
به ویژه  مهاجران،  علیه  خشم  حمالت،  این  بود. 
کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودند، را به 

نقطه ی اوج خود رسانده بود.
در  تنها  زیادی  »حوادث  گفت:  من  به  مجد 
در  است.  داده  روی  این جا  در  هفته  یک  همین 
هیچ  تحت  مهاجران  از  بسیاری  حال حاضر، 

شرایطی به مرکز شهر نمی روند«.
بدیهی است که آن شب نیز کسی نمی توانست به 
بود و سخنرانی  برود، چراکه دوشنبه  مرکز شهر 

خواهرانش  و  پدر  برای  خلود  داشت.  بیشتری 
توضیح داده بود که اگر در پی تغییر شرایط خود 

هستند، باید به سرعت اقدام کنند.
وضعیت جسمی علی الزیدی، چنین سفر دشواری 
بیش ازحد مخاطره آمیز می کرد. تصمیم  برایش  را 

ضد مهاجرت در شهر درسدن در ساعت 7 شروع 
می شد.

به  بازگشت  برای  تصمیمش  از  بارها  مجد 
حدی  تا  تصمیم  این  گفت.  سخن  سوریه 
چهره اش  نمی خواهد  او  چرا  که  می داد  توضیح 
او  از  من  عصر،  روز  آن  شود.  ثبت  تصویر  در 
کند  پیش بینی  را  زمانی  می تواند  آیا  که  پرسیدم 
مدتی  برای  او  باشد؟  ممکن  بازگشت  این  که 
»حداقل،  گفت:  و  رفت،  فرو  فکر  به  طوالنی 
داریم:  سوریه  در  ضرب المثلی  ما  بعد.  سال  ده 
در  در حال حاضر هرکسی  می آورد.  خون، خون 
پی انتقام بالیی است که در طی سال های گذشته 
همین طور  وضعیت  این  و  است،  رفته  آن ها  بر 
من  می آورد.  خون  خون،  داشت.  خواهد  ادامه 
فکر نمی کنم این جنگ تا زمانی که تک تک افراد 

بمانند، و  اردن  گرفته شد که سحر و پدرش در 
در  کنند.  حرکت  اروپا  سمت  به  تمیم  و  خلود 
تاریخ 4 دسامبر، آن ها پروازی به مقصد استانبول 
را سوار شدند و از آن جا مسیر مهاجران از ساحل 
ترکیه به ازمیر را دنبال کردند. پس از توافق بر سر 

سالح به دست کشته نشده باشند پایان بگیرد. حتا 
اگر این کشتار سرعت بگیرد، باز هم حداقل 10 

سال طول خواهد کشید«.
در  مجد  بعد  روز  که  زمانی  تصادف،  برحسب 
نامه یی  خود  مشترک  آپارتمان  به  بازگشت 
از  نامه  این  در  بودم.  همراه  او  با  کرد،  دریافت 
به  پناهندگی   و  مهاجرت  فدرال  اداره ی  سوی 
مجد اطالع داده شده بود که بررسی سابقه ی او 
نداشته  هیچ مشکلی وجود  و  است  تکمیل شده 
است. این آخرین مانع بزرگ برای به دست آوردن 
اقامت بود و اکنون قطعی شده است که حداقل 
برای سه سال آینده به او اجازه ی اقامت در آلمان 
داده خواهد شد. مجد این نامه را به کنار گذاشت 
نشست،  اتاقش  پنجره های  از  یکی  روبه روی  و 

و برای مدت زمانی طوالنی به خیابان خیره شد.

پرداخت 2000 یورو به قاچاقبر برای سوارشدن 
به قایق، خواهران منتظر ماندند. سرانجام در شب 

11 دسامبر، زمان حرکت رسید.
پیش  به  ساحل  کنار  در  ساعت  یک ونیم  آن ها 
ساحل  کناره های  به  تاریکی  در  گاهی  رفتند، 
وارد  به سختی  تمیم  و  خلود  می کردند.  برخورد 
یک قایق پالستیکی شدند که بیش  از حد ظرفیت 
سی  حداقل  با  همراه  خواهر  دو  داشت.  مسافر 
مسافر دیگر، در قایقی سوار شدند که در حقیقت 
از  پس  بود.  شده  طراحی  نفر  ده  تا  برای هشت 
آن، قایق در سفری سه ساعته به سمت جزیره ی 

ساموس یونان حرکت کرد.
قایق  که  می شد  باعث  مسافران  زیاد  تعداد 
بیش ازحد در آب پایین برود و دو بار، زمانی که 
موج ها روی موتور کوچک قایق  شکستند، موتور 
اما بزرگ ترین خطر زمانی به  خاموش شده بود. 
سراغ شان آمد که آن ها تقریبا به سالمتی به مقصد 
اشتباه  تیره، محاسبه ی  بودند. در آن شب  رسیده 
فاصله با ساحل ساموس توسط راهنما، باعث شد 
قایق با صخره یی برخورد کند. بالفاصله یکی از 
خراب  بود،  شده  پر  هوا  از  که  قایق  شناورهای 
شد. خلود درحالی که آماده بود به دیگر مسافرانی 
)خوشبختانه  بودند  غوطه ور  آب  در  که  بپیوندد 

مجد  با   ،2015 نوامبر   23 روز  بعدازظهر  در 
حومه ی  در  زیرشیروانی اش  اتاق  در  ابراهیم 
شهر درسدن مالقات کردم. او همراه با دوستش 
در  دیگر،  پناهجوی  شش  و  حمص،  از  امجد 
اجتماعی  رفاه  سازمان  توسط  که  آپارتمان  این 
انتظار  زمان  بود،  شده  فراهم  برای شان  محلی 
برای بررسی درخواست اقامت خود توسط نظام 
وعده های  می کردند.  سپری  را  آلمان  حقوقی 
به دل مشغولی جدیدی  تبدیل  آن ها  برای  غذایی 
آمده اند،  هند  از  که  او  هم اتاقی  دو  و  بود  شده 
کرده  منصوب  آشپزخانه  اربابان  به عنوان  را  خود 
بودند. مجد گفت: »غذاهای آن ها خیلی بهتر از ما 
است. آن ها لیست خرید را به ما می دهند، ما به 
بازار می رویم و مواد موردنیاز را تهیه می کنیم، اما 
تقریبا تمام پخت وپز را خودشان انجام می دهند«.
مسیر  یونان،  از  پس  سوریه یی،  دوستان  این 
مهاجرت را از طریق شرق اروپا ادامه داده و در 
اواسط ماه اگست به جنوب آلمان رسیده بودند. 
به  و  داده  ادامه  را  سفر  تا  داشت  تصمیم  مجد 
سوئد برود، چراکه شنیده بود دریافت پناهندگی 
در آن جا ساده تر است، اما وقتی این گروه توسط 
این  شدند،  پیاده  شمال  عازم  قطاری  از  پولیس 
میان  در  انتقال  از  پس  شد.  نقش برآب  برنامه 
ساختمان های نگهداری مهاجران، آن ها در اواسط 

ماه سپتامبر به شهر درسدن فرستاده شدند.
آمده  حمص  شهر  از  که  پناهندگان  این  برای 
تناقض  از  پر  درسدن  شهر  در  زندگی  بودند، 
گسترده اش  ویرانی های  به دلیل  شهر  این  بود. 
دوم  جهانی  جنگ  در  متفقین  بمباران  توسط 
به  تبدیل  اکنون  عالوه براین،  اما  است،  مشهور 
است  روبه رشدی  ضدمهاجرت  جنبش  مرکز 

در  خطرناکی  طرح  خلود   ،2015 سال  پایان  در 
درخواست  برای  پیگیری  سال ها  داشت.  ذهن 
اسکان مجدد به هیچ تتیجه یی منجر نشده بود، و 
او اکنون هیچ آینده یی را برای خانواده اش در اردن 
نمی دید. تمام تابستان و پاییز آن سال، او داستان 
صدها هزار نفر از مهاجرانی را که قصد داشتند از 
مسیر ترکیه -و خطرناک تر از آن، از طریق لیبی- 
بی دوام  و  سست  بادی  قایق های  از  بااستفاده  و 
در  بااین همه،  بود.  کرده  دنبال  بروند،  اروپا  به 
بود.  تغییر  به سرعت در حال  ماه دسامبر، شرایط 
محدودیت های بیشتر و بیشتری توسط دولت های 
با  و  مهاجران وضع می شد،  با  رابطه  در  اروپایی 
نزدیک شدن زمستان، عبور از دریا به مراتب خطر 

30. مجد ابراهیم )آلمان(

31. خلود الزیدی )اردن، یونان، آلمان(
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نگاهی  داشتند(،  نجات  جلیقه ی  آن ها  همه ی 
بزرگش  خواهر  انداخت.  تمیم  خواهرش  به 
بی حرکت در جای خود مانده بود، ترس بدنش را 
فلج کرده بود و نمی توانست واکنشی نشان بدهد.
بپر.  فریاد می زدم:  به یاد می آورد که، »من  خلود 
ما  می توانستند  و  بودند  بلند  خیلی  امواج  چراکه 
من  نمی خورد.  تکان  او  بکوبند.  صخره ها  به  را 
می دانستم که اگر این کار را انجام ندهد، می میرد. 
با  این راه طوالنی را  این فکر کردم که ما  به  اما 
سرنوشت  سمت  به  هم  با  باید  بودیم،  آمده  هم 

می رفتیم«.
خلود به سختی خود را به خواهرش رسانده بود، 
او را گرفته بود، و موفق شده بود هر دو نفرشان 
را از آن وسیله ی در حال غرق شدن نجات بدهد 
و روی سنگ ها بپرند. موج دیگری به آن ها ضربه 
زد. پای تمیم در زمان پرش به شدت زخمی شد، 
در  بودند.  زمین  روی  اکنون  آن ها  حداقل  اما 
کرد  کمک  زخمی اش  خواهر  به  خلود  تاریکی، 
که از دامنه ی کوه باال بروند و به سایر مهاجرانی 
پیش  پناهگاه  جست وجوی  در  که  بپیوندند 

می رفتند.
از  پس  که  هفته یی  دو  عراقی،  خواهر  دو  برای 
آن گذشت، تصویر پرتنشی از سفرها و انتظارها 

درس  دوره،  آن  گذاشت.  باقی  ذهن شان  در 
عملی تجربه ی بی تفاوتی های مقامات و مهربانی 
همیشه  برای  را  آن ها  زندگی  که  بود  غریبه هایی 

تغییر داد.
در  یونانی  مقامات  از  مدرک  دریافت  از  پس 
ساموس، خواهران اجازه یافتند با استفاده از یک 
بروند. در  آتن  یونان و  اصلی  به سرزمین  کشتی 
آن ها  برای  دوستان شان  از  یکی  دوست  آن جا، 
مکان امنی فراهم کرد. شرایط در مرزهای شرقی 
تغییرات  این  و  می کرد  تغییر  مداوم  به طور  اروپا 
به  نفع هزاران مسافر در راه رسیدن  به  هیچ کدام 
به سرعت حرکت  خواهران  بنابراین،  نبود.  شمال 
با  تمیم  و  خلود  دسامبر،   22 تاریخ  در  کردند. 
استفاده از اتوبوس، قطار، و پیاده روی، از مرزهای 
پنج کشور اروپایی گذشتند و در نهایت به جنوب 

آلمان رسیدند.
بود.  انتظارشان  در  بدشانسی  ظاهرا  آن جا،  در 
مدت کوتاهی پس از عبور از مرز آلمان، خواهران 
با  شدند.  فرستاده  بازداشتگاه  به  و  شده  دستگیر 
تاریک شدن هوا، آن ها را دوباره به اتریش فرستاند 
در  پناهندگان  مرکز  در   تا  شد  گفته  آن ها  به  و 
کالگنفورت درخواست بدهند. اما این اردوگاه پر 
شده بود و به آن ها اجازه ی ورود داده نشد. خلود 

و تمیم که جایی برای رفتن نداشتند، در خارج از 
بود که  اردوگاه نشستند، و همان زمان  دروازه ی 

برف آغاز به باریدن کرد.
نجات آن ها از طریق رسانه های اجتماعی صورت 
گرفت. پس از آن که خلود راجع به وضعیت خود 
فعاالن  از  کوچکی  گروه  نوشت،  فیسبوک  در 
کمک  برای  را  کسی  تا  شدند  بسیج  بین المللی 
کمک،  این  کنند.  پیدا  کالگنفورت  در  آن ها  به 
پارلمان  نمایندگان  از  یکی  قالب  در  زود  خیلی 
از اعضای حزب سبز به آن جا رسید. او خلود و 
تمیم را به یک کافه برد تا خود را گرم کنند و غذا 
بخورند. در کافه، این سیاستمدار یک پیام فوری 
کرد  درخواست  محلی  خانواده های  از  و  فرستاد 
کنند.  همکاری  خواهران  موقت  اسکان  برای  که 
در عرض یک ساعت، او هشت پیشنهاد دریافت 
کرد. خواهران زیدی از کافه به خانه ی الیزابت و 

اریش ادلزبرونر رفتند.
به  ایمیلی  در  کریسمس،  شب  بعد،  روز  خلود 
»امروز،  نوشت:  انگلستان  در  دوستانش  از  یکی 
نخستین روزی بود که ما احساس آرامش کردیم. 
این خانواده خیلی خوبند. آن ها اتاقی به ما داده اند. 
یک سگ خیلی دوست داشتنی دارند که من هم از 

او خوشم می آید«.

نجات آن ها از طریق رسانه های 
اجتماعی صورت گرفت. پس از 

آن که خلود راجع به وضعیت خود 
در فیسبوک نوشت، گروه کوچکی 
از فعاالن بین المللی بسیج شدند 

تا کسی را برای کمک به آن ها 
در کالگنفورت پیدا کنند. این 

کمک، خیلی زود در قالب یکی از 
نمایندگان پارلمان از اعضای حزب 
سبز به آن جا رسید. او خلود و تمیم 

را به یک کافه برد تا خود را گرم 
کنند و غذا بخورند. در کافه، این 

سیاستمدار یک پیام فوری فرستاد 
و از خانواده های محلی درخواست 

کرد که برای اسکان موقت خواهران 
همکاری کنند. در عرض یک ساعت، 

او هشت پیشنهاد دریافت کرد. 
خواهران زیدی از کافه به خانه ی 

الیزابت و اریش ادلزبرونر رفتند.

وقاص مدت کوتاهی پس از دستگیری، در مورد برادرش محمد نیز صحبت کرده بود. 
یک ماه طول کشید تا آسایش بتواند بزرگ ترین برادر حسن را دستگیر کند، و او در 
زندان دیگری در نزدیکی کرکوک نگهداری می شد. از زمان دستگیری، هیچ تماسی 
میان برادران وجود نداشت. اما وقاص امیدوار بود محمد نیز همه چیز را کامل توضیح 

بدهد. به گفته ی او، در حال حاضر هدف اصلی اش این بود که با کمک به مقامات برای 
شناسایی همکارانش سابق خود در داعش که هنوز زنده بودند، کفاره ی گناهانش را 

پرداخت کند. او گفت: »اگر شانس دوباره یی داشتم، هرگز به داعش ملحق نمی شدم. 
من کارهای شیطانی که آن ها انجام دادند دیده ام، و حاال می دانم که آن ها مسلمان 

واقعی نیستند«.

برادرش محمد نیز صحبت کرده بود. یک ماه طول 
کشید تا آسایش بتواند بزرگ ترین برادر حسن را 
نزدیکی  در  دیگری  زندان  در  او  و  کند،  دستگیر 
دستگیری،  زمان  از  می شد.  نگهداری  کرکوک 
اما  نداشت.  وجود  برادران  میان  تماسی  هیچ 
کامل  را  همه چیز  نیز  محمد  بود  امیدوار  وقاص 
توضیح بدهد. به گفته ی او، در حال حاضر هدف 
برای  مقامات  به  کمک  با  که  بود  این  اصلی اش 
که  داعش  در  خود  سابق  همکارانش  شناسایی 
پرداخت  را  گناهانش  کفاره ی  بودند،  زنده  هنوز 
کند. او گفت: »اگر شانس دوباره یی داشتم، هرگز 
به داعش ملحق نمی شدم. من کارهای شیطانی که 
آن ها انجام دادند دیده ام، و حاال می دانم که آن ها 

مسلمان واقعی نیستند«.
این جوان 21 ساله به خوبی می دانست که باوجود 

ظن  به  حسن  وقاص   ،2015 دسامبر  ماه  در 
پولیس  کوچک  ایستگاه  یک  در  تروریست بودن 
سابق در نزدیکی یک روستا در حدود 10 مایلی 
کرکوک در بازداشت بود. وقاص که اکنون 21 سال 
داشت، همراه با تقریبا 40 مظنون دیگر، تقریبا تمام 
اتاقی  ساعت بیداری اش را در حالت زانوزده در 
کوچک و متعفن در زندانی مخفی سپری می کرد 
که توسط آسایش، سرویس امنیتی دولت منطقه یی 
را  او  که  نادری  موارد  می شد.در  اداره  کردستان، 
و  دست ها  می کردند،  خارج  عمومی  اتاق  آن  از 
چشم هایش بسته بود. سه ماه پس از گرفتاری در 
خیابان های کرکوک، او هنوز نمی توانست حدس 

بزند کجا است.
اعتراف  به سرعت  دستگیری اش  از  پس  وقاص 
کرد که جنگجوی داعش بوده است. او جزئیاتی 
در  اعدام  شش  شامل  که  را  ماموریت هایش  از 
موصل بود، برای آن ها توضیح داده بود. مشخص 
نیست که آیا این اعتراف از طریق شکنجه گرفته 
با  یا خیر. وقاص در زمان مصاحبه اش  بود  شده 
من در زندان، تاکید داشت که بازجویان آسایش 
حتا  اما  نکرده اند،  بدرفتاری  او  با  عنوان  هیچ  به 
اسیرکنندگان  که  زمانی  نیز  شکنجه شده  زندانیان 
باالی سرشان باشد، معموال همین را می گویند. در 
دو مصاحبه ی طوالنی که با او داشتم، حرف های 
این مرد جوان گاهی گفته های دیگرش را نقض 
می کرد. این اتفاق ها شاید نتیجه ی تالش او برای 
ارزیابی پاسخی بود که او باور داشت پرسش کننده 
بااین حال،  بشنوند.  می خواهند  اسیرکنندگانش  و 
به نظر می رسید که صداقتی درونی در واژه هایش 
یک  از  ناشی  تاحدودی  شاید  که  دارد  وجود 

وجدان زخمی بود.
او گفت: »من کارهای بدی انجام داده ام. من باید 

آن ها را در نزد خداوند اعتراف کنم«. 
وقاص مدت کوتاهی پس از دستگیری، در مورد 

تغییر عقایدش، چه آینده یی انتظارش را می کشد. 
او به من گفت: »من با خیاالت زندگی نمی کنم و 
هیچ امیدی هم ندارم. باور دارم که بقیه ی زندگی 

من در زندان خواهد گذشت«. 
بنا شده بود که وقاص  این اساس  بر  او  باور  اما 
منطقه یی  دولت  بازجویان  توسط  می دانست 
کردستان دستگیر شده است و در بازداشت کردها 
قرار دارد. درحقیقت، آینده یی ترسناک تر در انتظار 
وقاص بود؛ آینده یی که یکی از افسران نیروهای 
آسایش در این زندان مخفی، برای من توضیح داد.
که  زمانی   ،2014 سال  ماه جون  از حوادث  پس 
ارتش عراق در کرکوک، پیش از حمله ی داعش 
از شهر گریخت و کردها به سرعت جای آن ها را 
مشترک  نیروهای  کنترل  در  شهر  این  کردند،  پر 
عراقی و کردی قرار گرفت، گرچه این همکاری 

عمل،  در  بود.  کاغذها  روی  فقط  زیادی  در حد 
مقامات کرد اعتماد کمی به همتایان عراقی خود 
داشتند و در رابطه با مسایل امنیتی، حتا انگیزه ی 
کمتری برای همکاری وجود داشت. این شکاف، 
از  به داعش روشن تر  مربوط  با مسایل  رابطه  در 

سایر موارد است. 
این مقام سرویس امنیتی آسایش برای من توضیح 
در  عراقی ها  به  ما  که  است  دلیل  همین  »به  داد: 
می کنیم  نگهداری  این جا  که  افرادی  با  رابطه 
انجام می دادیم،  اطالعی نداده ایم. اگر این کار را 
آن ها انتظار داشتند ما این افراد را به آن ها تسلیم 
عراق  خاک  در  جنایات شان  بیشتر  چراکه  کنیم، 
انجام شده است. و بعد این افراد یا بالفاصله کشته 
بودند  نزدیک  داعش  رهبری  به  اگر  یا  می شدند، 
امکان رشوه گرفتن وجود داشت، آن ها را آزاد  و 
عراقی ها  به  به هیچ عنوان  نمی توانیم  ما  می کردند. 
برنامه ی  مسایل،  این  به  باتوجه  کنیم«.  اطمینان 
آسایش این است که وقاص را در بازداشت نگه 
جنگجویان  دیگر  شناسایی  برای  او  از  و  دارند 
بود  ممکن  و  می کردند  دستگیر  آن ها  که  داعش 
زمانی  کنند.  استفاده  باشد،  کرده  کار  آن ها  با  او 
–و  نداشت  آن ها  برای  سودی  دیگر  وقاص  که 
این تا بازپس گیری موصل و گرفتاری مجموعه ی 
بزرگی از جنگجویان داعش که انتظار می رود در 
آن جا خود را تسلیم کنند اتفاق نخواهد افتاد-، او 
به مقامات عراقی تسلیم خواهد شد. پس از آن، 

آینده ی او کوتاه و مشخص است.
افسر نیروی آسایش به من گفت: »او فکر می کند 
دارد  قرار  ما  بازداشت  در  چراکه  می ماند،  زنده 
اما  نمی کنیم.  اعدام  را  کسی  ما  که  می داند  و 
محاکمه  از  پس  او  می کنند.  را  کار  این  عراقی ها 
در دادگاه های آن ها، به مرگ محکوم خواهد شد. 
سپس برای به دار آویخته شدن به زندانی در عراق 

فرستاده می شود«.
زمانی که من از او پرسیدم آیا شانسی وجود دارد 
که به دلیل کمک های وقاص برای برداشتن نقاب 
ارفاقی  او  حکم  در  قاضی  داعش،  مبارزان  دیگر 
داشته باشد، این افسر آسایش سرش را به عالمت 
جواب منفی تکان داد. من پرسیدم آیا ممکن است 
نجات  را  زندگی اش  تا  کند  معامله یی  بتواند  او 
با تکان سر  باز هم  تاملی کوتاه،  از  بعد  او  دهد، 

جواب منفی داد. 
مقام  یک  او  اگر  داشت،  امکان  »شاید  گفت:  او 
فقیر  نیست،  هیچ کسی  او  اما  بود،  داعش  ارشد 

است. بنابراین، نه. هیچ شانسی وجود ندارد«.
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آن ها می خواهند. باید به تالش کردن ادامه داد، حتا 
اگر بیهوده به نظر برسد«.

انعطاف ناپذیری رژیم السیسی در رابطه با حقوق 
اقتصادی جدید  واقعیت  با یک  بدون شک  بشر، 
نیز همراه شده است. امروز، کمک مالی ساالنه ی 
امریکا به مصر، کمتر از 1.3 میلیارد دالر است، که 
نسبت به دوران مبارک که در اوج 2 میلیارد دالر 
قرار داشت، بسیار کاهش یافته است. در عین حال، 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج، پس 
از به قدرت رسیدن سیسی، حدود 30 میلیارد دالر 
کمک مالی به این دولت ارایه می دهند، و باتوجه 
به سابقه ی خود سعودی در چنین مسایلی، بعید 
به نظر می آید که بخواهند این دولت را در رابطه 
با مسایلی همچون زندانیان سیاسی یا آزادی بیان 
است  این  ساده  حقیقت  بگذارند.  فشار  تحت 

خود را آهسته به سمت مرکز روستا برگرداند. هیچ 
کسی دیده نمی شد، اما چند خودروی قدیمی در 

سایه ی دیوارها پارک شده بودند.
آذر با لبخند سنگین و ناخوشایندی بر گوشه ی لبش 
به سمت من برگشت و گفت: »می بینید؟ تا دو هفته 
قبل داعش این روستا را کنترل می کرد، و مردمی 
آن ها  با  مشکلی  هیچ  می کردند  زندگی  این جا  که 
نداشته اند. آن ها همچنان مثل گذشته باقی مانده اند. 
ما چهار پیشمرگه را این جا از دست دادیم. می دانی 
می خواهم چه کاری انجام بدهم؟ می خواهم بروم 
و بولدوزر یک عرب را از او قرض بگیرم. بعد یک 
مشاور اسرائیلی را بیاورم -آن ها در این موارد خیلی 
خوب هستند-، و در طی دو یا سه روز تمام این 

منطقه را با خاک یکسان کنم«.
آذر استعداد خاصی برای بیان ظالمانه ترین عبارت ها 
را داشت، و من گاهی برایم دشوار بود که تشخیص 
بدهم او در آن لحظات تا چه حد جدی است. اما 
او صادقانه  که  نداشتم  تردیدی  آن روز صبح من 
 ،2015 سال  نوامبر   27 روز،  آن  می گوید.  سخن 
شش ماه پس از اولین دیدار من با آذر بود. ما در 
جاده ی بازگشت به سنجار بودیم، شهر ایزدی که 
داعش در تابستان 2014 وحشیانه آن را ویران کرده 

متحده  ایاالت  و  به طورکل،  غربی  کشورهای  که 
زمان  هر  به  نسبت  حال حاضر  در  به طورخاص، 
دیگری پس از اوایل دهه ی 1970، نفوذ کمتری بر 

دولت مصر دارند.
اقتصادی  زوال  که  می کند  نتیجه گیری  چنین  لیال 
می دهد  رخ  عمیق  و  سریع  آن چنان  مصر،  اخیر 
که به باور او، در نهایت اعتمادبه نفس باقی مانده ی 
گفت:  او  برد.  خواهد  تحلیل  را  کنونی  رژیم 
اما  دارد،  پشتیبانی  برای  مخازنی  هنوز  »سیسی 
هستند.  کوچک ترشدن  حال  در  زمان  به مرور 
است.«.  غیرقابل تحمل  به تمام معنا  شرایط  اکنون 
مبهم  هرچند  نشانه هایی   ،2016 مارچ  ماه  در  اما 
که  داشت  وجود  مصر  مناطق  دیگر  و  قاهره  در 
خبر از وقوع جنبش های مخالف جدی در آینده 
می داد. لیال گفت: »نه، این اتفاق امروز رخ نخواهد 

بود. در آن ماه ها، آذر گاهی به سنگر پیشمرگه ها در 
جبهه یی باالتر از سنجار بازگشته بود تا دست خود 
را با تیراندازی بر جنگجویان داعش امتحان کند که 
در سنگر مقابل، تنها 40 متر آن طرف تر قرار داشتند. 
هوایی  حمالت  پشتیبانی  با  پیشمرگه،  ارتش  اما 
امریکایی ها، به تازگی این شهر را پس گرفته بود. 
آذر نیز در این نبرد شرکت داشت و بازگشت ما به 

این منطقه، او را ناآرام و تندخو کرده بود.
به سنجار رسیدیم،  ما  که  زمانی  او  بد  این خوی 
پیش  که  شهر  این  از  زیادی  بخش  شد.  تشدید 
زندگی  آن  در  نفر   100000 به  نزدیک  جنگ  از 
بود.  از خاک شده  پشته هایی  به  تبدیل  می کردند، 
انفجاری  تله های  هنوز  درحالی که  پیشمرگه ها 
را جست وجو می کردند، مسیر  باقی مانده  کوچک 
باریکی را در میان خرابه ها پاکسازی کرده بودند. 
فاسدشده ی  اجساد  بقایای  از شهر  در گوشه هایی 
آسیب های  می خورد.  به چشم  داعش  جنگجویان 
واردشده بر سنجار آنقدر گسترده بود که در ابتدا 
کدام  که  داد  تشخیص  داشت  امکان  دشواری  به 
بخش از ویرانی ها در نتیجه ی غارتگری جنگجویان 
داعش در طول دوره ی اشغال پدید آمده است، و 
کدام بخش در نبرد دو هفته پیش نابود شده است. 

ماه   18 من  بود.  نخواهد  نیز  تحریر  مانند  و  داد، 
در  کودتا  نوعی  یا  بعد  و  می گیرم،  نظر  در  وقت 
برکنار  را  سیسی  جنرال ها  و  می افتد  اتفاق  کاخ 
می کنند،  جایگزین  را  میانه روتر  و شخصی  کرده 
یا ما با موج جدیدی از اعتراضات گسترده مواجه 
مانند  دیگر  بیفتد،  اتفاقی  اگر چنین  بود.  خواهیم 
سال 2011 نخواهد بود، بلکه این بار با خشونت 

به مراتب بیشتری همراه می شود«.
این وضعیت  به  به وضوح راجع  نیز  رژیم سیسی 
نگران است. دومین پرونده علیه عال، به دلیل انتقاد 
اکنون  فیسبوکش،  از سیستم قضایی در صفحه ی 
حکم  با  او  است  ممکن  دارد.  جریان  دادگاه  در 
دیگری از شش ماه تا یک سال مقابل باشد. حتا 
اگر سارنوال ها این پرونده را پیگیری نکنند، لیال 

در زمان آزادی پسر 64 ساله می شود.

میدان  در  داشت.  وجود  الگویی  حقیقت  در  اما 
کوچکی در مرکز شهر، داعش مناره یی را که بیش 
از 800 سال در آن جا قرار داشت ویران کرده بود. 
هم چنین، آن ها تمام معبدهای ایزدی ها در سنجار 
و یک کلیسای مسیحی در این شهر را نیز با خاک 
یکسان کرده بودند. بیمارستانی در مرکز شهر هنوز 
سر پا بود، اما تنها به این دلیل که داعش می دانست 
نیروی هوایی امریکا آن را بمباران نخواهد کرد و 
بیمارستان تبدیل به سربازخانه  شده بود. با این حال، 
آن ها زمان کافی صرف کرده بودند تا تمام تجهیزات 
پزشکی را نابود کنند. آن ها حتا دماسنج ها و آمپول ها 

را نیز زیر پا خرد کرده بودند.
محله های  در  داعش  قومی  پاکسازی  سیاست  اما 
مسکونی سنجار اوج گرفته بود. با پشت سرگذاشتن 
که  می شد  دیده  دیگری،  از  پس  یکی  خیابان ها 
دست نخورده  و  سالم  کامال  خانه ها  از  تعدادی 
انبوعی  به  دیگران  حالی که  در  است،  مانده  باقی 
تبدیل  آهنگ های خمیده  و  از سنگ های شکسته 
شده  اند. نقطه ی اشتراک خانه های باقی مانده این بود 
که روی دیوارهای خارجی آن ها متنی با اسپری های 
رنگی نوشته شده بود که همه یک پیام را می رساند: 
می کند«.  زندگی  این جا  در  عرب  خانواده ی  »یک 

در ماه جنوری سال 2016، پسر لیال، عال، موفق 
شد نامه یی سرگشاده را مخفیانه از سلول خود به 
نشریه ی گاردین ارسال کند. او در نامه اش نوشته 
و  نوشته ام،  نامه یی  من  که  زمانی  از  »ماه ها  بود: 
نوشته ام،  مقاله یی  که  زمانی  از  سال  یک  از  بیش 
می گذرد. من هیچ حرفی برای گفتن ندارم: هیچ 
اخطاری،  هیچ  ترسی،  هیچ  رویایی،  هیچ  امیدی، 
من  هیچ چیز.  مطلقا  هیچ چیز،  چشم اندازی؛  هیچ 
تالش می کنم تا به یاد بیاورم زمانی را که به نظر 
می آمد فرداها پر از احتماالت باشند و زمانی را که 
باور داشتم واژه های من قدرت دارند )حتا اندکی( 
اما  بگذارند.  تاثیر  است  راه  در  که  فردایی  بر  تا 

واقعا نمی توانم«.
پنج  از  سال  نخستین  پایان  به  عال  زمان،  آن  در 
سال محکومیت خود در زندان نزدیک می شد. پنج 
سال، همان طور که پدرش پیش از مرگ پیش بینی 
از  برای سخن گفتن  سنگینی  قیمت  او  بود.  کرده 
حق خود می پرداخت. و یکی از ناخوشایندترین 
پارادوکس هایی که در برابر عال و هزاران نفر از 
دیگر زندانیان سیاسی امروز مصر قرار داشت، این 
حقوق  مسایل  به  توسل  قدیمی  رویکرد  که  بود 
بشری در قاهره، دیگر کارآمدی نداشت. در دوران 
مبارک، در صورت اعمال فشار کافی توسط دولت 
امریکا و گروه های حقوق بشری فعال غربی، این 
احتمال وجود داشت که یک زندانی سیاسی مصر 
بی سروصدا آزاد شود. اما درسی که جنرال السیسی 
این بود که هرگز اجازه  از سقوط مبارک گرفت 
ندهد به عنوان مزدور غرب دیده شود. فشاری که 
غرب امروز اعمال می کند، تاثیر اندکی دارد و حتا 

ممکن است نتیجه یی معکوس داشته باشد.
نمی توان  نیز  شرایط  این  در  که  »البته  گفت:  لیال 
که  است  چیزی  دقیقا  این  که  چرا  نشست،  آرام 

در نزدیکی روستایی عرب نشین که در مسیر قرار 
داشت، آذر میرخان ماشین را برای مدت کوتاهی 
متوقف کرد و زیر لب به زبان کردی دشنامی داد. 
آن جا منطقه یی فقیر و ویران بود: در سمت چپ، 
در  و  دیوارهای خشتی،  و  خانه ها  از  مجموعه یی 
در  روستایی  خانه ی  پنج  یا  چهار  راست،  سمت 
دامنه ی کوه قرار داشتند. گروه دوم توجه دکتر را 

به خود جلب کرد.
شد،  خیره  روستایی  خانه های  به  مدتی  برای  آذر 
بود.  خشمگین  منطقه  آن  به  عرب ها  پیشروی  از 
او گفت: »آن ها روی تپه ها هستند. چطور اجازه ی 
نگاه  بعد،  است؟«  داده شده  آن ها  به  کاری  چنین 

33. لیال سویف )مصر( 

34. آذر میرخان )کردستان(
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آن روز عصر، ما از جاده یی با پیچ تند که به سمت 
پیش  می  رسید،  سنجار  کوه  باالی  و  شهر  خارج 
رفتیم. این همان مسیری بود که ده ها هزار نفر از 
حمله ی  از  فرار  زمان  در  وحشت زده  ایزدی های 
اگست سال 2014 از آن عبور کردند. در تمام طول 
جاده، انبوهی از لباس های پاره و کهنه وجود داشت 

که آن ها در زمان فرار کنار جاده رها کرده بودند.
نگاه  تکه پارچه ها  این  سمت  به  حالی که  در  آذر 
می کرد، زیر لب گفت: »قبال خیلی بیشتر بود. هر 

طرف پراکنده بود«.
وقتی به باال رسیدیم، وارد فالتی شدیم که 25 مایل 
وسعت داشت. خیمه های هزاران نفر از خانواده های 
ایزدی که هنوز خانه یی برای بازگشت به آن نداشتند، 
تاریخی  مرکز  بود.  شده  برپا  آن سو  و  این سو  در 
جامعه ی ایزدی ها، زمین های پستی که به تازگی از 
آن گریخته بودند نیست، بلکه همین کوهی است 
روی  زده اند.  اردوگاه  آن  روی  حال حاضر  در  که 
دامنه های تپه های اطراف چادرهای آن ها، روستاهای 
آباواجدادی آن ها با خانه های خشتی و تراس های 
اما در دهه ی 1970، صدام  قدیمی قرار داشته اند، 
حسین سربازان خود را به عنوان بخشی از برنامه ی 
ضدکردها برای نابودی آن ها فرستاده بود. پس از آن 
یزیدی ها ناچار در زمین های آن منطقه خانه کرده 
بودند. کنترل و زیرنظرگرفتن ایزدی ها در آن منطقه 
به راحتی صورت می گرفت، و البته، زمانی که چهار 
دهه بعد داعش به آن ها حمله  کرد، قتل عام آن ها نیز 

ساده تر بود.
بود آذر  از آن، ممکن  تا مدت زمان کوتاهی پیش 
به عنوان  جدایی طلبانه اش  رادیکال  افکار  به دلیل 
نظر  در  فاشیست  یک  حتا  یا  بیگانه ترس،  یک 
سبعیت  نتایج  دیدن  از  پس  اما  باشد،  گرفته شده 
در  گسترش یافته  نفرت های  باتوجه  و  داعش، 
تعدادی  گذشته،  سال  چند  در  خاورمیانه  سراسر 
که  می رسیدند  باور  این  به  به تدریج  ناظران  از 
او  اندیشیدن  سختگیرانه ی  شیوه ی  است  ممکن 
تنها مسیر رهایی  به عبارت مناسب تر،  یا  بهترین، 
از این باتالق را نشان بدهد. دوباره ساختن و ترمیم 
ملت های درهم شکسته ی منطقه کاری غیرممکن به 
نظر می رسید و سرخوردگی های ناشی از این امر 
باعث شده بود که تعداد روزافزونی از دیپلمات ها، 
جنرال ها و دولتمردان، همان گونه یی از جدایی های 
قومی و فرقه یی را پیشنهاد بدهند که آذر طرفدارش 
بود، البته در قالبی کمتر خشونت آمیز. اتفاقا مدلی 
که آن ها می توانستند برای بهترین راه انجام این کار 

از آن بهره بگیرند، دولت منطقه یی کردستان بود.
دولت منطقه یی کردستان، به مدت 25 سال، به عنوان 
یک گروه شبه نظامی پایدار وجود داشت که تنها در 
اسناد و به نام، بخشی از عراق به حساب می رفت. 
شاید پاسخ به این بحران، تکرار این الگو در سایر 
به  شاخه،  سه  با  دولتی  ایجاد  و  عراق  بخش های 
شده  تقسیم  بخش  دو  به  که  کنونی  دولت  جای 
سنی ها«  منطقه یی  »دولت  سنی ها  به  باشد.  است، 

داده شود با تمام امکاناتی که کردها در حال حاضر 
مرزهای  دولت،  رییس  هستند:  برخوردار  آن  از 
مدنی.  دولت  و  مستقل،  نظامی  نیروی  داخلی، 
نقشه ها وجود  و  اسناد  هنوز روی  می تواند  عراق 
داشته باشد، و مکانیسمی می تواند طراحی شود که 
تضمین کند درآمد نفت به شکل منصفانه میان هر 
سه بخش تقسیم می شود. درصورتی که این الگو 
در عراق کارآمد باشد، شاید این راه حل آینده برای 
لیبی بالکانیزه شده )تقسیم شده به بخش های کوچک 

و متخاصم( و سوریه ی ازهم پاشیده باشد.
بااین همه، حتا طرفداران چنین ایده یی نیز تصدیق 
می کنند که اجرای این طرح جداسازی کار آسانی 
نخواهد بود. با شهرهایی که جمعیت آن ها به شدت 
»مختلط« است، مانند بغداد یا حلب، چه باید کرد؟ 
قبایل به زیرشاخه های سنی  از  در عراق، بسیاری 
و شیعه تقسیم شده اند، و در لیبی، پراکندگی های 
جغرافیایی به قرن ها قبل بازمی گردد. آیا این مردم 
وطن  یا  می کنند  انتخاب  را  خود  فرقه ی  و  قبیله 
تاریخ  در  مشابهی  موارد  درحقیقت،  را؟  خود 
این مسیر ممکن  نشان می دهند که درپیش گرفتن 
است بسیار آسیب زننده و مرگ بار باشد. سیاست 
»جداسازی آلمان« پس از جنگ در شرق اروپا و 
تقسیم شبه قاره ی هند در سال 1947، شاهدی بر 
این امر هستند. اما با وجود امکان وقوع فاجعه ها و 
تلفات انسانی در مسیر رسیدن به این هدف، ممکن 
است که این آخرین و بهترین گزینه ی موجود برای 
پیشگیری از غرق شدن کشورهای شکست خورده ی 
خاورمیانه در کشتارهایی به مراتب وحشیانه تر باشد.
اگرچه مشکل اصلی این جاست که به محض آغاز 
دشوار  بسیار  آن  پایان  پیش بینی  تقسیمی،  چنین 
قومی  پایینی شکاف های  در الیه ی  است. درست 
و مذهبی که حمله به عراق و بهار عربی بازگشایی 
کرده است، قبیله ها و خاندان ها و زیرشاخه های شان 
قرار دارند. و در این زمینه، دولت منطقه یی کردستان 
نه تنها نمی تواند الگو باشد، بلکه یک هشدار است.

کوچکی  -سرزمین  کردستان  منطقه یی  دولت 
به دلیل  امریکا-،  در  ویرجینیا  غرب  به اندازه ی 
به  همه چیز  در  خود،  متخاصم  قبیله ی  دو  وجود 
دو  دولت،  رهبر  دو  است:  تقسیم شده  بخش  دو 
ارتش. برای مدت کوتاهی این شکاف در مواجهه 
با تهدید داعش و تمایل به نشان دادن جهبه یی متحد 
به جهان خارج، پوشانده شده بود، اما در حقیقت 
مانند یک جریان پنهانی در همه جا حضور دارد. 
هم چنین، سرنوشت غم انگیز ایزدی ها را نیز می توان 
باتوجه به همین مساله توضیح داد. همان گونه که 
آذر اشاره کرده بود، هر کسی، هرچقد ساده اندیش 

آذر تاکید داشت که این نوشته نه توسط مهاجمان 
داعش، بلکه توسط خود خانواده ها نوشته شده بود.
ما  بود.  داعش  به  خانواده ها  پیام  »این  گفت:  او 
نیستیم. و  با شما هستیم، ما کرد  را عفو کنید، ما 
درست مانند آن روستا، عرب ها در این جا نیز آسیب 

ندیده  اند«.
از  پس  آن ها  رفته اند.  اکنون  عرب  ساکنان  آن 
امریکایی ها  هوایی  حمالت  آغاز  از  نشانه هایی 
گریخته بودند. در بسیاری از خیابان های مسکونی، 
بودند،  بازگشته  شهر  به  ایزدی هایی  از  تعدادی 
و  مالفه  و  می کردند  غارت  را  عرب ها  خانه های 
وسایل خانه را در وانت های باری گذاشته و با خود 

می بردند.
آذر گفت: »چرا که نه؟ آن ها همه چیز را از دست 

داده اند.«
به سمت  را  ما  پیشمرگه  که دو جنگجوی  زمانی 
زمین بایری در فاصله یی کوتاه از شهر و در نزدیکی 
خط مقدم جدید هدایت کردند، همه چیز به مراتب 
وحشتاک تر و تکان دهنده تر شد. در نقطه ی پایانی 
این میدان، مهندسان پیشمرگه در حال برش یک 
سنگر تانکی بودند و نیروهای داعش در چند مایلی 
جنوب قرار داشتند. اما کمی دورتر، سه تپه ی نامنظم 
در اطراف یک جوی آب فصلی دیده می شد. از این 
تپه ها اسنادی بیرون زده بودند که خبر از کشتاری 
در این منطقه می دادند: استخوان ها و جمجمه های 
پارچه های  از  انسان، کفش های خاکی، دسته هایی 
می شده  استفاده  چشم بند  به عنوان  که  گره خورده 
باران های 15 ماه گذشته، برخی از  است. در طی 
بود،  ریخته  بیرون  دسته جمعی  گورهای  بقایای 
لباس های  از  خشک،  رودخانه ی  این  به طوری که 
زنانه، کفش ها و دندان ها پر شده بود. هیچ کدام از 
این گورها هنوز حفاری نشده بودند. مقامات انتظار 
داشتند یک تیم از متخصصان پزشکی قانونی جنایی 
به آن جا برود. اما می توان تخمین زد که آن جا میدان 
بسیاری  که  است  بوده  ایزدی  اعدام حدود 300  
از آن ها یا زنانی سالخورده بودند که نمی توانستند 
برده ی جنسی داعش شوند، و یا کودکانی بیش ازحد 

کوچک که هیچ استفاده یی برای داعش نداشتند.
گورها  میان  در  سکوت  در  ساعت  نیم  برای  آذر 
قدم می زد، اما من متوجه شدم که هرلحظه آشفته تر 
می شود و بعد دیدم که در حال گریستن است. به 
کنار او رفتم تا از او بپرسم حالش چطور است و 
این که اگر او می خواهد، از آن جا برویم. او ناگهان 
سنجار  کوه  در  نقطه یی  به  انگشت  با  تا  برگشت 
اشاره کند که شاید در فاصله ی چهار مایلی شمالی 

قرار داشت.
داکتر در حالی که صدایش از خشم دورگه شده بود، 
گفت: »پیشمرگه ها درست در آن نقطه بودند. داعش 
این مردم را برای کشتن به این جا آورده است تا ما 
ببینیم. آن ها راجع به کارشان فکر کرده بودند. آن ها 

این کار را عمدا برای تحقیر ما انجام دادند«.
به  زود  خیلی  آذر  سنجار،  مرکز  به  بازگشت  در 
سمت سالن شهر رفت که یکی از معدود سازه های 
هنوز قابل استفاده بود. او به یک مقام ارشد اشاره 
کرد که در پی او برود. برای حدود یک ساعت پس 
از آن، این دو نفر به شدت گرم گفت وگو بودند، و 
با اشاره ی دست، هر پیشمرگه یی را که می خواست 
نزدیک شود دور می راندند. پس از آن، آذر از من 
به دلیل این که برای مدت طوالنی منتظر مانده بودم 

عذرخواهی کرد.
او صحبت های شان را برایم بازگو کرد: »من به او 
گفتم که باید تمام خانه های عرب در این جا را نابود 
کند. اما او مردد بود. او فکر می کند بهتر است آن ها 
را به ایزدی هایی بدهیم که بازمی گردند. اما من گفتم 
نه. در نهایت تعدادی از آن عرب ها نیز با عناوین و 
ادعاهای خود بازمی گردند تا خانه ها را پس بگیرند، 
بنابراین بهتر است آن ها را نابود کنیم و هیچ چیزی 
برای آن ها باقی نگذاریم تا به خاطرش بازگردند و 
از نو شروع کنند. حاال او حرف مرا متوجه شده 

است«.
مقام  آیا مطمین است آن  او پرسیدم  از  زمانی که 
طرح او را اجرا می کند، آذر سری تکان داد و گفت 

»او به من قول داده است. من از او قول گرفته ام«.
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دولت منطقه یی کردستان -سرزمین کوچکی به اندازه ی غرب ویرجینیا 
در امریکا-، به دلیل وجود دو قبیله ی متخاصم خود، در همه چیز به دو 
بخش تقسیم شده است: دو رهبر دولت، دو ارتش. برای مدت کوتاهی 
این شکاف در مواجهه با تهدید داعش و تمایل به نشان دادن جهبه یی 
متحد به جهان خارج، پوشانده شده بود، اما در حقیقت مانند یک جریان 
پنهانی در همه جا حضور دارد. هم چنین، سرنوشت غم انگیز ایزدی ها را 
نیز می توان باتوجه به همین مساله توضیح داد. همان گونه که آذر اشاره 
کرده بود، هر کسی، هرچقد ساده اندیش بود هم می توانست ببیند که 
داعش در ماه اگست 2014 دقیقا به کدام سمت روانه است، اما از آن جا 
که ایزدی ها خارج از ساختار رسمی قلمرو دولت کردستان قرار داشتند و 
برخوردار از هیچ گونه اتحاد سنتی با هیچ کدام از جناح های رقیب نبودند، 
تاحد زیادی در دفاع از خود تنها ماندند. علی رغم تمام بهانه هایی که 
سیاستمداران و جنرال های دولت منطقه یی کردستان ارایه می کنند، این 
حقیقتی غیرقابل انکار است که اگر ساکنان سنجار، بارزانی یا طالبانی 

بودند، آن فاجعه به هیچ روی اتفاق نمی افتاد.
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داخلی میان قبایل است که آتش آن از همان ابتدای 
میراث  این  بود.  شده  شعله ور  آن ها  شکل گیری 
مشترک خونین به حداقل نیم قرن پیش بازمی گردد 
و تا اواسط دهه ی 1990 ادامه داشته است. آگاهی 
براساس  پنهان،  تاریخ  این  از  میرخان  خانواده ی 

تجربه های شخصی است.
برادران  با  بسیاری که من  در طول گفت وگوهای 
میرخان داشتم، بارها در رابطه با شخصیت دو عضو 
این خانواده که جان خود را به عنوان یک پیشمرگه 
از دست داده و اکنون در مقبره ی شهیدان کردستان 
هستند، شنیدم: پدرشان، حسو، و برادرشان، علی. اما 
آن چه من کم تر راجع به آن شنیدم، جزئیات واقعی 
رابطه  این  در  برادر  دو  سکوت  بود.  آن ها  مرگ 
توجه برانگیز بود. پس از بارها تاکید، خانواده ی آذر 
آن چه که من مستقالنه  نهایت تصمیم گرفتند  در 
دریافته بودم، فاش کنند: حسو و علی میرخان، نه 
توسط دشمنان خارجی بی شمار کردها، بلکه توسط 

این  اگر  این که  و  دارد،  نیاز  هوشیاری  به  آن  از 
کاری  آن  ترمیم  پاشید،  هم  از  بار  یک  ساختار 
که  است  درسی  این  است.  پرزحمت  و  زمانگیر 
رواندا  و  بوسنی  نازی،  آلمان  از  پس  بود  قرار  ما 
آموخته باشیم. اما احتماال این درسی است که ما 

نیاز داریم به طور مداوم بیاموزیم. 
در سوی دیگر، من آرامش را در قدرت فوق العاده ی 
افرادی یافتم که برای ایجاد تغییر تالش می کردند، 
آن ها مالقات  با  افرادی که من  از  و در هیچ کدام 
کردم، نمونه یی بهتر از خلود الزیدی نیافتم. خلود، 
شهری  در  سنتی  خانواده ی  یک  دختر  جوانترین 
در عراق، تبدیل به رهبری برجسته شد و در در 
این میان، خانواده اش را تا حدی که برایش امکان 
یک  نیز  این جا  در  گرچه  رهانید.  از خطر  داشت 
هستند  خلود  مثل  افرادی  دارد:  وجود  پارادوکس 
که باید سرزمین های درهم شکسته ی خود را مرمت 
افراد  شایسته ترین  گروه،  همین  درست  اما  کنند، 
به  بهتری  زندگی  در جست وجوی  کشورها،  این 
باخت  امروز،  می کنند.  سفر  دیگر  سرزمین های 

عراق به نفع اتریش بوده است.
هستم،  مقاله  این  نگارش  حال  در  من  که  اکنون 
عراقی ها در سراسر این کشور به تدریج در حال 
هستند:  داعش  از  خود  شهرهای  بازپس گیری 
جون  ماه  در  فلوجه  و  فبروی  ماه  در  رمادی 
بازتصرف شد. برنامه ریزی ها برای حمله ی مشترک 
نیروهای عراقی و کرد برای بازپس گیری موصل، 

کردهای پیشمرگه ی رقیب خود کشته شده بودند.
زمانی که از آذر پرسیدم چرا تمایلی نداشت این 
اطالعات را در اختیار من بگذارد، پاسخ داد: »این 
یک رسوایی است که کردها یکدیگر را می کشند. 
باوجود دشمنان زیادی که ما داریم، چطور ممکن 

است با هم دشمنی کنیم؟«
به احتمال زیاد  اما  است،  خوبی  بسیار  پرسش  این 
خاورمیانه ی  سراسر  در  که  است  پرسشی  همان 
تقسیم شده پرسیده می شود، و مهم نیست که این 

تقسیم بندی ها و شکاف ها چقدر عمیق باشند.
تقریبا در مرکز فالت سنجار، یک پیچ ناگهانی در 
آشکار  رودخانه  کنار  در  را  زیبا  روستایی  جاده، 
دامنه ی  در  که  خانه هایی  از  مجموعه یی  می کند: 
کوه سنگی ساخته شده اند، و درست در زیر آن ها، 
تراس های سنگی باستانی قرار دارند. بلندی تعدادی 
فوت   20 از  بیشتر  به  تراس ها  این  دیوارهای  از 
کوهستان،  آن  در  آن ها  ساخت  احتماال  می رسید. 

پیشرفت کرده است، و این حمله ممکن است در 
اوایل اکتبر رخ بدهد. چهره یی که بدون شک نقش 
مهمی در این حمله ایفا خواهد کرد، آذر میرخان 
که  واقعی  مبارزه ی  آذر،  برای  بااین حال،  است. 
همان جدایی کامل سرزمینش از جهان عرب است، 
پس از این جنگ نیز ادامه خواهد داشت. از دیگر 
پیامدهای این جنگ، پایان سودمندی وقاص حسن 
افسر  اسیرکنندگانش است. و همان گونه که  برای 
امنیتی کرد با صراحت به من گفته بود، وقاص پس 
از آن به مقامات عراقی تحویل داده شده و اعدام 

می شود.
در لیبی، مجدی المنغوش درحال ادامه ی تحصیل در 
رشته ی مهندسی است، اما اندیشیدن به هرج ومرج 
او  ذهن  در  تازه  ایده ای  کشورش،  ناآرامی های  و 
قذافی در  بازسازی سلطنتی که  خلق کرده است: 
گفت:  من  به  مجدی  کرد.  سرنگون   1969 سال 
حل  را  ما  مشکالت  تمام  این  که  است  »درست 
نخواهد کرد، اما حداقل با یک پادشاه، ما می توانیم 
یک ملت باشیم«. او متعهد است که هر اتفاقی در 
لیبی رخ بدهد، او بماند و برای بهبود وضعیت کار 
کند: »من برای هر نوع جدیدی از اتفاقات نامعلوم 

آینده آماده ام«.  
در شهر درسدن، مجد ابراهیم به عنوان یک پناهنده 
حداقل  می تواند  بنابراین  و  است،  شده  پذیرفته 
در  او  کند.  آلمان زندگی  در  آینده  برای سه سال 
امیدوار است  و  آلمانی می آموزد  زبان  حال حاضر 

صنعتی،  ابزارهای  و  ماشین آالت  دوران  از  پیش 
سال ها یا شاید دهه ها طول کشیده باشد. آن خانه ها 
در حال حاضر خالی شده بودند و سقف های آن ها 
توسط سربازان صدام حسین ویران شده بود، اما آن 

اتاق های سنگی باقی مانده بودند.
گفت:  بود،  شده  خیره  روستا  به  حالی که  در  آذر 
»این جا احتماال خیلی زیبا بوده است؛ یک بوستان«. 
اما برای آذر، ارزش گذشته فقط در همان درسی بود 
که برای آیندگان توضیح می داد. با پشت سرگذاشتن 
سنجار، او روحیه و خلق وخوی بهتری پیدا کرد. 
در حالی که ما هم چنان در کوهستان سنجار پیش 
ماشین  فرمان  روی  خود  انگشت  با  او  می رفتیم، 

ضربه می زد.
او گفت: »اکنون نوبت ما رسیده است. عراق رفته 

است. سوریه رفته است. نوبت ما است«.

که در پاییز امسال برای دریافت مدرک ماستری در 
رشته ی مدیریت هتل، به دانشگاه بازگردد.

از  دوم  سال  عال،  سویف،  لیال  پسر  مصر،  در 
می کند.  سپری  زندان  در  را  ساله اش  پنج  حکم 
دخترش صنعا، در ماه سپتامبر 2015 با حکم عفو 
ریاست جمهوری، پس از 15 ماه از زندان رها شد. 
بااین حال، او در ماه می به دلیل عدم پاسخگویی 
مصاحبه،  یک  انجام  برای  دادستان  درخواست  به 
با  به جرم »توهین به قوه ی قضاییه« محکوم شد. 
حکم شش ماه زندان، صنعا اکنون در زندان زنان 

قاهره است.
با  هنوز  تمیم،  خواهرش  و  خلود  اتریش،  در 
به تازگی  و  می کنند  زندگی  ادلزبرنر  خانواده ی 
مطالعات  رشته ی  در  تحصیل  برای  بورسیه یی 
میان فرهنگی در دانشگاهی محلی به آن ها داده شده 
است و در ماه سپتامبر کالس های شان آغاز می شود. 
مدتی پیش، مادرشان عزیزه، که هرگز عراق را ترک 
نکرده بود و خلود پس از فرارش در 11 سال قبل، 
تنها یک بار دیده بود، در کوت درگذشت. واکنش 
خلود به این خبر، همان واکنشی بود که از این زن 
تالش  دیگر  بار  او  می رفت.  انتظار  جسور  جوان 
برای نجات سایر اعضای خانواده اش را آغاز کرد. 
و  افتاده اند،  گیر  اردن  در  هنوز  خواهرش  و  پدر 
او  بیاورد.  اتریش  به  را  آن ها  تا  می کند  تالش  او 
گفت: »بزرگترین رویای من این است که آن ها را 

به این جا بیاورم و دوباره خانواده یی داشته باشم«.

بود هم می توانست ببیند که داعش در ماه اگست 
2014 دقیقا به کدام سمت روانه است، اما از آن جا 
که ایزدی ها خارج از ساختار رسمی قلمرو دولت 
کردستان قرار داشتند و برخوردار از هیچ گونه اتحاد 
سنتی با هیچ کدام از جناح های رقیب نبودند، تاحد 
زیادی در دفاع از خود تنها ماندند. علی رغم تمام 
دولت  جنرال های  و  سیاستمداران  که  بهانه هایی 
حقیقتی  این  می کنند،  ارایه  کردستان  منطقه یی 
غیرقابل انکار است که اگر ساکنان سنجار، بارزانی یا 
طالبانی بودند، آن فاجعه به هیچ روی اتفاق نمی افتاد.
و سوال دیگر این است که با فروکش کردن خطر 
فعلی، چه اتفاقی در دولت منطقه یی کردستان رخ 
نظر  در  خود  راهنمای  را  تاریخ  اگر  داد؟  خواهد 
بگیریم، پیش بینی می شود که شکاف میان بارزانی ها 
و طالبانی ها عمیق تر خواهد شد و حتا ممکن است 
از  بخشی  شود.  دیگری  داخلی  جنگ  به  منجر 
تاریخ پنهان این سرزمین، مجموعه یی از جنگ های 

من  برای  میانه،  خاور  در  سفر  ماه   16 از  پس 
آینده  در  کنم  پیش بینی  بتوانم  که  بود  غیرممکن 
این که  به  برسد  چه  داد،  روی خواهد  اتفاقی  چه 
بگویم این همه چه معنایی خواهد داشت. در اغلب 
پائولو پلگرین رفته  با همراهی  مکان هایی که من 
بودم، وضعیت نسبت به زمانی که ما این سفر را 
می رسید:  به نظر  بدتر  به مراتب  بودیم،  کرده  آغاز 
سرکوب رژیم سیسی در مصر گسترده تر شده است؛ 
جنگ در سوریه جان ده ها هزار نفر دیگر را گرفته 
است؛ لیبی اکنون به سمت ورشکستگی کامل پیش 
نقطه یی روشن  اگر  نقطه ی روشن،  تنها  رود.  می 
بین المللی  ائتالف  باشد،  داشته  وجود  نقشه  روی 
حال حاضر  در  که  است  متعهدی  و  پایدار  ظاهرا 

برای نابودی کامل داعش کار می کند.
بود:  گفته  من  به  ابراهیم  مجد  که  می آورم  یاد  به 
»داعش فقط یک سازمان نیست. یک ایده است«. 
نیز هست، و اگر  قبیله  البته، می توان گفت نوعی 
این بدنه از بین برود، شرایطی که به ایجاد داعش 
انجامیده بود، در قالب نسلی از مردان جوان ناراضی 
و بی آینده، مانند وقاص حسن، باقی خواهد ماند. 
با  را  خود  وابستگی های  و  قدرت  و  هدف  آن ها 
این  به  هیچ چیز  می کنند.  دنبال  تفنگ  برداشتن 

زودی ها درست نخواهد شد.
به من کمک کرد  این سفر  در سطحی فلسفی تر، 
تا بار دیگر به من یادآور شود که ساختار تمدن ها 
چقدر ظریف و آسیب پذیر است، این که محافظت 
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