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  برگردان از حميد بھشتی

  ٢٠١١ جون ١٣

 

  چگونه مردم عادی مصر انقالبی شدند

  خيالپردازی ميدان تحرير
  

اما . اھم در ميدان تحرير به سرآورده، در خاطرات خويش غلط می خورندسخت ترين و زيباترين روزھا را آنھا ب

  . کشورشان نيز نگران ھستند، قھرمانان جديد انقالب مصرۀآنھا به موازات آن نسبت به آيند

: و مانند ھمه مردم عادی مصر فقط يک ھدف داشتم« حبه حافظ می افزايد » من يک زن کامالً عادی مصری بودم«

سپيس انقالب آغاز گشت و ھمه چيز تغيير » .ھيچ عالقه ای ھم به سياست نداشتم.  کشور را ترک کنمھر چه زودتر

سپس اين زن جوان پرتحرک روسری به . » مقابل آن چيزی است که پيش از آن بودۀزندگی من درست نقط« . يافت

 و ديگر به ھيچ کس اجازه نمی دھم اما اکنون واقعاً آزاد ھستم. من پيش از آن ھم مستقل بودم« : سر، می افزايد

برايم تعيين تکليف کرده يا مرا تحقير نمايد، ھر چه را که بخواھم انجام می دھم و ھيچ مانعی ھم مرا از تعقيب ھدفم 

  ».منصرف نمی کند
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يم ما نه خوردنی داشت«.  روزی که او در ميدان تحرير به سر برده است، قوی بودن و صبور بودن را آموخته١٤در 

يعنی من چنين وضعی را تا . والدين من ثروتمند نبودند، اما فقير ھم نبودند. و نه می توانستيم به دستشوئی برويم

 حبه، انقالب مھم ترين دوران زندگيش بوده است و نيز زيباترين و وحشتناک ۀبه گفت» .کنون تجربه نکرده بودم

آنگاه ھيچ چيز . ه کرديم دوستانمان در کنارمان جان دادندما مرگ را در برابر خويش ديديم، مشاھد«. ترين زمان

  ».ديگر مانند سابق نيست

مريکائی بين المللی که يکی از گران ترين مدارس مصر می باشد، ا ساله بوده و در مدرسه ٣٠، "حبه حافظ"

او به اولين . وی دو بار شوھر داشته و از زمان طالق دوم نزد والدينش زندگی می کرده است. آموزگار است

 به تنھائی رفته بود، در اينترنت خبر آن را ديده بوده، اما ھيچ يک از دوستانش نمی جنوری ٢٥تظاھرات بزرگ در 

اما آنگاه به يکی از دوستان برادرش بر می خورد و » .اصال قصدش را نداشتم بمانم«. خواستند با او ھمراھی کنند

  .نندگان در تظاھرات رفتار می کنند و با افراد بسياری ھمانجا می ماندمی بيند چگونه مأموران امنيتی با شرکت ک

 او ۀبا اينحال به گفت. رسد آنھا اولين شب ھا بدون زيرانداز بر زمين لخت خوابيدند، آنگاه کم کم نايلون و چادر می

بودم و زمين بسيار من بسيار خسته «. بھترين خاطره ھای اين دوران از اولين شب ھا است که بر زمين خوابيدند

اما من بر زمين دراز کشيده و . دست حمله می کردنده ليس و گروه ھای چماق بواطراف ميدان پۀ از ھم. سخت بود

احساسی از آسودگی . کامال احساس امنيت داشتم، می دانستم که دوستانم دور و برم ھستند و از من حفاظت می کنند

  ».نخواھم کردخاطر و ھمبستگی داشتم که ھرگز فراموش 

از زمان انقالب «.  سال ھر روز با ھم بوده اند١٥او با دوستان پيش از انقالبش ديگر ھيچ تماسی ندارد، با اينکه 

 آنھا ۀچونکه ھم. زيرا آنھا نمی توانند مرا درک کنند. بار ھم نديده ام و ھيچ عالقه ای ھم به آن ندارم آنھا را حتا يک

  ».با انقالب مخالف بودند

ه با والدين خويش نيز به ھم زده است، تازه اسباب کشی کرده و به اتفاق يکی از دوستان دخترش منزلی کرايه حب

 والدينش از او حمايت می کردند، اما اکنون مانند بسياری از افراد نسل مسن تر مخالف اين ھستند ءدر ابتدا. کرده اند

تلويزيون برايشان تعريف می شود باور دارند و می گويند ما اگر آنھا به چيزھائی که در «. که اعتراضات ادامه يابند

وی عاجزانه سر » .آنھا به سخنان ارتشيان اعتماد دارند. ھمچنان خواھان اصالحات باشيم کشور را تباه می کنيم

  ».آخر ما ديديم که آنھا چه می کنند«. خود را تکان می دھد

 ھم نبود که فبروری ٢يچ يک از روزھای انقالب نبود، روز  ترين لحظه در دو ماه گذشته ھبداو می گويد 

دستان مزدور ھستند به تظاھرکنندگان حمله کرده و عده ای را به قتل رساندند، ھيچ يک از ه  که چماق ب"ااجوئيبالت"

 ماه پس از سقوط مبارک تظاھرکنندگان می ٢ بود، يعنی اپريلبلکه روز نھم . ليس ھم نبودوروزھای تھاجم پ

اين را که آنھا واقعا به سوی ما «. و ارتش بر رويشان آتش گشود. واستند مجددا ميدان تحرير را اشغال نمايندخ

  ».تيراندازی کردند، کسانی که به آنھا اعتماد کرده بوديم، ما را به تير بستند، اين را من نتوانسته ام ھضم کنم

آن لحظه آرامش را از او سلب کرده . ش محو نمی شوندتصاوير شبی که از ترس جانشان می دويدند ھرگز از خاطر

ھيچ خوب نيست که مردم می «. امور بھبود خواھد يافت از بين رفته استۀ احساس سرور و اين باور که ھم: است

انقالب خيلی «: اما با اينحال او اطمينان خاطر دارد. »ليس مبارک می کردوگذارند ارتش کاری کند که پيش تر پ

ما جوانساالن آموخته ايم نه بگوئيم، برخيزيم، . ما يک کشور آزاد شده ای ھستنيم: برايمان به ارمغان آوردچيزھا را 

  ».اين است که ديگر بازگشِت به سابق ممکن نيست. خودمان  دارای نظر باشيم
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ی با آن گروھی که و. او به شدت به سياست آغشته استۀ زندگی تاز: برای خود او نيز بازگشت غير ممکن است

اما . مبر تأسيس کنندکر ھستند حزبی برای انتخابات سپتفعاليت می کند ھر روز دور ھم جمع می شوند و در اين ف

اين احساس اطمينان خاطر، ھمدردی، ھمبستگی، «. مھم تر از ھمه تجربياتی است که او در آن ميدان آموخته است

  ».که ھر يک مواظب ديگران بود، اين احساس به قدری قويست که من آنرا ھرگز فراموش نخواھم کرد

رابطه ای را که من با افراد گروھمان دارم، با «. برای وی دوستان جديدش ديگر از دوستان قديمی آشناتر می باشند

اين چيزی . ن ميدان مبارزه کرديم، ھيچکس از افرادی که آنجا نبوده اند، نمی تواند درک کندکسانی که مشترکاً در آ

ھنگامی که من يکی از آنھا را در آغوش می گيرم، ھرگز بدين فکر ... است که من حتّا قادر به توضيح آن نيستم 

ديگر سخت ترين و زيباترين روزھا زيرا ما با ھم. ديگريستۀ اين يک گونه رابط. نمی افتم که او مرد است يا زن

  ».را سپری کرده و با ھمديگر با مرگ مواجه بوده ايم

من اخبار را ديدم، در اينترنت بلوگ ھا را «.  ساله پيش از انقالب نيز به سياست عالقه داشت٢١ "احمد فتحی"

مشت و لگد کشتند از آن  را زير "خالد وليد"من زمانی که . خواندم و آگاھی داشتم چه چيز در حال وقوع است

سرانجام اين ترس بود که اين مرد جوان با موھای ژوليده را مانند بسياری از دوستانش از اينکه فعال » .اطالع يافتم

ليس امنيت کار می کند و پس از آنکه آنھا کسی را دستگير کنند، چه وھمه می دانستند چگونه پ«. شوند بازداشت

  ».خواھد شد

ھمگاميکه انقالب آغاز شد به خوبی روشن بود که اين انقالب ماست و به خاطر آن «. رس او ريختتۀ اما ناگھان ھم

اولين روزھا او ھنوز در موطن خويش، » .است که ما مبارزه می کنيم، چه زنده بمانيم و چه جان خود را بگذاريم

پس از چند .  آنجا ضعيف بوده انداما اعتراضات در. در شھرمنصوره بوده است که دو ساعت از قاھره فاصله دارد

در تلويزيون الجزيره احمد می بيند که در قاھره توده ھای مردم . روز مشخص بود آنجا نتيجه ای نخواھند گرفت

 که يکی از "رامی"به اتفاق » .ما بايد بدانجا برويم«: برای او مشخص بود. تمامی ميدان تحرير را پوشانده اند

ما کسی را «. فتند، سوار اتوبوس، با مترو و فاصله آخر تا ميدان تحرير را ھم پياده رفتنددوستان اوست به راه می ا

و بالفاصله ديگران آمدند و ما را به . نمی شناختيم، ھيچ چيز ديگری را به جز آنچه بر تنمان بود ھمراه نداشتيم

دوستان زمان انقالب، بھترين «. نا می شوداو با افراد تازه ای آش. »چادری راھنمائی کردند، به ما کيسه خواب دادند

ما در . چگونه ھمه مواظب ھمديگر بودند«احمد تعريف می کند که . »دوستانی ھستند که آدم می تواند داشته باشد

آنگاه يک نفر آمد و گفت تو خسته به نظر می رسی، .  قرار داشتيم و از ميدان دفاع می کرديم"ابالتاجوئي"مقابل 

  ».را ادامه دھم، برو بگير بخواب تا فردا برای مبارزه سرحال باشیبگذار من کار 

او خودش شش نفر را می شناسد که به خاطر انقالب از خارج بازگشته اند و می : وار ساختاميدرا انقالب ھمه 

  . خبر استعفای مبارک رسيدفبروری ١١او نيز آنجا در ميدان ماند تا در روز . خواھند بمانند

. اما او ديگر آنھا را نمی بيند. آنھا از انقالب حمايت کردندۀ ھم. ش در منصوره ھنوز باھم تفاھم دارنداو و دوستان

 با او به قاھره "رامی"بيشترين مدِت ھفته را او در قاھره می گذراند، به اتفاق دوستان جديدش و آنھائی که مانند 

 را به صبح می رسانند، به جلسات و کنفرانس ھا رفته آمده اند در کافه ھای مرکز شھر دور ھم می نشينند، شب ھا

  .و ھمواره به ميدان باز می گردند

اصالً می بايست به دنبال کار می بود، اما در حال حاضر او فقط فعال سياسی . حقوق را تمام کرده استۀ احمد رشت

ن شروع به کار خواھم کرد، اما عنوان وکيل دادگستری يا دادستاه تا زمان انقالب ھمواره فکر می کردم ب«. است
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چه کار می توانم بکنم تا واقعاً در خدمت مردم باشم، نه در خدمت ثروتمندان يا : اکنون بسيار بيشتر فکر می کنم

  »دولتمردان؟

ما افراد مستقل، واقعاً فعال ھستيم، ما ھستيم که بار جنبش را بر دوش می «. او به ھيچ گروه و حزبی پيوسته نيست

 که در مصر خيلی ھم زياد ھستند، ءمن می خواھم به ھيچ حزبی کمک نکنم، بلکه به مردم کمک کنم، به فقرا. کشيم

 چآنھا به او نوشتن می آموزند، اما در روز نھم مار. شان به آنھا پيوسته بود به کارگران، به کودکان خيابان، که يکی

احمد فتحی از اينکه مردم .  آنھا را بر چيده بوده استاو را گم می کنند، ھمان روزی که ارتش ھجوم آورده و کمپ

انقالب «پس از استعفای مبارک به خيابانھا ريخته و مانند اينکه بازی فوتبالی را برده باشند، جشن گرفتند، پکر است 

  ».که بازی فوتبال نيست، آنرا نمی توان زود برد

  :وی از وضع حاضر ناراضی است

ھزاران غيرنظامی و بسياری از اعتراض کنندگان را به دادگاه . ش بخواھد می کندشورای نظامی ھر چه را دل «

او برای آزادی زندانيان مبارزه می کند، برای ايجاد قانون » چرا؟. نظامی برده و به سالھا زندان محکوم کرده اند

او می داند که اين » .يمما به يک دولت موقت غيرنظامی نياز دار«. اساسی جديد و کنار رفتن ارتشيان از سياست

ما بايد يکبار ديگر به ميدان رفته آنجا را اشغال . من بر اين باورم که بايد به خيابان بازگرديم«. کار ساده ای نيست

. جمعی در گوش او طنين دارنده آنگاه شايد او مجددا شعارھائی بگوشش برسد که دائم با ريتم شعارھای دست» .کنيم

و حتّا .  به ما حمله می کنند"اجوئيبالتا"دان تحرير را می بينم، در خواب می بينم چگونه گاھی خواب روزھای مي«

در صورتيکه وحشت زده ھم از خواب بيدار شوم، تک تک اين رؤياھا را دوست دارم، زيرا مرا به ياد انقالب می 

  .اندازند
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