
خاطره یک شکوه
و شکست خدای آزادی

نغامر فنتغير 

 ومن خالل مغامرتنا 

 نجد انفسنا

ماجراجویی می کنيم 

و از خالل این ماجراجویی

خویشتن خود را می یابيم. 

در نخستين تظاهرات ضد انگليسی در سال 1930 عمرش از پانزده سال فراتر نمی  رفت. . .  تاوانش را هم داد؛ یک شب بازداشت. 

در 1930 تظاهرات دانشجویی ضد بریتانيایی را به راه انداخت، آنجا بود که گلولۀ افسر انگليسی پيشاني¬اش را خراشيد. 

نخستين بار با دوست گرمابه و گلستانش المشير عبدالحکيم در سودان آشنا شد. 

نخستين کارزارش برای فلسطين، رودروی اسرائيليان را در جنگ اعراب با اسرائيل در سال 1948 تجربه کرد. 

با گروهی از دوستانش، سازمان افسران آزاد را بنياد نهاد که محمد نجيب نيز به آن پيوست. 

پس از سرنگونی پادشاهی و اعالم جمهوری، نخست وزیر و وزیر کشور شد و در ژوئن 1956 در یک همه¬پرسی مردمی رئيس-جمهور مصر گشت. 

کاوه قنبری



جمال عبدالناصر 
تاريخ معاصر مصر چون او چهره ای ميهن دوست و ملی گرا کمتر 
به خود ديده است. گذشته از رويدادهايی که بی گمان نشان از 
خودکامگی و برخورد شتابزده وی با اپوزيسيون دارد و عملکرد وی 
را در سپهر آزادی به تاريکی می گراياند، به راستی او هنوز هم 
رهبری مردمی به شمار می رود که خاطره اش نه تنها زدودنی 
پود وجداِن مصريان در هم  و  تار  با  به عکس چنان  بلکه  نيست 
تنيده که نسل های جوانتر، حتی آنهايی که هرگز او را نديده اند 

در دل خود ياد و نامش را گرامی می دارند. 
42 سال از درگذشت او می گذرد و هنوز خاطره اش در ناخودآگاه 
مصريان سنگينی می کند، چنين به نظر می رسد که در زيست 
سياسی مصر هنوز زنده است هرچند در شمار مردگان است در 
حاليکه هم اکنون صحنۀ سياست مصر انباشته از مردگانی است 

که در قيد حيات اند. 
در اسکندريه زاده شد، پيش از رخدادهای انقالب 1919، انقالبی 
که مصر را تکان داد و مصريان را بيدار کرد تا در برابر استعمار 
به  مر  بنی  روستايش  از  سلطان،  خليل  حسين  پدرش  بايستند. 
استان اسيوط کوچ کرد تا کارمند شرکت پست باکوس باشد و در 

آنجا زندگی بهتری برای خود و خانواده اش فراهم کند، در آنجا با 
بانو فهيمه، دختر محمد حماد، تاجر زغال سنگ اسکندريه که از 
سرشناسان بود ازدواج کرد. پدر هميشه در سفر بود، از شهری به 

شهر ديگر و اين آمد و شد البته از شغلش بر می آمد. 
داد،  از دست  را  بود که مادرش  نرسيده  به هجده سالگی  جمال 
مادرش سر زا رفت. در حاليکه فرزند چهارمش شوقی را به دنيا 
آورده بود. پس از مرگ مادر و به دليل هميشه در سفر بودن پدر، 
گذراند،  می  عمويش  خانۀ  در  را  زمانش  بيشتر  ناچار  به  جمال 
و  بود  کرده  ازدواج  پيش  و چندی  بود  اوقاف  کارمند  که  خليل، 
فرزندی نداشت، حس پدرانه اش را در ميان فرزندان بردارش می-

يافت و آنها را همچون پسران خود می نواخت. پس آنها را با خود 
به قاهره برد تا در کنف حمايت خود گيرد. 

پس از گذشت هفت سال از مرگ فهيمه، پدر بار ديگر زن خواست 
و با بانو عنايت مصطفی در شهر سوئز ازدواج کرد و ديری نپاييد 
که به قاهره منتقل شد و در محله خرنفش ميان ازبکيه و عباسيه 
آِن يک  از  به کرايه گرفت که  را  ای  و خانه  به کار گماشته شد 
پيوستن  شرايط  ديگر  اينجا  به  پدر  آمدِن  با  بود؛  مصری  يهودی 

فرزندان و از جمله جمال به او فراهم شده بود. 



جمال که اکنون ديگر هجده ساله بود و در حال گرفتن مدرک 
ديپلم خود از مدرسه نهضت قاهره، فکر رفتن به کالج حقوق تمام 
ذهنش را درگير خود کرده بود و اين اشتياق او را روانه درس و 
بحث حقوق کرد. هرچند که در بازی اراده آدمی و تقدير، جمال 
نيز چون همگان تن به تقدير داد و پس از چندی دفتر و دستک 

حقوق را به کناری نهاد و وارد نظام شد. 
تن   90 مرز  از  زحمت  به  دانشجويانش  که  جنگ  دانشکده  در 
نظم،  و  ايستادگی  ماجراجويی،  شگرف  نيروی  با  او  گذشت  می 
کرد.  پيدا  دانشجويان  و  استادان  نزد  را  خود  جای  اندک  اندک 
از آنکه در سال 1938 دانش  آموخته شد، به گردان سوم  پس 
تفنگداران پيوست و به منقباد در استان اسيوط منتقل شد، جايی 
سال 1939  در  شد.  آشنا  الدين  محی  زکريا  و  انورسادات  با  که 
عامر که همچون خود  با حکيم  آنجا  و  منتقل شد  اسکندريه  به 
يک  اما  شد.  آشنا  بود،  جنگ  دانشکده  آموختگان  دانش  از  وی 
سال  در  آنها  دوی  هر  بود،  شده  التحصيل  فارغ  او  از  پس  دوره 
به  بازگشت  از سودان  به سودان منتقل شدند. هنگاميکه   1942
عنوان مدرس دانشکده جنگ به کار پرداخت و پس از چندی وارد 
دانشکده ستاد مشترک جنگ شد و در آنجا با دوستانی آشنا شد 

که بعدها با همانها سازمان سری افسران آزاد را بنياد نهاد. 

انقالبيون و اخوان المسلمين
زمانی بود مابين سالهای 1945 تا 1947 که هسته نخست سازمان 

افسران آزاد شکل گرفت. بسياری از آن افسران که بعدها در کميتۀ 
مرکزی-اجرايی افسران آزاد ايفای نقش کردند از يگانهايی از ارتش 
بودند که نزديک قاهره خدمت می کردند. پيوندهای نيرومندی، 
اعضای اين سازمان را به هم متصل می کرد. پيوندهای سال های 
و  پيوسته  به هم  را  آنان  بود که  و همين  دوستی و همشاگردی 

استوار می گرداند. 
در آن هنگامه بسياری از آن افسران به صورت فعال در سازمان 
اخوان المسلمين هم عضويت داشتند. کسانيکه در نبرد فلسطين 
نقش برجسته ای ايفا کردند و از همينجا بود که پيوند ميان اخوان 
و افسران ارتش و به ويژه سازمان افسران آزاد برقرار و استوار شد. 

شکل گيری سازمان افسران آزاد
انقالبی  سری  سازمان  يک  نهادن  بنيان  ايدۀ   1949 تابستان  در 
در ارتش ساخته و پرداخته می شد. هسته کميتۀ نخسِت آن را 
پنج تن فراهم می آوردند: جمال عبدالناصر، کمال الدين حسن، 
حسن ابراهيم، خالد محی الدين و عبدالمنعم عبدالرؤوف؛ سپس 
پنج تن ديگر نيز به اين پنج فرد اصلی افزوده شدند: انور سادات، 
الدين، جمال  زکريا محی  بغدادی،  عبداللطيف  عامر،  عبدالحکيم 
ثروت  که  است  يادآوری  شايان  برسد.  ده  به  شمارشان  تا  سالم؛ 
غير  اعضاء  از  هم  منصور  صديق  يوسف  و  صبری  علی  عکاشه، 

مرکزی سازمان بودند. 
در آن هنگام که جمال عبدالناصر استاد دانشکدۀ ستاد جنگ بود 

محمد نجيب



درجۀ بکباشی نيز به او اعطا شد و اعطای اين درجه در سال 1951 صورت 
همراه  که  بود  فالوجا  خونين  محاصرۀ  از  بازگشتش  از  پس  اين  و  گرفت 
دوستانش برای چهارماه مرگ را انتظار ميکشيدند. عبدالناصر بازگشت اما 
بعد از اينکه به چشم خود ديد که چگونه مرگ، به خرمن جان دوستانش 
زد، آنان که در برابر يهود سر تسليم فرود نياوردند و قهرمانانه ايستادگی 

کردند تا اينکه در مارس 1949 حصار شکسته شد. 

رسيدن به قدرت
در بيست و سوم ژوئن 1952 خيزش آغاز گشت و انقالب با سرنگونی کاخ 
پادشاهی پيروز شد، تقريبا بی هيچ مقاومتی و هيچ کشته ای مگر دو سرباز 
نگهبان کاخ شاهی که بر اثر هجوم به ساختمان کاخ کشته شدند. سازمان 
افسران آزاد محمد نجيب را به فرماندهی خود برگزيد و اين انتخاب از آوازۀ 
ارتش و چه در ميان توده های مردم  نيکو و محبوبيت وی چه در ميان 
نشان داشت. از آنجا که عبدالناصر بنيانگذار و رييس واقعی کميتۀ افسران 
آزاد بود، درگيری شديدی ميان او و محمد نجيب درگرفت که سرانجام به 
پيروزی ناصر انجاميد و محمد نجيب در 1954 به سود او کناره گيری کرد، 

داستان به همين جا پايان نيافت و نجيب به حصر خانگی رفت. 

عبدالناصر و اخوان المسلمين. . . 
شايد ذات قدرت چنين باشد که اگر به نقد کشيده نشود هر انسان نيکی را 
دچار غرور کاذب می کند و اينگونه بود که عبدالناصر دست بر روی رفيقان 
قديم خود گشاد و آنان را از صحنۀ سياست حذف کرد؛ گاه حتی حذف 

فيزيکی. . . 
پس از آنکه ناصر يکه  تاز قدرت مصر شد، نخست توانست بريتانيايی ها 
را وادارکند تا نيروهايشان را از مصر بيرون ببرند و اين دستاورد مهم برای 

ناصر در اکتبر سال 1954 روی داد. 
پيمانان  هم  بود،  المسلمين  اخوان  گروه  با  برخورد  مهمش،  اقدام  دومين 
پايه  استواری  و  انقالب  پيروزی  در  ای  برجسته  نقش  که  همانانی  ديروز، 
هايش داشتند و از سوی ديگر از محبوبيت بسياری نزد توده ها برخوردار 
بودند. عبدالناصر هزاران نفر از آنها را دستگير، شکنجه، محاکمه و زندانی 
از آن جمله عبدالقادر  اعدام کرد که  را  از سران شان  کرد و حتی برخی 
عودۀ، محمدفرغلي، و سيدقطب . . اما موج ديگری از بازداشت و سرکوب در 
راه بود و اينبار نوبت به اپوزوسيون کمونيستها و سنديکاهای کارگری رسيد 

و در سال 1955 سنديکای روزنامه نگاران را هم در برگرفت. 

یاری رساندن به جنبش های آزادی بخش در ميهن عربی 
پس از به سامان آمدن کارها، عبدالناصر به دنبال برآوردن روياهای بزرگترش 
در سطح کشورهای عربی منطقه و جهان بود. از اين رو کشورهای عربی 
منطقه را تشويق می کرد تا در برابر پيمان های غربی، پيمان ها و سازمان 
های خود را داشته باشند. عبدالناصر نقش مهمی در انقالب الجزاير داشت 
و در محافل جهانی برای آزادی الجزاير از بند استعمار فرانسه بسيار کوشيد. 
همچنين تالش کرد تا همه کشورهای عربی را در قالب يک کشور فدراتيو 
درآورد و در راستای همين انديشه بود که در سال 1958 جمهوری واحد 



سوريه و مصر را اعالم کرد و پس از اينکه شکری قوتلی به سود 
وی از حکومت کناره گرفت، عبدالناصر به جايش نشست. هرچند 

که اين اتحاد بيش از سه سال دوام نياورد. 
به هفتاد  نزديک  در سال 1962  نيز رسيد؛  يمن  به  او  کمکهای 
هزار نفر از سپاهيان مصری را در اختيار رهبر انقالب يمن عبداهلل 
السالک قرار داد و همين، به تيرگی روابط مصر و عربستان انجاميد، 
اقتصاد مصر دچار رکود  با سعودی،  اوضاع  اين وخامت  به دنبال 

شديدی شد و توان نظامی اش نيز فروکاهيد. 

مدرنيته و صنعت در عهد ناصری
به  اسرائيل،  از  شکست  از  پيش  تا  و  شصت  دهه  آغاز  در  مصر 
اين  و  بود  برداشته  خيز  صنعت  و  اقتصاد  کردن  مدرن  سوی 
و  ها  بانک  کردِن  ملی  گسترش  راِه  از  را  شدن  صنعتی  فرآيند 
صنايع بزرگ و ايجاد شماری از طرح های صنعتی کالن پيش می 
فرصت  ساخت،  فراوانی  بيمارستانهای  و  مدارس  عبدالناصر  برد. 
های شغلی بسياری برای تودۀ مردم فراهم کرد. از افتخارات گران  
سنگش، ساختن سدی مرتفع بود که شايد بتوان آن را مهمترين 
اقدام عمرانی وی به شمار آورد. سدی که از جمله منافعش اين 
بود که هم مصر را از گزند سيل های فصلی در امان می داشت و 
هم برای يک مليون زمين زيرکشت آب فراهم می کرد؛ اين سد 
نخسين منبع توليد برق مصر بود و نيروی برق الزم برای کارخانه 

ها و طر ح های بزرگ صنعتی را فراهم می کرد. 

آزادی و زیست سياسی در عهد عبدالناصر 
کاريزماتيک  و  رهبری  نقش  نفوذ سياسی،  ثبات کشور،  وجود  با 
عبدالناصر ولی وی در زمينۀ آزادی های سياسی، سياست سرکوب 
را در پيش گرفت، با گروه های مخالف از در دستگيری و زندان و 
شکنجه برآمد، حکومتش تک صدايی بود يک مونولوگ واقعی، هر 
اديب و انديشمند و اهل فکری که با او همداستان نبود به خشم 
وی گرفتار می آمد. همۀ نمادها و بزرگی ها در شخصيت او تعريف 
شده بود، خودکامگی، به دگرانديشی مجال خودنمايی نمی داد، 
مصر يعنی عبدالناصر همانطورکه انقالب و آزادی و پيکار با او و 

در او معنا می شد. 
انتخابات برگزار می شد، از آزادی سياسی و حق کارگر و مردم و 
جامعۀ برابر کمونيستی دم زده می شد ولی همه اش الف بود و 
پرچانگی؛ مجلس نمايندگان در انجام وظايفش به روشنی کوتاهی 
می کرد که البته دليلش روشن بود. چون ديگر نه خانۀ ملت که 
خانۀ يک حزب خاص بود و بس، هر کس می خواست وارد مجلس 
شود بايد از زير ذره بين می گذشت، ايمان و سرسپردگی خود را 
به باورهای حزب کمونيست اعالم می کرد که اين تنها راه ورود به 
مجلس بود. قوۀ قضاييه نيز وضع و حال بهتری نداشت، استقاللش 
را از دست داده بود، به ويژه پس از اينکه به سفارش حزب حاکم 
)کمونسيت( يک سری دادگاه های فرمايشی برگزار شد. در دل 
سر  گوناگون  عناوين  با  بسياری  موازی  های  دادگاه  قضاييه،  قوۀ 



حزب،  آرمانهای  به  خيانتکاران  دادگاه  انقالب،  دادگاه  برآوردند؛ 
دادگاه تودۀ مردم و. . . . خالصه انواع و اقسام دادگاه ها برپا شد. 
عبدالناصر کوشيد قوه قضاييه را سياسی کند و آن را به يکی از 
نهادهای زير نظر حزب حاکم و خودش بدل کند و هنگاميکه چند 
دادگاهی  بی  نرفتند،  بار  زير  و  ايستادند  برابرش  در  دلير  قاضی 
ترتيب داد و همۀ آنها را قربانی کرد. در همان هنگام دادگاهی به 
قوانين اساسی  بر  تا  برقرار کرد  را  قانون اساسی  نام دادگاه عالی 
نظارت کند و هر قانونی را که با آرمانهای حزب و قانون اساسی 

همخوان نبود را لغو کند. 

عبدالناصر در زندگی خصوصی اش
گواِه  به  داشت. حتی  ديگر  بويی  و  رنگ  زندگی شخصی اش  اما 
و  همت  بلند  خودش،  اصول  به  پايبند  انسانی  او  مخالفانش، 
پرهيزکار بود و در مورد اجرای قوانين هرگز خودی و غيرخودی 
نمی کرد و خويشاوندانش را مرجح نمی داشت. قانون هر چه که 

بود، خوب يا بد، همه در برابرش برابر بودند. 
پايبند به هنجارها، ارزش ها و سنت ها بود. از اين رو بود که بهنگام 
بدهد.  ديار دست  آن  بانوی  شه  با  نشد  يونان حاضر  از  ديدارش 
همسرش، تحيه بانو تا مدت ها در انظار ظاهر نشد. عبدالناصر از 
زندگی کاخ نشينی هراسان می شد و اين مسأله همواره در گفته-
هايش نمود می يافت: در کاخ، هر کدام از ما سر در گريبان خود 
دارد و بهمين علت ما در اينجا خانواده ای چندپاره هستيم ولی در 
خانه خود همه با هم و درکنار هم زندگی می کنيم، می خوريم 
سپيده  از  پيوسته،  کارش،  اتاق  در  دهيم.  می  دلگرمی  هم  به  و 
نيز در گوشۀ  از شب کار می کرد و همسر و همدمش  پاسی  تا 
همان اتاق، خودش را با گلدوزی يا دوخت و دوز مشغول می کرد، 
همسرش هيچگاه جمال را ترک نمی کرد و همواره همراه او بود. 

از شکست تا کناره گيری
شکست سال 1967 همچون زمين لرزه ای بود که تمام مصر را به 
لرزه افکند. آن شکست، بزرگترين شکست نظامی مصر در تاريخ 
معاصرش بود. اين جنگ نخستين حلقه از درگيری های مصر و 

آزموده  نيز  را  ديگر  کارزار  اين چند  از  پيش  بلکه  نبود؛  اسرائيل 
بودند که نخستين شان، نبرد فلسطين بود که نيرنگ و فريب و 
خيانت، جنگ را به سود اسرائيل به فرجام رساند. دوم رخداد غزه 
سربازان  از  تن   42 اسرائيل  هنگاميکه   1955 فوريه   28 در  بود 
مصری را کشت و سوم تجاوز سه گانۀ سال 1956 به مصر بود که 
از  در آن، مصر آسيب های بسياری ديد. ده هزار جنگجويش را 
دست داد، 1500 افسر را و 80 درصد ابزارآالت جنگی اش نابود 

شدند، هواپيماهايش ويران شدند و صحرای سينا اشغال شد. 
از  گيری  کناره  به  را  عبدالناصر  سخت،  و  سنگين  شکست  آن 
حکومت سوق داد. تمام پيامدهای شکست را پذيرفت زيرا او خود 
را مسئول همه باليايی می دانست که بر سر مصر آمده بود. با اين 
وصف مردم به خيابان ها ريختند خواهاِن ماندِن او شدند و او را 

فراخواندند تا از تصميمش برای کناره گيری باز پس  نشيند. 
به  و  شد  منصرف  تصميمش  از  مردم،  های  توده  خواست  پی  از 
سرعت دست به اقداماتی زد مانند اصالح مراکز قدرت و بازسازی 
ارتش که در جنگ نابود شده بود. مرحلۀ تازه ای از جنگ فرسايشی 
به  سنگينی  های  آسيب  تا  کوشيد  او  بود.  شده  آغاز  اسرائيل  با 
اسرائيل وارد کند و از توانش بکاهد؛ در واقع او در تالش بود تا 
اعتماد مصريان را دوباره به دست آورد، بازسازی اعتماد به خود و 

حزبش؛ آن جنگ تا آگوست 1970 ادامه يافت. 

داستان تکراری تاریخ بشر : گسست مياِن برادران 
ديری نپاييد تا فرا رسيدن جنگی ديگر، طوفان جنگ جديدی در 
راه بود اما جنگ اينبار نه ميان خودی و دشمن، که ميان برادران 
افروخته می شد؛ کارزاری مياِن اردن و فلسطين در آوريل 1970. 
عبدالناصر، از هيچ کوششی برای مهار جنگ فروگذار نکرد؛ پس 
کشورهای عربی را به برگزاری گردهمايی سران عرب فراخواند تا 
جلوی خونريزِی بيشتر بين برادران را بگيرد، چالش را فرونشاند 
و فضا را تلطيف کند. در روزی که همايش سران عرب برگزار شد 
ناگهان عبدالناصر درگذشت، پس از آنکه واپسين مهمانان همايش 

را بدرقه می کرد! در سپتامبر 1970. 

تاريخ تکرار می شود، و آزادی بخشان خود به خودکامگان 
تغيير  اين  متوجه  نيز  و حتی خود  شوند  می  بدل 

نمی شوند. . . . اگر آزادی را ارج ننهيم. . . 

با  پيکار  در  که  زنهار  پس 
آن  به  خود  اهریمن، 

بدل نشوی. 

نيچه


