
مص��دق بیچ کراف��ت را از کار نینداخته یا حتی آن 
را له و لورده نکرده باشند. وقتی به رامسر رسیدیم 
دیدی��م اوضاع خوش��بختانه عادی و آرام اس��ت و 
توانستیم با خلبان خاتم و دو آجودان به طرف عراق 

پرواز کنیم«.
  دیگر همه چیز تمام شده!

شاه پس از دریافت خبر شکست مرحله اول کودتا 
به ش��هادت راوي خاطرات، به کلي خود را باخت و 
همه چیز را تمام شده فرض کرد. او به اتفاق عده اي 
بس معدود از مالزمان، براي فرار به سوي عراق پرواز 
کرد. ثریا از حاالت او در این ساعات و دلداري هاي 
مصنوعي خ��ود به وي، روایتي خواندني به دس��ت 
داده است: »در طول پرواز، مالزمان ما وضع روحی 
بسیار بدی داش��تند. ش��اه حتی گفت دیگر همه 
چیز تمام ش��ده. گرچه در ش��رایطی که ما گرفتار 
بودیم، کوچک ترین روزن��ه امیدی باقی نمانده بود 
ولی من با حس شش��م مخصوصم، یک ب��ار دیگر 
آینده را پیش بینی کردم و گفتم غصه نخورید. یک 
هفته بیشتر طول نمی کشد که به تهران برگردیم. 
محمدرضا در جواب فقط پوزخندی حزن آلود زد. 
انگار می خواس��ت بگوید خودت هم حرف خودت 
را باور نداری! اما واقعیت این اس��ت که در لحظات 
خطیر سرنوشت، زنان شم قوی تری از مردان دارند. 
من یقین داشتم که ش��اه خیلی زود قافیه را باخته 
اس��ت. حدود ظهر بود که مس��اجد بغ��داد نمایان 
شدند. از برج مراقبت اجازه فرود خواستیم و بی آنکه 
بخواهیم باعث هرج و مرج شدیم. اگر مثاًل سوار بر 
قالیچه حضرت سلیمان در آسمان بغداد ظاهر شده 
بودیم، کمتر باعت تحیر می شدیم. در اصل مأموران 

فرودگاه آماده استقبال از ملک فیصل بودند که قرار 
بود هر لحظه از سفری بازگردد. کاماًل طبیعی بود 
که ظهور هواپیمایی ناش��ناس در چنین شرایطی 
حساس باعث ایجاد سوءظن شدید شود. مرتباً به ما 
دستور می دادند خود را معرفی کنیم اما شاه ترجیح 
می داد ناشناس بمانیم. توضیح دادیم موتور هواپیما 
دچار نقص فنی شده است. باالخره اجازه دادند در 

منتهی الیه باند فرودگاه به زمین بنشینیم«.
  مهمانان ناخوانده در بغداد

همان گونه که همسر شاه در خاطرات خویش اشاره 
کرده اس��ت، در لحظه ورود این مهمانان ناخوانده، 
مقامات عراقي منتظر بازگش��ت ملک فیصل از یک 
سفر بودند. چند و چون شناختن این فراریان، خود 
داستاني دارد که ثریا در خاطرات خویش، بدان اشاره 
کرده اس��ت: »به محض فرود هواپیم��ا، چند مأمور 
سوار بر جیپ خودشان را به سرعت به کنار هواپیما 
رس��اندند ولی هیچ کدام ما را نشناختند. محمدرضا 
برگی از دفترچه یادداشتش پاره کرد، چند کلمه ای 
روی آن نوش��ت و به مأموران گفت لطفاً این پیغام 
را به اعلیحضرت برس��انید! مأموران حیرت زده ما را 
برانداز کردند و باالخره تصمیم گرفتند ما را به یکی 
از اتاق های انتظار فرودگاه هدایت کنند. چند دقیقه 
بعد از پشت پنجره دیدیم که ملک فیصل از برابر گارد 
احترام می گذرد بی آنکه بداند چند متر آن طرف تر، 
شاه و ملکه کشور   همسایه از او تقاضای پناهندگی 
کرده اند. رئیس فرودگاه که به اتاق ما آمد فوراً ما را 
ش��ناخت و به طرف تلفن دوید تا قصر س��لطنتی را 
از ورود مهمانان ناخوانده مطل��ع کند. ملک فیصل 
بعد از باخبر ش��دن از موضوع، وزی��ر امور خارجه را 
به فرودگاه فرس��تاد تا ما را به کاخ ابیض، راهنمایی 
کند. آن بعد از ظهر لعنتی تابستان بغداد با 40 درجه 
سانتیگراد حرارت هوا در سایه، آنچنان ملتهب بود 
که ما به زحمت نفس می کشیدیم. در آن گرما، پس 
از آن س��فر هراس انگیز، قدم گذاش��تن در خنکای 
کاخ ابیض سعادتی بود. حدود ساعت 5 بعد از ظهر، 
ملک فیصل ما را برای صرف چای به کاخ اختصاصی 
دعوت کرد و من، که لباسی جز پیراهن کتانی که در 
کالردشت به تن کرده بودم، همراه نداشتم، پرسیدم 
آیا می توانم با این س��ر و وضع به دیدن اعلیحضرت 
ب��روم؟ بدون کاله و دس��تکش؟ وزیر ام��ور خارجه 
عراق جواب داد البته علیاحضرتا، اعلیحضرت ملک 
فیصل دقیقاً می دانند که علیاحضرت از نمایشگاه مد 

مراجعه نفرموده اند!«
  سفیر ایران در رم، به جاي استقبال از شاه، 

به كنار دریا رفت!
اقامت در رم براي شاه حکم یک برزخ را داشت که 
مقدمه اي ب��راي عذاب یک زندگي غیرس��لطنتي 
به ش��مار مي رفت. او در این روزها با حساب دخل 
و خرج خود و خانواده اش بس��یار سریع شنل یک 
پادشاه را از دوش برداشت و خرقه یک کشاورز را بر 
تن کرد. او سعي داشت به همه اطرافیان بفهماند که 
دوران سروري گذشته و همه باید به شرایط جدید 
تن دردهند: »در طول این ماجرا، ف��رار ما از ایران 
به ص��ورت جنجالی ترین خب��ر روز درآمده بود. در 
فرودگاه رم، نماینده رس��می دولت ایتالیا و صدها 
خبرنگار و عکاس به استقبال ما آمده بودند، اما هر 
چه چشم انداختیم از نظام نوری، سفیر ایران که دو 
سال پیش از این ریاس��ت تشریفات عقدکنان ما را 
به عهده داشت، اثری ندیدیم. معلوم شد نوری، برای 
خوش خدمت��ی به مصدق، ترجیح داده بر حس��ب 
اتفاق ب��ه کنار دریا ب��رود. این قبی��ل قضایا دنباله 
پیدا کرد. به عنوان مثال، در رم اتومبیلی داش��تم 

که با پول ش��خصی خودم آن را خری��ده بودم و در 
موقع مراجعت از آخرین سفرم به رم، کلید آن را به 
نظام نوری سپرده بودم اما حاال از پس دادن کلید 
اتومبیلم خودداری می کردند و اگر باالخره توانستم 
سوار اتومبیل خودم بشوم، فقط به این خاطر بود که 
یکی از کارمندان سفارتخانه از دست زدن به سرقت 

به خاطر ملکه کشورش ابایی نداشت.
برای اقامت در رم هتل اکسلسیور را انتخاب کردیم 
و تمام روز سه ش��نبه 16 آگوست )27 مرداد( را به 
استراحت و درکردن خس��تگی آن سفر پردردسر 
اختصاص دادیم. شب رادیو خبر داد دکتر فاطمی، 
وزیر امور خارجه مصدق، طی تظاهراتی در تهران در 
نطقی تحریک آمیز پیشنهاد کرده است تمام افراد 
خانواده پهلوی به دار کشیده شوند، رژیم جمهوری 
جایگزین رژیم سلطنتی شود و کابینه ای با شرکت 
توده ای ه��ا تش��کیل گ��ردد. در پای��ان تظاهرات، 
توده ای ها صدها مغازه را غارت کردند و به مدارس و 
ادارات دولتی حمله کردند و عکس های شاه را پایین 
کشیدند و آتش زدند. توده ای ها حتی مجسمه های 
رضاشاه را پایین آورده و مقبره او را به لجن کشیده 
بودند. با ش��نیدن این خبرها حتی من امیدوار هم 
امیدم را از دست دادم و شاه مرا به مشورت طلبید 
که برای زندگی آینده مان برنامه ای بریزیم. به من 
گفت ما باید از این به بعد یک قدری امساک کنیم 
چون من پول زیادی ندارم. با این پول ش��اید فقط 
بتوانیم یک مزرعه بخریم. پرس��یدم تصمیم دارید 
کجا برویم؟ جواب داد: ش��اید به امری��کا، مادرم و 
شمس آنجا هستند، امیدوارم برادرانم هم بتوانند 
از ای��ران خارج ش��وند و پیش ما بیایند. پرس��یدم 
پس تصمیم تان این اس��ت که همه ب��ا هم زندگی 
کنیم؟ جواب ش��اه این بود: این ط��وری می توانیم 
حتی المقدور صرفه جویی کنی��م. بعد از اینکه از او 
پرس��یدم آیا پولي  که دارد ب��رای زندگی ما کافی 
اس��ت؟ مداد را برداش��ت و به دنبال محاس��به ای 
مختصر و کمی تفکر گفت برای خود ما کافی است 
اما افراد خانواده ما بیشتر از 20 نفر هستند، به همین 
دلیل است که تصمیم دارم یک مزرعه بخرم. به این 
ترتیب برادرانم هم می توانند همت کنند و معاش 
خانواده ش��ان را تأمین کنند. من نمی دانم شاه در 
این نوع زندگ��ی جدیدی که در نظر داش��ت واقعاً 
خوشبخت می شد یا نه ولی به هر صورت، سرنوشت 

چیزی جز این رقم زده بود«.

ثریا اس�فندیاري بختی�اري در طول 
مدت حیات، دو بار به نوشتن خاطرات 
خویش اق�دام ك�رد. بار نخس�ت در 
زم�ان حی�ات محمدرضا پهل�وي كه 
البته بیش�تر به نوعي ش�بیه تعارف 
بود تا بیان واقعیاتي كه شاهد آن بوده 
است. بار دوم درسالیان پایاني حیات 
به فكر خاطره نویس�ي افتاد كه مفاد 
ای�ن دومین، واقعي تر ب�ه نظر مي آید

ثریا اسفندیاری: در طول پرواز، مالزمان 
ما وضع روحی بسیار بدی داشتند. شاه 
حتی گفت: دیگر همه چیز تمام شده! 
گرچه در شرایطی كه ما گرفتار بودیم، 
كوچک ترین روزنه امیدی باقی نمانده 
بود ولی من با حس شش�م مخصوصم، 
یک بار دیگر آینده را پیش بینی كردم 
و گفتم: غصه نخورید. یک هفته بیشتر 
طول نمی كش�د كه به تهران برگردیم. 
محمدرضا در جواب فق�ط پوزخندی 
حزن آلود زد. انگار می خواست بگوید 
خودت هم حرف خودت را باور نداری!

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5446 پنجش��نبه25م��رداد1397| 4ذیالحج��ه1439|

  خوانشي تحلیلي از خاطرات ثریا اسفندیاري بختیاري 
درباره گریز محمدرضا پهلوي از ایران در 25 مرداد 1332
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حاشیه ها و نکته هایی از  »فرار شاهانه!«

  احمدرضا صدري
ثریا اس�فندیاري بختیاري در ط�ول مدت حیات، 
دو بار به نوش�تن خاطرات خویش اق�دام كرد. بار 
نخس�ت در زمان حیات محمدرضا پهلوي كه البته 
بیشتر به نوعي ش�بیه تعارف بود تا بیان واقعیاتي 
كه شاهد آن بوده اس�ت. بار دوم درسالیان پایاني 
حیات به فك�ر خاطره نویس�ي افتاد ك�ه مفاد این 
دومی�ن، واقعي تر ب�ه نظر مي آی�د. آنچ�ه در پي 
مي آید، خوانشي تحلیلي است از روایت همسر دوم 
محمدرضا پهلوي از فرار خود و شوهرش از ایران، 
متعاقِبِ شكس�ت مرحله اول كودت�ا در 25 مرداد 
1332. از منظر نگارنده، نكاتي كه ثریا در این بخش 
مورد اش�اره قرار داده، مي توان�د آیینه اي تمام نما 
از خص�ال و ویژگي هاي ش�خصیتي ش�اه مخلوع 
به ش�مار آید.در معرف�ي راوي نیز بای�د گفت ثریا 
اسفندیاري در دوازدهم فوریه سال 1952 میالدی، 
با محمدرضا پهلوی ازدواج كرد. ش�اه چند س�ال 
قبل، از فوزیه همس�ر اولش و خواه�ر ملک فاروق 
مصری جدا شده بود. ش�اه از ثریا فرزندی نداشت 
تا می�راث دار تاج  و تختش باش�د. در س�ال 195۸ 
میالدی، محمدرض�ا و ثریا پ�س از تالش های زیاد 
برای بچه دار شدن، از هم جدا شدند. اگرچه او پس 
از طالق از شاه ایران عنوان ملكه ایران را از دست 
داد ولی همچنان شاه او را ش�اهزاده صدا می كرد.

  
  در انتظار گشایشي از تهران!

در روزه��اي انحالل مجلس، بارقه امی��دي در ذهن و 
ضمیر محمدرضا پهلوي افتاد ک��ه بلکه بتواند محمد 
مصدق را از نخس��ت وزیري عزل کند. این تصمیم اما 
مخاطرات خویش را داشت، چه اینکه واکنش عمومي 
نسبت به این تصمیم مشخص نبود و محمدرضا پهلوي 
که به لحاظ روحي تاب رهب��ري چنین عملیاتي را در 
تهران نداشت، به رامسر رفت و در آنجا منتظر نتیجه 
کار منصوبان خویش نشست، نتیجه اي که چندان باب 
میل او نبود: »پس از رد و بدل کردن پیغام های متعدد، 
باالخره با زاهدی این طور قرار گذاشته شد که فرمان 
عزل مصدق از نخست وزیری و فرمان انتصاب زاهدی 
به امضای شاه برس��د و زاهدی بعد از دریافت این دو 
فرمان اقداماتش را علیه مصدق آغاز کند. برای همه ما 
مسلم بود که قسمت عمده ای از ارتش تحت فرماندهی 
ریاحی، که به مصدق وفادار ب��ود، از حکومت مصدق 
پش��تیبانی می کند اما زاهدی تصمیم داش��ت قبل از 
اقدام تدافعی ریاحی، غافلگیرانه، حس��اس ترین نقاط 
تهران را اشغال کند. من و شاه، یک روز پیش از موعد 
مقرر شروع عملیات به کالردشت، در نزدیکی رامسر، 
پرواز کردیم. ما ظاهراً کماکان تعطیالت تابس��تانی را 
می گذراندیم و برای آنکه جای کمترین سوءظنی باقی 
نماند، چند تن از دوس��تان و مالزمان همیشگی را که 
روح شان از اصل قضیه بی خبر بود با خود به کالردشت 
بردیم اما سرنوش��ت این بود که حت��ی یک لحظه هم 
نتوانیم با آسودگی س��ر کنیم. تنها وسیله ارتباطی ما 
و دنیای خارج ی��ک رادیو بود که با آن می توانس��تیم 
صدای رایو تهران و همچنین پیام های رمز فرس��تنده 
مخصوصی را که به همین منظور در س��عدآباد نصب 
شده بود، بشنویم. س��یزدهم ماه آگوس��ت، به دنبال 
اولین پیام فرستنده سعدآباد، مبنی بر اینکه مصدق در 
کمدی رفراندوم انحالل مجلس با اکثریت 99 درصد 
برنده شده است و دیگر مجلسی وجود ندارد، نصیری 
طبق ق��رار قبلی، برای ابالغ فرمان ه��ای عزل و نصب 
راهی تهران شد اما به طور ناگهانی فرستنده سعدآباد 
در سکوت مرگباری فرورفت و ما دو شبانه روز تمام از 

وقایع تهران به کلی بی خبر ماندیم«.
  بازی را باختیم، باید فوراً از اینجا برویم!

در روزگاري که ش��اه مخلوع در رامسر در انتظار چند 
و چون سرنوشت محمد مصدق نشس��ته بود، وسایل 
ارتباط جمعي به وفور امروز نبود، از این رو دو شبانه روز 
جان به لب شد تا بتواند خبري از تهران دریافت کند. 
خبر این بود که مصدق تیمس��ار نعم��ت اهلل نصیري 
حامل حکم عزل خویش را دستگیر کرده و به همین 
دلیل نیز فض��ل اهلل زاهدي خویش را مخفي س��اخته 
است. در چنین حال و احوالي، راهي جز فرار براي شاه 
نماند، راهي که راوي خاطرات آن را این گونه توصیف 
کرده است: »بی خبری از تهران آنچنان اعصاب شکن 
بود که در این مدت نتوانس��تیم حتی لحظه ای چشم 
برهم گذاریم. در اولین س��اعات بامدادی 16 آگوست 
)25مرداد( باالخره خستگی بیهوش کننده ای بر من 
غلبه کرد. حدود س��اعت 4 صبح از خواب پریدم. شاه 
باالی سرم بود و به رغم تالش��ی که برای حفظ ظاهر 
می کرد، بالفاصله پی بردم فاجعه ای اتفاق افتاده است. 
شاه گفت ثریا، طرفداران مصدق، نصیری و زاهدی را 
دس��تگیر کرده اند، بازی را باختیم، بای��د فوراً از اینجا 
برویم! این تغییر ناگهانی و پیش بینی نشده در برنامه 
به کلی ما را غافلگیر کرد. ما حت��ی یک چمدان هم با 
خود به کالردشت نیاورده بودیم. لوازم کاماًل ضروری 
را در یک کیف دس��تی جا دادم و با عجل��ه خود را به 
هواپیمای یک موت��وره تفریحی، که با آن از رامس��ر 
به کالردشت پرواز کرده بودیم، رس��اندیم. نمی دانم 
آن س��اعات صبحگاهی را که هیجان انگیزترین دوره 
زندگی من ب��ود چطور توصیف کنم. ای��ن قماری بود 
که ما همه چیزمان را بر سر آن نهاده بودیم. هنوز هم 
پس از سال ها وقتی یاد آن روز می افتم، غرق در حیرت 
می شوم که در چنین لحظاتی نیروی تحمل انسانی تا 
چه حد بی پایان و شگفت انگیز اس��ت. به عقیده من، 
در خطیرتری��ن ش��رایط طبیعی تری��ن و عادی ترین 
عکس العمل انسانی جز این نیست که تمامی حواسش 
را روی نخس��تین واقعیت موجود و ملموس متمرکز 
می کند و در آن صبحگاه هم س��ؤال من از محمدرضا 
فقط این بود: آیا با این هواپیما می توانیم خود را تا عراق 
برسانیم؟ جواب داد: نه، فکر نمی کنم، باید به فرودگاه 
رامسر برگردیم و سوار بیچ کرافت بشویم. گفتم البته 
اگر هنوز آنجا باشد. شاه شانه اش را باال انداخت و تکرار 
کرد: بله. اگر هنوز آنجا باش��د. در تمام مدت پرواز به 
رامس��ر، مطمئن نبودیم تله ای در کار نباشد یا ایادی 
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  بیژن اشتري
روزهای��ی ک��ه 
مش��غول ترجمه 
م��ورد  کت��اب 
معرف��ي ب��ودم، 
مص��ادف ش��ده 
 بود ب��ا اوج گیری 
جنب��ش میت��و 
  .)me too#(
ک��ه  جنبش��ی 
در عرص��ه فضای مج��ازی به ابتکار الیس��ا 
میالنو بازیگ��ر امریکایی، ب��رای حمایت از 
قربانیان آزار جنسی آغاز شده است. میالنو 
با شجاعت تمام پرده از جرائم جنسی هاروی 
واینس��تین تهیه کننده قدرتمند سینمای 
امریکا، برداش��ت و از همه زنان و دخترانی 
که قربانی تعرض های جنس��ی شده بودند، 
خواست بیش از این سکوت نکنند و از ظلمی 
که بر آنها رفته آشکارا س��خن بگویند. پس 
از واینس��تین، مردان قدرتمن��د دیگری، از 
جمله وزیر دفاع بریتانیا و مدیرعامل شرکت 
تاکس��یرانی اوبر، مجبور ب��ه کناره گیری از 
مشاغل خود ش��دند چرا که قربانیان شان به 
صدا درآمده و دست آنها را به عنوان آزارگر یا 
متجاوز جنسی رو کرده بودند و این جریان 

ظلم ستیز همچنان ادامه دارد.
ثریا ش��خصیت اصلی در کتاب حرمس��رای 
قذافی، نیز یکی از قربانیان تجاوز جنس��ی 
است که خیلی زودتر از الیسا میالنو شجاعت 
یافته بود دس��ت متجاوز- شاید بزرگ ترین 
متجاوز قرن را- رو کن��د و از تجربیاتش به 
عنوان یک برده جنسی اسیر در دست یکی 
از مش��هورترین جباران تاریخ ب��رای مردم 
جهان سخن بگوید. ثریا- که یک شخصیت 
واقعی اس��ت- در این کتاب نق��اب از چهره 
مردی برم��ی دارد که خ��ود را همچون یک 
رهبر مس��لمان انقالبی به مردم کشورش و 
کش��ورهای منطقه جا زده ب��ود اما واقعیت 
قضیه ای��ن بود ک��ه معمر قذافی با توس��ل 

به ابزار تجاوز جنس��ی، توانس��ته بود برای 
مدت 42 س��ال بر لیبی حکوم��ت کند. در 
این 42 س��ال صدها زن و مرد جوان قربانی 
جرائم جنسی این هول انگیزترین دیکتاتور 
تاریخ بشر شدند اما از بین این قربانیان فقط 
تعداد معدودی جرئت پیدا کردند که دست 
به افش��اگری بزنند و داس��تان های خود را 

حکایت کنند.
 رازهای قذافی به دالیلی ک��ه در این کتاب 
به آنها پرداخته شده می توانست تا سال ها و 
دهه ها یا شاید تا ابد مکتوم بماند. قربانیان از 
ترس »بی آبرو« شدن در جامعه سنتی لیبی 
س��کوت اختیار کرده بودند و این س��کوتی 
بود ک��ه قذافی با بهره گیری از آن توانس��ته 
بود برای 42 سال به صورت مستمر مرتکب 
جرائم جنسی شود اما آنیک کوژان، نویسنده 
فرانسوی کتاب حرمسرای قذافی، موفق شد 
تعدادی از قربانیان را به سخن گفتن وادارد. 
حرمسرای قذافی برای اولین بار لیبیایی ها 

و مردم جه��ان را با چهره واقع��ی دیکتاتور 
مخوف لیبی آش��نا کرد. ک��وژان با انعکاس 
ش��هادت هایی که از سوی ش��اهدان موثق 
بیان شده ثابت می کند قذافی نه تنها »رهبر 
مس��لمانان جهان« نبود بلکه ناقض بزرگ 
همه اصول اسالمی هم بود. قذافی همیشه 
می کوشید خود را مس��لمانی سوپرانقالبی 
جلوه دهد. امام موسی صدر، رهبر شیعیان 
لبنان، از معدود رهب��ران مذهبی ای بود که 
توانس��ته بود ذات و هَوی��ت واقعی قذافی را 
بشناسد. امام موس��ی صدر به همین دلیل 
کوش��ش فراوانی ک��رد تا برای مس��لمانان 
کشورهای عربی روش��ن کند این دیکتاتور 
قس��ی القلب هیچ نس��بتی با اس��الم ندارد. 
برخی از کس��انی که امام موس��ی صدر را از 
نزدیک می شناختند- برای مثال جالل الدین 
فارس��ی- معتقدند دلیل کش��ته شدن امام 
موسی صدر به دست قذافی همین موضوع 

بوده است.
حرمسرای قذافی زندگینامه قذافی نیست 
و خوانن��ده نباید ب��ه این کت��اب همچون 
زندگینامه سیاس��ی قذافی ن��گاه کند. این 
کتاب، در واقع فقط ب��ه یک وجه هولناک از 
زندگی قذافی می پ��ردازد؛ وجهی که عماًل 
تبدیل به جزئی از س��اختار حکومتی رژیم 

قذافی شده بود.
 نویسنده کتاب برای مان شرح داده چگونه 
قذافی تعرض جنس��ی را تبدی��ل به ابزاری 
برای استیال بر دیگران کرده بود. در این جا 
منظور از »دیگران« طیف وسیعی را شامل 
می شود؛ از بردگان جنسی ساکن در حرمسرا 
تا رقبای سیاس��ی بالق��وه و بالفعل قذافی و 
نیروهای شبه نظامی ای که در ماه های پایانی 
حیات قذافی علیه او می جنگیدند. قذافی ای 
ک��ه در این کتاب به تصویر کش��یده ش��ده 
به قدری هول انگیز اس��ت که شاید باورش 
برای خوانندگان مشکل باش��د اما کتاب به 
قدری مس��تند و خوب پژوهش شده است 
که جای هی��چ تردیدی باق��ی نمی گذارد. 

آنیک کوژان ب��ه خاطر این کت��اب چندین 
جایزه معتبر جهانی را از آن خود کرده است. 
او با س��ند و مدرک به ما نش��ان می دهد که 
قذافی هیوالیی بی بدی��ل در بین همتایان 
دیکتاتورش بود. در پاییز 2012 مردم لیبی 
عاقبت موفق به سرنگونی دیکتاتور شدند اما 
در هیچ جاي دنیای ساقط شدن دیکتاتور به 

معنای برقراری دموکراسی نیست.
 لیب��ی در دوران پس از قذافی به کش��وری 
چندپ��اره و از هم گس��یخته تبدیل ش��ده 
اس��ت؛ کش��وری که در آن داع��ش و دیگر 
گروه ه��ای تروریس��تی ج��والن می دهند. 
اوضاع آش��فته امروز لیبی خیلی ها را به این 
نتیجه رس��انده که »ای کاش قذافی ساقط 
نمی شد و همچنان بر سر کار بود«! کسانی 
که چنین عقیده ای دارند بهتر اس��ت حتماً 
کتاب حرمسرای قذافی را بخوانند تا متوجه 
شوند قذافی هیوالیی به مراتب قسی القلب تر 
و دهش��تناک تر از داع��ش ب��ود. لیبی مثل 
بس��یاری دیگر از کش��ورهای بیرون آمده 
از چنبره دیکتات��وری، در مرحل��ه گذار به 
دموکراسی به س��ر می برد و این مرحله، آن 
چنان که در همه کش��ورهای اروپای شرقی 
در دوره پساکمونیس��تی ش��اهدش بودیم، 
برای مردم بسیار دردناک و رنج آور است اما 

گریزی از آن نیست.
 قذافی مانعی بود که مردم لیبی برای رسیدن 
به جامع��ه ای آزاد و مرفه باید آن را از س��ر 
راه برمی داش��تند اما این تنها مانع نیست، 
موانع دیگری هم بر سر راه لیبیایی ها وجود 
دارد که آنه��ا باید یکایک کنارش��ان بزنند. 
جدا از همه اینها، با هیچ منطق و استداللی 
نمی توان وج��ود دیکتات��ور را توجیه کرد و 
فراموش نکنیم قذافی یک دیکتاتور متعارف 
نبود؛ او تجسم شر مطلق و همپیمان اهریمن 
بود. قذافی این کتاب تنها با جباران خونریز 
و منحرف نیمه واقعی/ نیمه افس��انه ای چون 

کالیگوال قابل مقایسه است.

حاشیه اي بر انتشار اثر روایي-پژوهشي »حرمسراي قذافي«

داستان هايي از نيمه ديگرِ »معمر«

  معمر قذافی در كنار یكی از محافظان زن خود در سفر به ایتالیا

لیبی به كش�وری مبدل شده كه 
در آن داع�ش و دیگ�ر گروه های 
تروریس�تی ج�والن می دهن�د. 
اوضاع آشفته امروز لیبی خیلی ها 
را ب�ه این نتیجه رس�انده كه »ای 
كاش قذاف�ی س�اقط نمی ش�د و 
همچنان بر سر كار بود«! كسانی كه 
چنین عقیده ای دارند بهتر است 
حتمًا كتاب حرمس�رای قذافی را 
بخوانند تا متوجه ش�وند قذافی 
هیوالیی به مراتب قسی القلب تر 
و دهش�تناک تر از داع�ش ب�ود


