
 
    شايد  از  غيب   پشمالويي دست
 
   جعفري  شعبان  خاطرات دربارِه  

 
 حممد قائد  

 
   از آشور و ملت  دفاع  بريتانيا براي  هوايي  نريوي  فداآارِي خلبانان  دربارِه  چرچيل وينسنت
   مديون  آوچك نني چ  مشاري  حد به  تا اين  آدم  مهه  اين گاه هيچ<:  نوشت  جهاني  دوم در جنگ
 باشد، تا   بايد در ظّل الطاِف اهلي  هم، آه  و ختت  تاج  يك گاه  هيچ  گفت توان مي>  .اند نبوده
 . است  نبوده  مديون هايش  و نوچه آلفت  گردن  يك  حد به اين
 

 از  پس تنها   نه  جامعه  روشنفكراِن اين  افتاد آه  اتفاقي  چه  تابستان  آابوِس نيمِه در آن
  خواني  مرثيه  آن  دارند تا ابد دربارِه  انگار خيال اند، بلكه  نكرده  فراموشش  سال پنجاه

   بيستم  در قرن  ايران  حتوالت  بررسي  به  گذشته  و چند سال  در بيست  آه آنند؟ خارجياني
  يرانِي معاصر حك ا  مرداد در روح28   آودتاي اند آه  شده  ابتدا متوجه اند از مهان پرداخته

 ---   قيام يا در واقع، عدم ---   مرداد، قيام28   يعين  مرداد، مردم28   يعين شاه:  است شده
 و غدر   خارجي  مرداد، توطئِه28   يعين  مرداد، خيانت28   يعين  مرداد، خدمت28  يعين

 . مرداد28   يعين امپرياليسم
 

  انگار متام.   مرداد است28   براي  فرد، بلكه  يك اي بر مستعار نه  نيمه  نامي مخ  بي شعبان
: يابد  تبلور مي  آن  مهراه  عدد و آلمِه  در اين  است  رفته  ايران  بر ملت  تاريخ  طي  آه فجايعي
   ملت  بر فكر اين  چنان اش  و خاطره  متديد آرد و جتربه  قرن  را ربع  رژمي  عمر يك  آه روزي
   پس شايد مهانند آنچه.   دارد  ماجراها ادامه  ديروز بود، چون  انگار مهني آند آه  مي سنگيين

   بقيِه  از روشنفكران  بروز آرد، بسياري  ايران  مردم  در روحيِه  و مغول  اعراب از هجوم
 واقعه،   آن  دربارِه  چشم  و آب  و پر از خشم  آنايي  شعرهاي  سرودن  را به1330   دهِه ساهلاي

 . و مواد خمّدر گذراندند  الكل  و صرف خوردن هغّص
 
در .   بود  سلطنيت  بر فكر مشروطِه  اختتامي  و نقطِه يا با آابوس  رِو  يك  آودتا پايان آن

   قيام  در سالين  آردند اگر مجعي  گرفتند و گمان  را علت  معلول يا، روشنفكراني  رِو  آن ابتداي
  پس.   خواهد شد  و انگلستان  و فرانسه  مهانند آملان د ايران بنويسن و قعود آنند و قانون

 بپردازد و   و تفريح  ورزش  شود به ترغيب>  جوانبخت شاه< آردند اگر   َفرتت، گمان  دورِه از يك
   آهنني مشت.   دارد برود  ميل  آه  هر راهي  به  خواهد توانست  نكند، ملت  دخالت در انتخابات

 دسِت پشمالو از آجا  آن.   داد يا پايان  رِو  آن  به  مچاق  جمهز به اي ساعِد ضدضربه سترب و  و مچ
  آمد؟ بريون

 
 و   آوتاه دو هجاي:  سرود توان  درخشاِن لوليتا، مي  در مطلع  از والدميري نابوآف با اهلام

 حمبوبي،   براي  خيايل اي  دوم، مهانند بوسه شود و هجاي  گلو حمو مي  در عمق  اول هجاي.  نواز روح
  سريِي دوآتشِه  پنج  يا بساط  صبحگاهي پاچِه در آنار آله.  بون ---  شع: آند  مي لبها را غنچه

.   بود ها شعبون  روزنامه  خرد و خاآشري آردِن دفرت و دستك در هنگامِه.   بود  شعبون  مجعه شب
.   بود  شعبون  هپلوي  تاريِخ سلطنت در منت .  بود  شعبون  در گود زورخانه  پر از خالكوبي با تن

   سويس، با درجِه  بانكهاي  طالي شعبوني، مهانند مشش.   است  شعبون  هيلز مهچنان  در ِبِوريل حيت
 . اصالح  در هزار و تغيريناپذير و غريقابل999  خلوص

 
 بازارو   و خالصه كستم و ش زدم< برود،   از ايران  داشت  خيال  شاه  آه1331گويد در اسفند  مي
   و دو سه  ختته  رو يه  و اينارو گذاشتيم متكا و فالن.   آردمي  درست  نعش اومدمي<بعد >  .بسنت

 رو،   اون خوناشو رخيتيم.   دولت  آوچِه  يارو توي  از اون  گرفتم  رمسي  مرغاي تا از اون
   مرغ  الشِه  آه  است  مجع  و شكسنت، حواسش دن ز وبيص در حيص>  . زمنون  واسه  برد خونه  دادمي مرغاشم

  سروصدا به  را بي  و بايد آن  نيست امهيت  آم ميهن -  شاه - شهيد راِه خدا   نعش  اندازِه به
 چرا   است  آرده  منرب اعرتاض  باالي  را آه بعدها معّممي.   قابلمه، رساند  صحيحش، يعين آرامگاه
   را با يه دخلش<آشاند و   مي  زورخانه دهد، به  موال مي دا عكس جينا لولوبرجيي  به شعبان

  بردند مردم  مي  سوريه  را به  شاه  اهدايي  ضريح  وقيت  اينكه دربارِه.  آورد مي>  افتضاحي
آردند نظر   مي بستند و زارزار گريه  مي نخ> مريح ضريح>  به> خمصوصًا تو دهاتا و شهرستاهنا<
 <. بود  آرده  تو َآتشون  آارا رو مذهب اين.   ديگه  بودن لوح اده س مردم<: دهد مي
 

   از غالمرضا، برادر ناتِين شاه، به  آه داند و تصويري  مي  قالتاق  مشت  را يك  سلطنت خاندان
 و   در زورخانه  اجالل  نزول  براي واالحضرت.   است الّسلطان  از ظل دهد آاريكاتوري  مي دست



َبَرد،   او مي  آاخ  ورزشكارها را به  شعبان خواهد و وقيت  مي  دستخوش ز ورزشكاران جواي اعطاي
  برب توي.  شه  مي  اينا خراب  زير پاي فرشام.   اينجا  نياري اينارو ديگه<  آند آه  مي اعرتاض
 <. دار  نيگرشون حياط

 
   شريازي  اجنوي  ابوالقاسم دربارِه.   آرد  نامستند فرض هايي  را بايد قصه در جمموع، حرفهايش

 بود   آرده  و چاپ  چسبانده  خلت  آرتيست  بدن  را به  سر ملكه گويد عكس بند بود مي  با او هم آه
  خوانيم مي)  از اردشري حمصص  روايت به(   آتاب در ضميمِه.  > عفت ملكِه< بود   نوشته و زير آن

   آرده  آتشبار زنداني  در نشريِه  اروپايي  آنار زني در  از شاه  عكسي  چاپ  را براي  اجنوي آه
   به احتماًال مربوط(   خارجي  در آنار زن  واقعِي شاه  عكس  ميان  است  دنيا فاصله يك.  بودند

 تِن  ، و مونتاژ سر ثرّيا روي)1327   آمريكا در سال  به  از هاليوود در سفرش ديدار شاه
  اين.   است  نديده  عكسي  متقاعد شود هرگز چنني  راوي  آه  است تقريبًا حمال.  >آرتيسِت خلت<

 دارد؛ دوم،   ميل  خودش  ببيند آه  گونه  را آن  هر چيزي  آه، اول، انسان  عام  است گرايشي
 . باور آند  است  گفته ران ديگ  و اغفال  هتييج  خود براي  را آه دروغي

 
.  آند  مي  اشتباه  وقايع داند و در بيشرت موارد در توايل ي را من اي  واقعه تاريِخ تقريبًا هيچ

   در ضميمِه  دوران  جرايد مهان  از مطالب دهد، بنا بر آنچه  مي  خودش  از آارهاي  آه  هم شرحي
  گويد به  مي  و آيه با قسم: انگيزتر از مهه حريت.   است  موارد ساختگي  آمده، در بسياري آتاب
.   بود  سال  يك  فقط  امر، حمكوميتش در واقعيت.   شد  اعدام  به  حمكوم  مصدق خانِه   به  محله جرم
آند،   مي  اشتباه  اندازه  بود تا اين  حد مهم  او تا اين  شخص  براي آم  دست  آه  در موضوعي وقيت

   يا حيت شفاهي،  حرفها را تاريخ  اين  اسم  بتوان  بدهد، مشكل  حتويل يا اصرار دارد چاخان
   هم  ننه، هراندازه  آلثوم هاي  قصه  قبيل  اين  دليل، به  مهني به.   گذاشت  تاريخ چرآنويس
 . اعتماد آرد توان  باشند مني  نشده  آار حمققانه  از يك  خبشي  آه آننده، تا زماني سرگرم

 
 1332   مرداد سال28 در روز   آنچه  اصلي، يعين  از نكتِه  ادبا، شگفتا و حريتا آه  قول به

  گويد تا ساعت مي.   نيست  در آتاب  چنداني  آرد، نشان  را وارد تاريخ  جعفري  و شعبان گذشت
   را مهان  مصدق  دولت  و سقوط  دوليت  اماآن  به  بود و خرب هجوم  روز در زندان  بعد از ظهر آن2

 آمد آار   خيابان  به  وقيت باشد آه   داشته  او حقيقت اگر حرف:  اول فرض.  جا از راديو شنيد
   فولكلور نيست  مشت اند جز يك اند و نوشته  او در آودتا گفته  نقش  دربارِه  بود، هرآنچه متام

 با  زند چون  مي مردگي  موش  را به اگر خودش:  دوم فرض.  بود  مي  مهان  نتيجه  هم  شعبان و بدون
 او  برد و شخص  مني  سودي منايي  از بزرگ فهمد آه  مي شا  غريزي  اما پر از ادراك  بدوي ذهن
ها   مصاحبه  از اين  حاصل  چه ساز ندارد، پس  تاريخ  اسطورِه  آن  به  ربطي آلفت  گردن  يك عنوان به

   توجيه  ما براي  آه بينيم  بار ديگر مي گويد، يك مي   راست ها؟ اگر شعبان آردن و آاغذسياه
 . دارمي  و اسطوره  افسانه  حد نياز به ه تا چ شكستهاميان

 
  عنوان  به  ستوان  فالن  را با اقدام  دوم  از آمريكا در جنگ  ژاپنيها بكوشند شكست اينكه
   آه  است  بريبط  اندازه  مهان  آنند به  توجيه  انداخت  امتي  مبب  آه  هواپيمايي خلبان

   يك هاي  عربده  سبب  صرفًا به خواهان مجهوري/مشروطه بر   مستبدين  غلبِه  دربارِه داستانسرايي
 و   و منّجم  توپ، تان، هواپيما، شاعر، موسيقيدان، رياضيدان مستبدين.  اي  آدمكِش حرفه مشت

   برآت  داشتند و، به  ديگر هم  چيزهاي  و بسياري مهندس، استاد دانشگاه، واعظ، اقتصاددان
ترديد در هر   بود، بي  آمده  تنگ  به تكليفي  و بي  دولت  خايل انِه از خز  آه  خاموش  اآثريت سكوت

   نياز به خواهان مجهوري/در مقابل، مشروطه.  شدند  پريوز مي  جامعه  در سطح آسايي نربد برق
در هرحال، تا .   شد  از آهنا دريغ  داشتند آه  جامعه  در عمق  تدرجيي  و رشدي  مالمي روندي
 باشد،  پايدار نرسيده  نيمه آم  دست امي سراجن  به  ايران  جامعِه  و جاري  مربم حث مبا  آه زماني

   ملي  هنضت  دربارِه  بناپارت  برومر لوئي  هجدهم نگر در ردِه جانبه  و مهه  انتقادي آتاهبايي
   حريفاند و  رسيده  آخر خط  به  سلطنِت مطلقه  مدافعان  وقت، گرچه تا آن.   خنواهد شد نوشته
 مورد  هاي ها و افسانه  اسطوره  تقويت  سرگرم خواهان مجهوري/ ندارند، مشروطه آردن  اضافه براي
 . خواهند ماند  خويش عالقِه

 
 در   آه سياسي -   تارخيي  وقايعي ها از شرح  خواننده  عامِه  استقبال  قرار، براي بر اين
   تعيني براي.   بگردمي  خاص  داليلي  دنبال  نيست م الز  شده  پيچيده  از فولكلور و قصه اي بسته
 در   از موفقيت تري  دقيق  معيارهاي  شايد به  است شده>  چشمگري استقبايل<   آتاب  از اين اينكه

 صد   چشمگري را بايد فروش  رآوردها، موفقيت  به با توجه.   باشيم بازار نشر نياز داشته
 و   وسيع  عرضِه درهرحال، در هر بازاري.   گرفت  ماه  حدود شش  مدتي  باال طي  به هزار نسخه

 اگر   هر آتابي  آه  نيست منظور اين.  آند  مي  تقاضا آمك  باالرفنت  به  زيادي  تا حدي اشباع
 آار را نبايد از نظر دور   سهولت  آه  است  اين حرف.   خواهد شد  شود پرفروش  عرضه وسيع
   تايپيست رسد؛ با دو سه  مي  در هتران  ناشران  دست  به  با پست  آماده حاضر و آتابي: داشت

   از صحايف  روزه و آتاهبا را دو سه  رساند  ليتوگرايف  روز آار به  را با يك  آن توان ماهر مي



  خواهد  اجياد انگيزه  فراوانِي حمصول آند آه  مي  آار تضمني  حاليت، مضمون در چنني.   گرفت حتويل
 .راحت)  دستربِد يا بگوييم(پسند و آار   مردم مضمون: آرد
 

 مشهور   آدمهاي  خصوصي  و زندگي  عشقي  خاطرات  دنيا شرح  جاي  مهه  مثل  هم در ايران
   جتديد چاپ  حممدرضاشاه، اگر اجازِه هاي  از معشوقه  يكي  خاطرات آتاب.   است ترين پرفروش

   آتاب  انواع  متام  دوراهنا و در ميان  را در مهِه ياد رآورد فروش بسيار ز  احتمال يافت، به مي
 . قرار دارد تر از آن  پائني  پله  يك  فقط  جعفري  شعبان خاطرات.  شكست  مي غريدرسي

 
 در فيلمها و   آه  است  چيزي تر از هر آن  و عوامانه  عاميانه  مراتب  به شونده  مصاحبه زبان

 سينما و  هاي نويس ديالوگ.   بگذارند  قبيل  از اين  پرسوناژهايي ند در دهانآن  مي رماهنا سعي
 تا   و اصطالحاتي  حد ِدبش  تا اين  واژگاني  گرد پاي آنند تا به  مي  را هالك  خودشان تلويزيون

   براي  آه  است ها در اين  بازسازي  آن  عمدِه ِاشكال.   برسند ميداني  حد چاله اين
 تفكر  اند داراي  روشنفكرهايي  هم  هتراني  بدهند الهتاي  نشان تر است  راحت هايشان نويسنده

>  .سينزه<گويند   مي  سيزده  و مثًال به  چيست دانند رنسانس  مني  آه  تفاوت  با اين انتزاعي، فقط
   اينكه يعين   قوي داند بسيار دشوار است، اما ختّيل  را مي  آن  انسان  آه  چيزي گرفنت ناديده
   و ابتدايي  بسيار آم  از جهان  اطالعاتش  بگذارد آه  موجودي  را جاي  بتواند خودش نويسنده
 .آند  مني  صحبت  قلم  لفظ  فقط  اينكه است، نه

 
   و تنازع  تاريخ  از قبيل  مفاهيمي  درك  قادر به  او نه  آه بينيم  مي در آارآآرت شعبان

  در جايي.  دهد  مي  را تشخيص  و روز و ماه  سال  تاريخ  حيت  و نه رزشهاست و دگرگونِي ا طبقاتي
  دهد آه  مي  توضيح  تبعيد در الهيجان، ويراستار در پانويس  دوران از گفتگو، در يادآوري

.   است  بوده آند در زندان  ندارد تصور مي  آرام  روزهاي  از آن  مشخص اي  خاطره  شعبان چون
   بدهد تا در جايي  او پويل  به  آسي  آه  است  اين  حمدود به  مكاني  و تنوع  زماني توايل از  درآش

 .آند> گريي گرت<  با اشخاصي
 
   اوضاع آند آه  مي  نداد، و اعرتاف1350   دهِه  در جرياهناي  دخالت  او اجازِه  به گويد شاه مي
 تا  اينا صبح.  انداختيم  مي ر مردمو راهما آا.  آشنت  مي بابا اينا آدم<:  داشت  ترس جاي
   خبشيان  حاجي  اون و هم. . .   آرم  اهللا  حسني  اين هم.   بودن  و جنايت  و قتل  تو آار آدمكشي شب

 و   است  آودك حموِر يك  خويشنت  دارد در حد درك  از خودش  بريون  از جهان  آه درآي>  .شناسم رو مي
انداختند و   مي  را راه َبَرد آار دوستانشان  مي  از آهنا نام  آه  هم  آساني  نيست متوجه

   ادامه  روند خشونت  وقيت  آه  نيست  هم  نكته  اين  فهم قادر به.  آشتند  را مي دمشنانشان
   مغلوب  است  ممكن  بوده  پيشقراول  در خشونت رود و آنكه  باال مي  خشونت  و شدت بيابد، درجه

 جلو   بايد از استادش هر شاگرِد خوبي.  آيند  مي  ميدان  به  شود آه نفسي ِن تازه خش نريوهاي
 .بزند

 
   با درك توان  با جهان، مي  ارتباط  را، از نظر نوع گري، تفكرش  مكر و حيله با مهِه

  قي مزدور با  نوعي  آه  است  حمكوم نئاندرتال.  آرد  مقايسه  هم غريانتزاعِي انساِن نئاندرتال
 و   از زندگي  انتزاعي  برداشيت آنكه  برود، بي  آذوقه آوري  پِي شكار و مجع مباند و هر روز صبح

 فكر   اصرار دارند آه  نئوالتي  رماهنا و فيلمهاي لفان  مؤ  برخي  آه  باشد، در حايل  داشته هسيت
   فلسفي، احساسات  بينش توانند داراي  مي ها هم ولوت  ندارد و الت  ارتباطي  شرايط به

 .باشند> انسونيت<از >  هتروني<   روشنفكران  درك  مهسنگ  و درآي نوستالژيك
 

 آنند  پردازي  سخن  و سنِت روشنگري  روشنفكران مندند عليه  عالقه  خيلي  آه  رو، آساني از مهني
   ابتدايي از انساِن  آه  خود در تصويري  فاحش اگر از خطاي.   را خبوانند  مصاحبه اين
 پِي اجياد   شدند، بد نيست  شرمنده دهند اندآي  مي  دست  به نرفته  روشنفكِر مدرسه  نوعي عنوان به

 . بروند تر از عناصر اجتماعي تر و متعادل  واقعي تصويري


