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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٨

  »مرواريدھای پراکنده«معرفی کتاب 
 

 دھقان تنظيم و از سوی آقايان رووف راصع و نصرت هللا» سھيال زنجانی«اين کتاب براساس دفتر خاطرات خانم 

مرواريدھای پراکنده داستان سه زن «:  ناشر نصرت هللا دھقان آمده استۀھمان طور که در مقدم. انتشار يافته است

 از شکسته شدن احساسات، عواطف و شخصيت فردی و اجتماعی زنانی است که ئیو سه نسل ايران و نمونه ھا

  ».برابری ھا در جامعه خود بوده اندچون ھم جنسان ديگر خود مجبور به پذيرش تلخ نا

 ۀمرواريدھای پراکنده که بر اساس حوادث پراکنده در دفتر خاطرات خانم سھيال زنجانی به وسيل«: وی، می افزايد

 از زندگی واقعی سه نسل و سه نمونه ای از جو حاکم در زندگی ئیسسه به شکل کنونی ارائه گرديده نمادھاؤاين م

و استرالياست که بی شک به اين دو کشور محدود نمی گردد، زيرا جو موجود و حاکم که زن ايرانی در ايران 

مردساالری را تشويق می نمايد در تار و پود بافت فرھنگی و اجتماعی جامعه نفوذ کرده معضالت و مشکالت 

  ». نمايد دنيا اعمال نموده و میۀاحساسی، روانی و اجتماعی گوناگونی را بر قربانيان خود در ھر گوش

ن عکس ئي طراحی شده است در سمت راست آن، به ترتيب از باال به پائی، به زيبا»مرواريدھای پراکنده«جلد کتاب 

  .مادر بزرگ، مادر و سوم، عکس خود سھيال آمده است

 شصت، ۀمبر سال جاری نخست در شھر ملبورن و سپس در شھر سيدنی استراليا، به مناسبت کشتار دھدر اوائل سپت

  .رانی داشتم آمدھای اجتماعی اين کشتارھا سخن و پی۶٧م زندانيان سياسی در سال اه ويژه قتل عب

 پيری که چرخ دستی در مقابلش بود و با آن  نگذشته بود که مادررانی ام در شھر ملبورن،ھنوز دقايقی از آغاز سخن

می توانستم به .  می گفتئی لب چيزھاچرا که اين مادر گريه می کرد و زير. را جلب کردن حرکت می کرد توجه م

 غم و ئی بود اين مادر زجرکشيده و دنياح واضچرا که کامالً . طور حسی داليل گريه و سخنان زير لب او را بفھم

من نمی توانستم چشم از .  و نفرين می نمايدن لعاندوه را با خودش حمل می کند و در زير لب حکومت اسالمی را

رم به طوری که چند بار بغض گلويم را گرفت و نزديک بود در باالی سن و در مقابل آن ھمه اين مادر رنج ديده بگي

ن دادم و توانستم چشم از او بگيرم و به ئي آب خوردن بغض خود را پاۀبا اين وجود به بھان. جمعيت اشک بريزم

  .سخنانم ادامه دھم
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ش قطع نمی شد به آرامی  که اشکو گاھی مادر را ساله نشسته بود ۵٠ تا ۴۵در کنار اين مادر، خانمی در حدود 

  .حدس زدم که اين خانم بايد کس و کار و يا دختر و عروس اين مادر باشد. نوازش می داد

رانی ام تمام شد و نوبت استراحت رسيد اين مادر را در ته سالن و نزديکی در ھر صورت ھنگامی که سخن

از ميان جمعيت يک راست به سوی وی رفتم و با او احوالپرسی . آشپزخانه ديدم که ھمان خانم نيز ھمراھش بود

. پس حدس من درست بود. اشک ريختن امانش نمی داد و ھمواره عليه حکومت اسالمی ايران، سخن می گفت. کردم

  !با صدای بلند به من می گفت که ھميشه برای شما، دعا خواھم کرد که حرف ھای دل ما را می زنيد

 است و خيلی دلش می خواست که نمی که ھمراھش بود با متانت و آرامش به من گفت اين مادر مندر اين ميان، خا

پس از چند لحظه کتابی را به من داد و گفت که اين کتاب خاطرات من از مادر بزرگم و . رانی شما را گوش کندسخن

 و دردھا و رنج ھای زيادی را سه نسلی که خاطرات شان و زندگی شان مشابه ھم بوده. ھمين مادرم و خودم است

  .تحمل کرده اند اما ھم چنان پس از ھرشکستی دوباره روی پای خود ايستاده اند

ش گفت اجازه می دھيد يک نسخه از اين کتاب را به شما تقديم کنم که من  زنجانی، با ھمان وقار و متانتخانم سھيال

وی در صفحه اول کتاب . حتما:  کنمءتی بنويسم و امضاباز گفت اشکالی ندارد ياداش. با خوشحالی استقبال کردم

به اميد پيروزی ملت بزرگ . به ھم ميھن گرامی ام بھرام رحمانی پيشکش شد«: خاطراتش اين جمالت را نوشت

  »ايران

 جلسه را اعالم کرد؛ من از اين مادر و دختر مھربان معذرت خواھی ۀدر اين لحظات بود که مجری برنامه ادام

فکر می کنم قبل از اين که . ال و جواب در مقابل حضار قرار گرفتمؤدوباره در ادامه جلسه، اين بار برای سکردم و 

اما برايم تحسين . دو روزی که در شھر ملبورن بودم ديگر آن ھا را نديدم. جلسه تمام شود مادر و دختر رفته بودند

 سالگی به نظر می رسيد، چگونه اين ھمه ساعت و با ٩٠ يا ٨۵برانگيز بود که اين مادر، با اين سن و سال باالی 

  !حوصله در جلسه نشسته بود؟

خاطرات سھيال زنجانی و آن چه که بر او گذشته است بيان واقعی دردھا و رنج ھا و شکست ھا و پيروزی ھای 

، بلکه مبارزه و س و انزواأآن چه که در اين کتاب مشوق خواننده است نه ي. بسياری از زنان ايران و جھان است

  .دوباره ساختن زندگی خصوصی و اجتماعی به دنبال ھر شکستی است

دختر تا در خانه پدر بود بايد .  حق مرد بودئیزورگو... «:  خاطرات سھيال آمده است٢۶ ۀھمان طور که در صفح

ا به عھده می پدر را حاکم بر سرنوشت خود می دانست و آن گاه که عروس می شد، شوھر نقش و سمت حاکميت ر

اخالقی و » من«اما . او می دانست که اساس اين روابط نادرست است و به زن ايرانی ستم روا می شود... گرفت

تو سری خور، خوار شده، اھانت ديده، تحقير شده و ستم کش » من«اجتماعی او به عنوان زن، جزء کوچکی از کل 

 مردساالر ۀجامع. ت عليه تمام اين زنجيرھای سنتی قيام کنداو نمی توانس.  ايرانی و در درازای زمان بودۀجامع

  ».ايران، باور به خود را، در روح زن کشته بود

نام مادرش فاطمه و . سھيال، در تھران بزرگ شده و تحصيالت دانشگاھی اش را ھم در آن جا به پايان رسانده است

 و بدون پرده پوشی به تمام ابعاد خوب و بد و او در خاطرات خود، با جسارت تحسين برانگيزی. پدرش اصغر است

  . اش پرداخته استهناکامی و پيشرفت خود و خانواد

 ديگری داشت، ۀاصفر چھر«:  خاطرات سھيال، پدرش اصغر اين چنين توصيف شده است٣۵ و ٣۴در صفحات 

خود کوچک بينی . ود دوم روان جيران را ساخته بۀاصغر نيم... زورگو بود، حرف حق سرش نمی شد، بدزبان بود

 که جيران برای تحصيل، برای برازنده بودن و یو احساس حقارت، حقارت زن بودن و شايد ھمه سخت کوشي
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داشتن موقعيت اجتماعی از خود نشان داده بود برای نفی ھمين حقارت ھا بود که تا عميق ترين زوايای روانش 

  )جيران اسم دوم سھيال است(» .رخنه کرده بود

می خوانيم از ھنگامی که » مرواريدھای پراکنده« صفحه ای ٢۵۶ که در بسياری از صفحات کتاب ھم چنان

 مردم ايران، به ۵٧ دست آوردھای انقالب ۀحکومت اسالمی در ايران به قدرت رسيده با سرکوب انقالب بی رحمان

 حکومت، کشتار ھولناکی اين. خصوص گرايشات ارتجاعی مردساالری را نيز بيش از پيش در جامعه تقويت نمود

ھا و با فتوای اجباری شدن خود را عليه زنان و آزادی ھای آنرا آغاز کرد و خمينی، بينان گذار آن، اولين حمالت 

  .  اسارت زن آغاز کرد نمادحجاب اسالمی، يعنی اين

» آسمانی«اصطالح ھيچ کدام از کتاب ھای به .  مذاھب در طول تاريخ، به ويژه در اسالم زن ستيز بوده اندۀھم

نظير قرآن، انجيل و تورات زن را به عنوان يک انسان کامل و مستقل و صاحب جسم و زندگی خويش به رسميت 

 چپ آدم آفريد تا آدم را از ۀست که خداوند او را از دندابه روايت اين کتاب ھای خرافی، زن موجودی . نشناخته اند

 ممنوعه خوردند و از بھشت خدا رانده شدند ۀ حوا آدم را گول زد و از ميوباز ھم به روايت آن ھا،.  دربياوردئیتنھا

  !بنابراين، به زنان نبايد اعتماد کرد و ھمواره آن ھا بايد در کنترل مردان و زير فرمان آن ھا باشند

در دھه ھای اخير، سياست ھا و اعمال زن ستيزی را که در حاکميت جمھوری اسالمی؛ شيخ ھای عربستان 

 سيصد سال پيش در اروپا و غرب ھم عليه زنان اعمال صددی، طالبان، القاعده، حزب هللا و غيره می بينيم دوسعو

بش اما بساط ارتجاع مذھبی و حاکميت سياه کليساھا در غرب، با مبارزات و انقالبات پيگير و مداوم جن. می شده اند

اما در .  نويسندگان مترقی و سوسياليست برچيده شدجويان و جوانان، ھنرمندان،کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش

فريقا، سياست ھا و اعمال مردساالر و زن ستيز که به خصوص در ا ما و به طور کلی در قاره ھای آسيا و ۀجامع

 ترين ئیافکار ارتجاعی مذھبی ريشه دارند، زنان به طور سيستماتيک سرکوب می شوند و حتی آن ھا را از ابتدا

مورين ارگان ھای أ اين که مۀبه عالو.  شان، يعنی از انتخاب رنگ و مدل لباس شان نيز محروم ھستندحقوق انسانی

ھر روز در خيابان ھا به زنان و دختران و جوانان » مبارزه با بدحجابی«رنگارنگ حکومت اسالمی، زير لوای 

  . غيرانسانی می سازندۀتوھين می کنند و برای آن ھا پروند

 ھم در کار نبوده که آن ھا را نازل ئی مذاھب و کتاب ھای آن ھا، که خيلی ھم زمينی ھستند؛ خداۀمسلم است که ھم

 ، پاشاھانءکند توسط يک مشت جنايت کار مذھبی و متجاوز نوشته شده اند و سده ھاست که از سوی دربارھای خلفا

رافات را بازتوليد شده اند و به  و طويل مذھبی نسل به نسل اين جھل و جنايت و خضو ديگر دم و دستگاه عري

از اين رو، يک شرط مھم به رسميت شناختن برابری واقعی زن و مرد در ھمه شئونات .جوامع تحميل کرده اند

 که در درون خانواده نيز مردان ئی خصوصی قلمداد کردن مذھب، آن ھم تا جااجتماعی، از کانال نقد مذھب و کامالً 

  . زنان و دختران آسيبی نرسانند، می گذردمذھبی و مردساالر و زورگو به

به اين ترتيب، زن ستيزی، آزادی ستيزی، آدم کشی و راه انداختن ترور وحشت به ويژه عليه زنان، ريشه در عمق 

از .  جوامع بشری، به ويژه در کشورھای اسالم زده ھستندۀو بطن مذاھب دارند و مشوق اصلی مردساالری در ھم

  . و آموزش و پرورش کشور دخالت کندئی اجازه دھد مذھب در حکومت، به ويژه دستگاه قضااين رو، جامعه نبايد

ال، ھم چنين چھار يھس.  در ملبورن زندگی می کنندھم اکنون سھيال و مادرش فاطمه و پدرش اصغر با ھمديگر

وليت ھای ؤن ھمه مس با اين وجود و اي. به دوش کشيده استئیفرزند دارد و بار بزرگ کردن آن را نيز به تنھا

 ، به عنوان١٩٩٣مين زندگی آن ھا، سھيال به حدی پشتکار داشت و قوی بود که در سال أسنگين خانوادگی و ت

  . حقوق وارد دانشگاه مونش ملبورن گرديدۀجوی رشتدانش
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يل تحصۀ چھار سال دور«: وليت فرزندان و تحصيل آن ھا، می خواينمؤ درباره مس خاطرات سھيال٢٣۶ ۀدر صحف

تمام کمبودھا و نيازھايشان .  قد و نيم قدش ھم مادر باشد و ھم پدرۀ بچ۴زنی که ناگزير بود برای . را چگونه گذراند

به .  جان خود تغذيه کندۀدوقلوھا را با شير. يکی را به مدرسه ببرد، ديگری را به کودکستان. را به موقع برآورد

. به کتاب خانه برود و در ميان انبوھی از کتاب ھا غرق گردد. خريد برود، ساعات درس در دانشگاه حاضر باشد

 خواب سازد و آن گاه به ۀسيما و مينا را آماد. برای شيرين قصه بخواند يا بگويد. شب ھنگام به درس ھای علی برسد

د شنبه ھا و يک شنبه ھا نيز که فرصتی برای استراحت بود، بچه ھا را می بر. مرور درس ھای خود بپردازد

  ».گوشی ھايشان می نگريستمی برد و به بازياز خوشی آن ھا لذت . رستوران، پارک و يا به ساحل نزديک خانه

در سال آخر تحصيلی، جيران به بيش از پنجاه و دو شرکت حقوقی، فرم «:  اين کتاب، آمده است٢٣٨ ۀدر صفح

Articlesدر استراليا از نظر حقوقی فرستادن . دولی حتی يک تقاضای مصاحبه با او به عمل نيام.  را فرستاد

Articlesيک امر اجباری است ...«  

کدام شرکت به مادر چھار بچه حاضر است کار بدھد، آن ھم با نمراتی که «: کيد شده استأ، ت٢٣٩ ۀدر صفح

قاضانامه ای  فرم ت۵٢از مجموع . اما او اين کار را دنبال کرد.  می توان به آن گفت متوسطهتعريفی ندارد و نھايتاً 

شرکت . که برای شرکت ھای مختلف فرستاده بود، تنھا از يکی جواب مساعد گرفت و برای مصاحبه دعوت گرديد

اما . اين فاصله را پيمود و در محل مصاحبه حاضر شد. از محل زندگی چھار ساعت و نيم رانندگی فاصله داشت

  ».قبول نشد

شرکت با ايده و فکر ... «:  نيز می خوانيم٢۴٧ و ٢۴۶صفحات در آخرين سطور کتاب مرواريدھای پراکنده در 

جيران حاال به فوت و فن ھای کار وارد . جک شروع شد اما با کار مداوم و خستگی ناپذير جيران موفق شده بود

ر  مکالمه ھای تلفنی و جلب نظر متقاضيان برمی آمد زيرا با بيش از صد و پنجاه ھزار نفۀشده بود به خوبی از عھد

جيران با . در اين مدت تلفنی صحبت کرده و بيش از چھل ھزار متقاضی را به وکالی گوناگون معرفی نموده است

اال ديگر حجيران . اده و به استخدام درآورد نفر را تعليم د٢۵ن نگه داشتن خرج شرکت و کار شديد توانسته بود ئيپا

بورن برمی آمد، لب شھر ملقوقی موفق در  يک شرکت حقۀر اداۀ از عھدئیيک بانوی فعال و موفقی بود که به تنھا

ی و سختی ھای زندگی از جيران سال ھای گذشته کيلومترھا فاصله گرفته بود او حاال ئ حرفه تاو با کسب تجربيا

  .جيران احساس می کرد که چگونه زيستن را ياد می گيرد. جيران ديگری بود

 که حسين و ھمسرش تانيا، که در دانشگاھی در  کردستان عراق در  عزيزی بودندۀميزبان من در ملبورن خانواد

دريا و . خانم تانيا، با اين که کرد عراقی است اما به فارسی نيز خوب تسلط دارد. لم و سينما تدريس می کند فۀرشت

امون دريا، فارسی حرف زدنش خوب است اما برادرش د. دامون فرزندان آن ھا، بسيار مھربان و با ھوش ھستند

حسين . اما ھر دوی آن ھا با والدين مھربان شان، کردی حرف می زنند. انگليسی حرف می زند و فارسی بلد نيست

لم  فحسين،. اھل شمال ايران است اما به دليل اين که سال ھای طوالنی در کردستان، مبارزه و زندگی کرده است

  .ھای مستند می سازد

 مادران ستم ديده، داغ ديده و رنج کشيده ای که ھنوز ھم ۀھيال و مادرش و ھمدر پايان جا دارد يک بار ديگر به س

در سنين باال محکم و با قامتی استوار در مقابل تفکر ارتجاعی مردساالری و حکومت جھل و جنايت و ترور و زن 

انند عباس، زھره،  مئیدر اين جا، يک بار ديگر از ھمه دوستان و رفقا. ستيز اسالمی ايستاده اند، درود بفرستم

، که در ملبورن، از نزديک با آن ھا آشنا شدم و ھم چنين رفقای ...محسن، زری، ريحانه، فريده، خسرو، فريده و

، عالوه بر اين ء اين رفقاۀھم.  من به استراليا بودند، صميمانه سپاسگزاری کنمۀعزيز در شھر سيدنی که دعوت کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 اجتماعی و شخصی شان نيز فوق ۀی پيگيرانه مبارزه می کنند در عرص سياسی عليه حکومت اسالمۀکه در عرص

  . با آن ھا، فراموش نشدنی استئیالعاده انسان ھای گرم، مھربان، صميمی و مھمان نوازند که برای من آشنا

، جالب و خواندنی است و شايد سرنوشت خيلی از »سھيال زنجانی«، خاطرات خانم »مرواريدھای پراکنده«کتاب 

عالقه مندان برای تھيه . سان ھا، يعنی تلخی ھا و شيرينی ھای زندگی ھايشان، شبيه زندگی و سرنوشت سھيال باشدان

  :اين کتاب، می توانند با آدرس زير تماس بگبرند
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