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صــادق اســت .از قدیمها بــوده ،خیلی بزرگ
اســت چنارهــا .علمهــا را بردیــم دور چنارهــا
گرداندیم .ســینه زدند .هر کسی آمد سر منزل
خودش».
خرید جهاز در میان روضهها
بعــد از برپایــی مراســم عاشــورا و تاســوعا بــاز
مجالــس روضهخوانی زنهای شــاه و اندرونی
ادامه پیدا میکند و هر کدام برای خود مراسمی
داشــتند که نشــان از اهمیت داشــتن آنها دارد.
در این میان حاجیه خانم مشــغول تهیه جهاز
تاج الســلطنه دختــر ناصرالدین شــاه نیز بود و
هر ازگاهی البهالی نوشتن از روضهخوانیها به
رفتنــش به بــازار و خریدن جهاز عروس اشــاره
میکند«:امروز که چهارشنبه نوزدهم(محرم)
است ،رفتیم بازار برای ظروف چینی خریدن و
مس خریدن .تا عصر توی بازار بودیم».
روضههای آنجا تماشا دارد!
این روضهخوانیهــا تا آخر ماه صفر ادامه پیدا
میکنــد و هــر روز زنــان از آن خانه بــه آن خانه
از آن حیــاط بــه آن حیاط رفت و آمد داشــتند.
در جایــی حاجیــه خانم بــه شــیوه پذیرایی این
مجالس هم اشــاره میکند «امروز که پنجشنبه
چهارم(صفــر) اســت ،صبحــی رفتــم خانــه
شــمس الملوک خانــم روضه .قلیــان آوردند.
روضههــای آنجا تماشــا دارد .یک نفــر میآید
تــوی اتاق یا تاالر میایســتد ،یــک نفر دیگر هم
دو تــا قلیــان از قهوهخانــه مــیآورد ،میدهــد
دســت آنکه توی اتاق ایستاده ،میدهد مردم.
منتهی اتاقی ســه قلیان یا چهــار قلیان بدهند،

میگوینــد اینهــا از خســت (خسیســی) ،این کار
را میکننــد .ولــی چنــد جــای دیگر هــم دیدم،
همینطور اســت .خالصه روضه که تمام شــد،
آمدم منزل .از ناهار و شام که روضههای اینجا
خبری نیست».
عروس کردن زنی با چهار فرزند!
روزهای محــرم و صفر میگذرد تا حاجیه خانم
بــا حلــول مــاه ربیــعاالول مســئولیت برگــزاری
مراســم جشــن و عروســی را دوبــاره برعهــده
میگیــرد .و از مهمتریــن کارهایــی کــه پیگیــری
میکنــد ادامــه خریــد و جمــعآوری جهــاز برای
تــاج الســلطنه دختر ناصرالدین شــاه اســت .در
کنار انجام این مسئولیت او برپایی مراسم دیگر
عــروس و دامادهــای اندرونــی را هــم پیگیــری
میکند از جمله عروس کردن زنی است مطلقه
که دو پســر و دو دختر دارد« :امروز که ســیزدهم
است ،در تدارک عروسی شدیم .چون این دختر
مال شــاهزاده آقا است که حضرت واال ایشان را
طــاق دادنــد .دو پســر دارد ،دو دختــر .خیلــی
زحمتــی گــردن ما نــدارد .جهــازش ،همــه چیز
درســت اســت ...شــاهزاده آقا فرســتادند عقب
بنــده .رفتــم که رخت دامــاد را بدهــم بدوزند و
رسیدگی به اسباب دیگرش کنیم.»...
برپایی عروسی در میان وبا
این عروســی را هــم بانوی کرمانــی در اندرونی
کارهایــش را انجــام میدهــد و عــروس را
بــزک کــرده و چــادر ســرکرده و به خانــه داماد
میفرســتد .همانطــور که اشــاره شــد در میان
ایــن همــه مراســم و جشــن و خواســتگاری در
ایــن روزهــا وبا هــم در تهران شــیوع پیــدا کرده
بــود تــا جایی که نه مثل ســال گذشــته اما برای
خود قربانیهایی را هم داشــته اســت و حاجیه
خانم از نزدیک شاهد این وقایع در تهران بوده
است.
ناخوش احوالی تازه عروس
او در میــان نوشــتههایش در ایــن روزهــا بــه
بدحالی یکی از همان عروسهایی که خودش
تمــام کارهایش را انجام داده بود و به وبا مبتال
شده بود اشاره کرده است« :امروز شنبه بیست
و ششــم (ربیــعاالول 1311ه.قمــری) اســت ،باز
آمــدم اندرانــی ،بواســطه اینکــه خانــم خیلــی
واهمــه از وبــا دارند .دیدم درخشــنده خانم در
کار قــی و اســهال .دیشــب هــم رفتنــد مادرش
را آوردنــد ،همــه پریشــان .مــادرش گریهکنــان
دســت و پای مرا میبوسد .خیلی دلم سوخت
به حالت مــادرش .حکیم هــم متصل میرود
و میآیــد .تــا عصــری بحمداهلل قی کمتر شــد.
امشب هم تا صبح خواب نکردیم.»...
فرار عذرا خانم به مشهد از وبا
خوشــبختانه حــال ایــن تــازه عــروس خــوب
میشود اما خبرها نشان از ادامه قربانی گرفتن
وبا میدهد تا جایی که بعضی از زنان تصمیم
میگیرنــد بــه خاطــر حفــظ جــان کودکانشــان
تهران را ترک کنند« :امروز که سهشــنبه بیست
و نهم اســت ،باز هم اندران بودم .عصری خبر
آوردنــد فــان خانــم ،فالن آقــا وبا گرفتنــد .باز
خانم شــیون و گریه بــرای بچههایش .هزار فند
میکنیــم (هزار کار میکنیم) که از خیال بیرون
رود  ...خبــر آوردنــد عــذرا خانــم از تــرس وبــا
بچههایش را برداشته ،میرود مشهد .خودش
خیــال رفتــن داشــت ،چون کــه وبا درگیر شــده
بچههایــش را میبرد .عصــری آمدند خدمت
خانم ،خداحافظی».
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سراسر یادداشتهای این
بانوی کرمانی که حال در
قالب کتاب سفرنامهای به نام او بعد
از  124سال منتشر شده است ،لبریز
از روایت وقایع و اتفاقات و حوادثی
است که دانستن آنها خالی از تأمل
و تفکر نیست .روایت از روزهایی
که شاه ایران جناب ناصرالدین شاه
قاجار مالک این سرزمین بود و
برای خود در خوشی و
خوشگذرانی پادشاهی میکرد.
نوشتههای حاجیه خانم جدای از
سفرنام ه بودنش تصویری نزدیک و
روشن از اندرونی حرمسرایی است
که تاریخ آن را یکی از بزرگترین
حرمسراهای پادشاهان معرفی
میکند

تصویری نزدیک از حرمسرایی بزرگ!
سراســر یادداشــتهای ایــن بانــوی کرمانی که
حــال در قالب کتاب ســفرنامهای به نام او بعد
از  124ســال منتشــر شده اســت ،لبریز از روایت
وقایــع و اتفاقــات و حوادثی اســت که دانســتن
آنهــا خالــی از تأمــل و تفکــر نیســت .روایــت از
روزهایــی که شــاه ایران جناب ناصرالدین شــاه
قاجــار مالــک ایــن ســرزمین بــود و بــرای خود
در خوشــی و خوشــگذرانی پادشــاهی میکــرد.
نوشــتههای حاجیــه خانم جــدای از ســفرنامه
بودنــش تصویــری نزدیک و روشــن از اندرونی
حرمســرایی اســت کــه تاریــخ آن را یکــی از
بزرگتریــن حرمســراهای پادشــاهان معرفــی
میکند.
چادر نمازها دور کمرشان بسته!
اشــارات کوتــاه اما ارزشــمند ایــن زن باســواد و
مدبر بــه چگونگی گذران زندگــی در اندرونی و
حیاطهای وابسته به آن در نوشتههایش بسیار
جــای تأمــل دارد« :امــروز کــه دوشــنبه پنجــم
(ربیعالثانی) است در خانه بودم .مشغول کار،
تا روز شنبه دهم از اندران نواب علیه فرستادند
کــه دیگر ماندن در خانه بس اســت .زود بیاید،
نــذر کردم  10روز روضــه بخوانم .آمدم اندران.
عصــری بنای روضه را گذراند» .در ادامه آورده
اســت« :امروز یکشــنبه یازدهم اســت .صبحی
رفتیم حمام .عصری روضه .زنهای شاه آنجا
هســتند ،عصرها بــزک میکننــد ،میآیند مثل
مالئکــه تعزیههــا ،دور مینشــینند .بعضیهــا
خدمــت میکننــد .خیلــی تماشــا دارد رخــت
پوشیدن آنها .چادر نمازها دور کمرشان بسته،
یکــی دیگــر هــم سرشــان میکننــد ،هــر کــدام
جوری.»...
فوت یکی از دخترهای شاه
یکــی از اتفاقــات قابــل تأمــل و شــاید بشــود
گفــت تأســف برانگیــزی کــه خانــم علویــه در
یادداشــتهایش آورده است رفتار ناصرالدین
شــاه در برابــر مرگ یکی از دخترهایش اســت،
آنهــم در شــبهایی کــه مثل خیلــی از وقتها
شــاه به خوشــی دســتور آتش بازی و شــادمانی
میدهــد« :امــروز که چهارشــنبه بیســت و یکم
اســت ،یکــی از دخترهــای شــاه ،فخرالدولــه،
مدتــی بــود ناخــوش بــود .زن مجدالدوله تب
الزم داشــت ،دیشــب فــوت کــرده بــود .صبــح
انیــس الدوله ،تــاج الدوله ،جمعــی از زنهای
شــاه رفتنــد ،ولــی به شــاه بــروز ندادنــد .گفتند
میرویم باغ گردش کنیم .اما شاه هم فهمیده
بود ،به روی خودش نمیآورد.»...
بروید رختهای سیاه را بیرون بیاورید!
عصری که شــاه به اندرونــی میآید قدری در
حیاط گــردش کــرده و به بدخلقــی به حیاط
یکــی از زنانــش یعنی امین اقــدس میرود و
میبینــد همه رخت ســیاه پوشــیدند .با همه
دعــوا میکنــد و میگویــد برویــد رختهــای
ســیاه را بیــرون بیاوریــد .همه لباسهایشــان
را عــوض میکننــد به غیــر از دخترهای شــاه
کــه بنفــش و قهــوهای پوشــیده بودنــد...« :
شــب بــاز رفتند پیش شــاه ،بــاز همان ســاز و
آوازه خوانــی .امشــب آتــش بــازی را موقوف
(متوقــف) کردند .امروز که پنجشــنبه بیســت
و دوم اســت ،باز بــا دخترها دعــوا کرد .گفت
بروید ایــن رختها را بیرون بیاورید .امشــب
هم در ســر در الماســیه آتش بازی و چراغان
بود .رفتیم تماشا کردیم.»...

