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زنها با قیافهای گلگون و آلبالویی رنگ!
ایزابــا پــس از گذر از این محدوده و ســی و ســه پل
ن اصفهــان رســیده و به گفته
بــه محله ارمنینشــی 
خودش شــاهد تغییــرات قابل مالحظــهای در این
منطقه میشــود« :به محض اینکه از ســی و سه پل
گذشــتیم تغییــرات قابــل مالحظــهای در هیأت و
لباس خانمها به چشم میخورد .زنها با قیافهای
گلگــون و آلبالویــی رنگ بــدون نقــاب در حالی که
پیراهنهــای قرمــز رنگ و چادرهای ســفید بر ســر
داشــتند آزادانــه در رفــت و آمــد بودنــد .مردها نیز
مانند ســایر شــهرهای ایران دســتار و عمامه به سر
نداشــتند .در کوچههــای باریــک شــهر راهروهایــی
دیده میشــد که به کلیســا ختم میگردید .گروهی
از مــردان و زنــان در امتــداد کوچههــا مــا را ورانــداز
یکردند».
م 
مالقاتی جالب با همسر «میرپنج»
بعــد از ورود به اصفهان ،زن و شــوهری اروپایی به
نــام آقا و خانم بــروس به گرمی از ایزابال اســتقبال
میکنند و از آنجایــی که میرپنج از وی دعوت کرده
بود مالقاتی با همســرش داشــته باشــد بعدازظهر
همان روز به خانه آنها میرود .شــرح این دیدار که
اطالعــات جالبی از اندرونی زنی با آن موقعیت در
اصفهــان دارد جالب و خواندنی اســت ،بخصوص
صحبتهایی که بین آنها رد و بدل میشــود نشان
از اهمیــت و توجــه ایــن زن بــه موضوع آمــوزش و
پرورش است.
حضور در اندرونی به همراه مترجم مرد!
میرپنــج به جهت آوردن این زن جهانگرد نزدیک
به  12ســوار را میفرســتد کــه به قول خــود ایزابال با
جالل و جبروت تمام وارد دروازه شــهر در چهارباغ
شــده اســت .بعد از ورود به مدخل خانــه مواجه با
حضور تعدادی سرباز و خدمه میشود که وی را به
ســمت تاالری که رو به ســوی باغی زیبا بوده اســت
هدایــت میکننــد .جالــب اســت کــه در ایــن دیدار
مترجم این زن اجــازه پیدا میکند به همراه وی به
اندرونی آمده و در مالقات این دو زن با هم حضور
داشــته باشــد برخالف این قانون که به هیچ مردی
اجازه داده نمیشد که از مدخل خانه عبور کنند.
توگو
تمایل همسر «میرپنج» به گف 
جالــب اســت کــه میرپنــج علــت اجــازه دادن بــه
حضور این مترجــم در اندرونی را چنین بیان کرده
است(...« :میرپنج) گفت میرزا (مترجم) بهعنوان
مترجم شــما را همراهی کند ،چون همســرم مایل
اســت مطالبــی از اوضــاع انگلســتان از زبــان شــما
بشــنود» .به گفتــه ایزابال اتــاق پذیرایــی اندرونی از
جهاتی شــبیه به خانههای خودشــان در انگلستان
بوده اســت .تــاالر بــا قالیهای خوش نقــش و نگار
مفــروش شــده و تصویــری از نیــم تنــه میرپنــج با
یونیفورم نظامی به دیوار آویخته و تعدادی گلدان
و میزی پر از شیرینی در کنار اتاق بوده است.
اهمیت موقعیت زنان در انگلستان!
باالخره بعد از دقایقی همسر میرپنج وارد میشود
زنــی جوان که توصیف شــکل و شــمایل و پوشــش
وی در ابتــدای متن آمده اســت .حدود دو ســاعت
توگــوی بیــن ایــن دو زن ،بــا حضــور مترجــم
گف 
طــول میکشــد؛ بــه این شــرح...« :همســر میر پنج
چشــمهایش را به زمین دوخته بود و تنها وقتی که
توگــو میکرد نگاهش را به ســوی
با شــوهرش گف 
او برمیگردانــد ،بحــث عمــده مــا بیشــتر در مورد
آموزش و پرورش و موقعیت خانمها در انگلستان
و مسائل سیاسی و مذهبی در ایران بود.»...
شگفتی از مسافرت یک زن تنها
در ادامــه ایــن مالقــات ،میرپنــج ســؤاالتی دربــاره
ســفر ایزابال از وی میکند و شــگفتی خود را از اینکه
زنی تنها به چنین ســفری آمده اســت ،بیــان کرده
و در نهایــت میگوید...«:حتــی بــرای یــک لحظــه
فکــر نمیکنم که شــما تنها هســتید ،چــون که خدا
همیشــه محافظ شــما خواهــد بود» .جالب اســت

بعد از ورود به اصفهان ،زن و شوهری اروپایی به نام
آقا و خانم بروس به گرمی از ایزابال استقبال میکنند و
از آنجایی که میرپنج از وی دعوت کرده بود مالقاتی با
همسرش داشته باشد بعدازظهر همان روز به خانه آنها
میرود .شرح این دیدار که اطالعات جالبی از اندرونی زنی
با آن موقعیت در اصفهان دارد جالب و خواندنی است،
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توگوها،
کــه به گفتــه ایزابــا در میان تمام ایــن گف 
موضــوع آمــوزش و پــرورش از مهمترین مســائل
بوده اســت و شــخص میرپنج هم تمایل داشته که
تمام گفتههای وی را با کمک مترجم یعنی همان
میرزا به همسرش منتقل کند.
آیا همسران خوبی هستند؟!
بیشــوپ دربــاره ایــن مالقــات نوشــته اســت...« :
بیشــتر از همه موفقیــت زنها در دانــش اندوزی و
کســب فن و هنر و ادبیات و سایر مسائل بخصوص
سیاست و همچنین امور کشورداری ملکه ویکتوریا،
نظــر میرپنج را بــه خود جلب کرده بود .ســپس در
نهایت کنجکاوی پرسید؟ این خانمها که به چنین
مقامات مهمی نائل میشــوند آیا همسران خوبی
برای شــوهران و مادران ایدهآلی برای بچههایشان
خواهنــد بود؟ در پاســخ این پرســش بــاز هم ملکه
ویکتوریا را مثال زدم.»...
آرزوی «میرپنج» برای زنهای ایرانی!
توگــو ،ایزابال در خاطراتش
در ادامه شــرح این گف 

مینویســد...« :در ضمــن شــرحی دربــاره کارهــای
بشــر دوســتانه کــه خانمهــا در انگلســتان انجــام
میدهند ،بیان داشــتم .میرپنج در نهایت شگفتی
بــه گفتههایــم گــوش مــیداد و در پایــان ســخنانم
اظهــار امیدواری کرد کــه روزی هم زنهــای ایرانی
بتواننــد به چنیــن اقداماتی دســت بزننــد و پس از
کمی مکث افزود البته این پیشرفتها باید بتدریج
صورت پذیرد».
مایلم از زندان شهر دیدن کنم!
جالب اســت که در زمان خداحافظی میرپنج
از ایزابال میپرســد که چــه جایی را در اصفهان
مایلید ببینید که این زن پاسخ میدهد« :مایلم
از زندان شهر دیدن کنم» که میرپنج در جواب
میگویــد«:از انجام این تقاضا معذورم چرا که
غیر از چند نفر زندان سیاسی کسی را در زندان
نگــه نمیداریم...اجــرای عدالــت در ایــران
بســیار سخت و شدید اســت و اغلب مقصرین
بــه جــای رفتن بــه زندان بــه خوردن شــاق یا
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چــوب فلــک یــا تنبیهــات شــدیدتری محکوم
میشوند».
گزارشی از وضعیت اقتصادی اصفهان
ایزابال در زمان حضــورش در اصفهان باز مالقاتی
بــا میرپنــج دارد ،اما اینبــار نه در خانــه وی ،بلکه با
همان تشــریفات بازدیدی از مدرســه شــاه سلطان
حســین و اســلح ه خانه میکنند .ایــن زن جهانگرد
در خاطــرات خــود از اوضــاع اقتصــادی اصفهــان
و صــادرات و واردات در آن زمــان مینویســد و از
مهمترین صادرات آن به تریاک ،تنباکو ،قالی ،پنبه
و برنج اشــاره میکند .همچنین از رونق پارچههای
کتانــی ارزان و چیــت قلمکار هم نوشــته اســت و از
انتشار تنها یک روزنامه به نام «فرهنگ» آنهم در
شمارگانی کم میگوید.
زیبایی «جلفا» با حضور زنان رنگارنگ!
بیشــوپ بهطــور جداگانــه بــه توصیــف منطقــه
ارمنینشــین جلفا در خاطراتش میپــردازد و بعد
از توضیحاتــی دربــاره ویژگیهــای ایــن منطقــه به
حضور تعداد زیادی از زنهای ارمنی اشاره میکند
که در کنار نهری مشــغول شســتن لباسها هستند
و همیــن حضــور زنــان بــا لباسهایــی رنگارنــگ
جلــوهای خاص به جلفا داده اســت...« :کوچههای
جلفا چشــماندازهای زیبایی دارند چرا که خانمها
بــا لباسهــای رنــگ روشــن و چادرهــای ســفید و
چشــمانی درشت و چهرهای گلگون در تمام روز به
آرامی در حال رفت و آمد هستند».
اقامت کوتاه در اصفهان و جلفا
البتــه ایزابال بیشــوپ بــا توجه به فرصــت کمی که
داشــت ،نتوانست از آثار تاریخى و پایتخت باشکوه
ســابق ایــران ،اصفهــان ،لــذت کافــى ببرد چــرا که
بازدیدهای این زن تنها به بخش ارمنینشین شهر،
یعنــى جلفا که اروپاییان در آنجا زندگى مىکردند،
محدود شد ،به غیر از بازدیدى که با همسر میرپنج
و اســلحهخانه و مدرســه ســلطان حســین داشت.
حتــى ایــن زن نتوانســت از بازار شــهر بــراى تأمین
مایحتاج خود براى عزیمت به سوى بختیاریها که
هدف اصلی سفر وی به ایران بود ،خرید کند.
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