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«پیرزنی اســت بیبی قزی میگوینــد ،آمد گفــت پروینالدوله میگویند باید اســباب
زهره شریفی
تــرکان خانــم (عروس) را آنچــه دارد از دســتمال گرفته تا کفــش پا ،میــرزا بیاید ،بگوید
ســیاهه کند(در کاغذی بنویســند) ،بدهند .من آنچه اســباب مهرالســلطنه اســت ســیاهه کردهام به آنها میدهم .خالصه
فرســتادند میرزا علیخان آمد .بس که دیر آمد وقت اذان شام شد .من بیچاره با حالت ناخوش تا دو ساعت از شب رفته
در خانه ســرد بیآتش اســبابها را یک به یک گفتهام آنها نوشــتهاند .بعد از اتمام کار میرزا رفت .من هم آمدم زیر کرسی.
هنوز اتاقی که جهت ترکان خانم معلوم کردهاند خالی نشده است .منزلشان همان کوچک سیفالسلطنه (داماد) است.
صندوقخانه هم اتاق کوچک بیفرش اســت .اسبابها روی هم ریخته .آدم میخواهد یک رخت عوض کند ،همه رخت
و بقچه پر از خاک میشود .باری خداوند عاقبت کار را به خیر بگذراند .تا آدم این اوضاعها را نبیند قدر نعمت نمیداند».
خاور بیبی ،بعد از رســیدن به خانه داماد ،تازه شــاهد وضع آشــفته آنجا میشود ،او که عروســی را از بجنورد برای داماد به
تهران آورده بود از اوضاعی که با آن روبهرو شــده اســت در یادداشــتهایی شــکایت کرده و حتی شــکر نعمت میکند که
مجبور نیست در آنجا بماند.
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سفرنامه خاور بیبی؛ بانوی کرد ایالتی

م

سیاهه کردن جهاز عروس
و نمایش وسایل داماد!

روایت یک سفر کوتاه
ســفرنامه تهران خــاور بیبی ،بانــوی ایالتی با
وجــود اینکــه کوتاه اســت ،نکاتی مهــم و قابل
توجهی را در خود دارد .مهمترین آن ،ماندگار
شــدن نــام خــود ایــن زن در تاریــخ اســت .اگر
بیبی خاطرات ســفر خــود از بجنورد به تهران
را نمینوشــت ،مــا از وجــود ایــن زن باســواد و
مدیــر در  114ســال پیــش مطلــع نمیشــدیم
جدای از اطالعاتی که او در سفرنامهاش آورده
و از آنها برای ما روایت کرده است.
دختران قربانی بده بستانها!
ایــن ســفر کوتاه کــه با هــدف بردن عروســی از
بجنورد و آوردن عروســی دیگر از تهران انجام
میشــود ،روایتی از بده بســتانهایی اســت که
خانوادههــا در آن روزگار بــا گرفتــن عروســی و
دادن عروســی دیگــر بــه آن اعتقــاد داشــتند و
پشــت پرده آن گاهــی قربانی شــدن دخترانی
بــود کــه چنــدان عالقــهای بــه ایــن وصلتهــا

نداشــته و خــود را در آخــر تســلیم قضــا و قدر
پیش آمده میکردند.
عقدکنانی بدون حضور داماد
دو عروســی کــه خــاور بیبی مســئولیت به خانه
بخت بردن آنها را داشــته است ،مهرالسلطنه و
تــرکان بیبی ،دخترانی بودند که درغیاب داماد
آنهــا را بــه عقــد در آورده بودنــد .تــرکان بیبی،
بــرادرزاده بیبــی بــوده اســت و مهرالســلطنه
خواهر شــوهر ترکان بیبی ،به قولی یک عروس
دادنــد و یــک عــروس گرفتنــد .دامــاد تهرانــی
یعنــی ســیفالدوله ،پســر آجودانباشــی کل (از
منصبداران دربار قاجار) بود و داماد بجنوردی
هم سردار معزز عزیزاهلل خان شادلو.
سیاهه کردن جهاز عروس
شــرح این بده و بســتان به صــورت خالصه در
ســفرنامه ایــن بانــوی ایالتــی آمــده اســت .در
البه الی این ســفرنامه کوتاه بــه موضوع هایی
اشــاره شده اســت که جالب و خواندنی است و

ما را آشــنا با آداب و رســوم آن زمــان برای این
م میکنــد .یکی از ایــن رســمها بهقولی
مراســ 
سیاهه کردن جهاز عروس و اسباب داماد بوده
است .ب ه این صورت که فهرست تمام اسبابی
راکــه عروس به خانه دامــاد میبرد در کاغذی
مینوشتند...« :خانم پروینالدوله اسبابهای
دخترش را سیاهه میکند و میبندد».
اوضاع آشفته خانه داماد!
بعــد از رســیدن خــاور بیبــی و همراهانش به
خانــه دامــاد او متوجــه اوضــاع آشــفته آنجــا
میشــود و در یادداشــتهایش اینچنین آورده
اســت...« :انبساطالســلطنه زن آجودانباشــی
هــم درد (مشــکالتی) دارد .حیــاط بــه ایــن
کوچکــی ،جمعیت زیاد ،عروس آوردن ،دختر
دادن ،عروس زاییدن تماشــای عجیبی دارد».
خــود او هــم از بجنــورد در ایــن روزهــا بیخبر
بوده و همین مسأله باعث نگرانی و اضطراب
او شده اســت...« :من بیچاره هم گرفتار خیال
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خــودم هســتم .از بجنورد هیچ خبری نیســت.
ابداً هوش ندارم».
نبردن لذت از بودن در تهران!
باالخــره بــا آمــدن خبــر تلگرافــی از بجنــورد،
خیال بیبی راحت میشــود و خود را مشغول
رســیدگی به امور عروسهــا و دامادها میکند،
امــا وضع آشــفته خانه داماد و پــی آن عروس
باعــث میشــود دائــم دچــار نگرانــی شــود و
بــه قــول خــودش« :در واقــع لــذت خوابیدن و
خــوردن ابداً نیســت» .انــگار کارهای عروســی
چندان خوب پیش نمیرفته اســت ...« :ترکان
آغــا را حمام میبرند .خودشــان هم مشــغول
خانه ســاختن و آدم وعده خواســتن اســت .در
واقــع خیلــی زحمــت دارد .خــواب و خــوراک
برای هیچ یک از ماها نیست».
نارضایتی ترکان خانم از لباس عروسی
بــا تمام این آشــفتگیها روز دســت به دســت
کــردن عــروس و داماد میرســد البتــه آن هم
بــا چــه وضعیتــی ،انــگار تــرکان بیبــی لباس
عروســیاش را پســند نکــرده بــود و همیــن
غوغایی به پا کرده اســت« :امشب میخواهند
عــروس و داماد را دســت به دســت بدهند،اما
اوقاتشــان خیلــی تلــخ اســت از بابت اســباب.
ترکان خانم لباســش را که ابداً پســند نمیکند.
به ســر من بیچــاره جنجال آمــده» .بعد از این
جنجال داماد را چند ســاعت بــه غروب مانده
به حمام دامــادی میبرند و مادر داماد هم از
بیبــی و همراهان عــروس میخواهد که برای
دیدن اسباب داماد بیایند.
به نمایش گذاشتن وسایل داماد
شــرح ایــن اســباب و مراســم پــی آن بســیار
خواندنی و جالب اســت ...« :من که برخاستم،
آنچــه میهمان بودند همــه آمدند رفتیم تاالر.
روبهرو گذاشته بودند .در یک خوانچه بقچهای
ترمــه ،دوره ملیلــهدوزی مرواریــددار رخــت
دامــاد بود .یک بقچــه فوطه(لنگ-باالپوش)،
قدیفه (قطیفه:حوله) در وسط کمربند جواهر،
آینــه طال با جعبه اســباب ،یک خوانچه طاس
حمام ورشــو ،دو عدد جام ورشــو ،چهار ظرف
حنــا رویــش را شاهی(ســکه) چیــده بودند ،دو
خوانچــه شــیرینی ،دو خوانچــه میوهجــات و
مرکبــات ،دســته موزیکچیهــا آمدنــد میــان
حیــاط زدند .همه با لباس قشــنگ و یراقدوز.
کالهشــان جــور طــاس کاله بــود .گفتند دســته
پســر ولیعهد اســت .فراشها آمدند (اســباب
را) برداشــته بــا موزیــک بردنــد .از طــرف بــاغ
آمده رفتنــد حمام .داماد را هم آجودانباشــی
با رفقی سیفالســلطنه(داماد) کــه پانزده نفر
بودند آورده بودند حمام».
«آرا» کردن ترکان خانم!
در یادداشــتهای ایــن بانــوی کــرد ،او وقتــی
صحبــت از آماده کــردن عروس یعنــی ترکان
خانــم میکند از کلمــهای اســتفاده میکند که
جای تأمل دارد و آن کلمه «آرا» است .آنطور
کــه از مفهــوم جملــه برمیآید منظــور آرایش
کــردن و بــزک کــردن عروس بــوده اســت...« :
تــرکان خانم را هــم «آرا» کــرده جواهر زیادی
زدنــد .نیمتــاج و گل و (کلمــه ناخوانــا بوده) و
شــده مرواریــد و گل بازوبند و انگشــتر در همه
انگشــترها ،چــادر نقــده قرمــز ،امــا همــه مال
مهرالســلطنه (خواهر شــوهر و عروسی که قرار
بود بــه بجنورد ببرنــد) بود .ماشــاءاهلل از «آرا»
خیلی خوب در آمد».

