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حضور دسته «خانم منور» در عروسی
در میان نوشــتههای خاور بیبی او به ماجرایی
در مراســم عروســی اشــاره میکنــد کــه بســیار
جــذاب و بهواقــع مهــم اســت و آن حضــور
یــک دســته مطــرب زنانــه معــروف به دســته
«خانــم منــور» اســت .بهتــر اســت توصیــف
حضور این دســته در مراســم را از نوشــته خود
بیبــی بخوانیــم کــه خواندنیتــر اســت« :یک
دســته مطرب که دســته خانم منور میگویند-
خیلــی نقــل دارد ،در طهــران معروف اســت،
شــب و روز را پنجــاه تومــان میگیــرد -آورده

چند صنــدوق محتوی لباسهــای مختلف در
مجالس حضور مییافتند».
مجلســی بــا وجود زنــان فرنگی و دختر شــاه
شهید
مراســم عروســی بــا حضــور اقــوام و فامیــل و
دســت به دســت کردن عروس و دامــاد و البته
حضــور مهرالســلطنه عروســی کــه قــرار بــود
بــه بجنــورد ببرنــد بــه پایــان میرســد .فردای
عروســی باز مجلــس زنانهای برپا میشــود که
انــگار بهخاطــر مهرالســلطنه بوده اســت ،چرا
کــه او را به قول بیبــی «آرا» کرده و به مجلس

بودنــد .خــود خانــم خوشــگل نیســت ،امــا
بســیار خــوب بــازی میکنــد .لباسهــای جــور
بــه جور و قشــنگ میپوشــد .گوشــواره الماس
بســیار بــزرگ ،النگــوی المــاس ،انگشــتها
همــه انگشــتر المــاس ،خیلــی اوضــاع دارد.
مادرش ســنتور میزند .هشــت نفر هــم دایره
تنبکزن دارد».
مطربهای زنانه و خواندن تصنیف!
جالــب اســت بدانیــم در جلــد دوم کتــاب
«واژهنامــه موســیقی ایران زمیــن» در تعریف
از مطربهای زنان آمده اســت« :مطربهایی
از زنــان که در مجالس زنانه دعوت میشــدند
و درســت بههمــان طریق مطربهــای مرد با
ف و بحــر طویلهــای خنــدهآور،
همــان تصنیــ 
انجــام وظیفــه میکردنــد .عــاوه بــر اینکــه از
چاشنی رقص سهم بیشــتری داشتند .بعضی
از آنان از اشــتهار نســبی برخوردار بودند مانند
زعفران باجــی که از مطربهای زنانه اندرونی
ناصرالدین شاه محسوب میشد».
تشکیالتی با چند صندوق لباس!
روحاهلل خالقــی ،اســتاد و پژوهشــگر موســیقی
هم در این باره نوشــته اســت...« :این دستهها
معمــوالً در مجالــس عروســی و گاهــی هــم
میهمانیهای بزرگ دعوت میشــدند و بسته
بــه نــوع مجلــس و تشــخیص صاحبخانــه و
حقالزحمهای که به آنان داده میشــد ممکن
بــود از دســتههای درجــه اول یــا دوم اســتفاده
شــود،البته دســتههای درجــه اول تشــکیالت
مفصلتری داشــتند ،وقتی دعوت میشدند با

آوردهانــد .میهمانی با حضور پنجاه و ســه نفر
از زنــان فامیل کــه دختر ناصرالدین شــاه ،تاج
الســلطنه هــم بــوده اســت و جالبتــر از آنکه
حتــی چنــد خانــم فرنگــی هــم آمــده بودنــد،
برگزار میشود.
پنجاه و سه نفر زن با چارقد قالبی!
آنطــور کــه بیبی نوشــته اســت ایــن مجلس
بــاز بــا وجود خانم منور و دســتهاش برپا شــده
اســت و پذیرایــی مفصــل بــا تعارف بســتنی و
فالوده...« :خانمها آمدند و اتاق بزرگ و ســرد
و جمعیت زیــاد .دو بخاری فرنگی آتش کرده
بودند .خانمها روی هم نشســته بودند .بعد از
شــربت و شــیرینی ،آمده به ناهار خبــر کردند.
پنجاه و ســه نفــر بودنــد .همه با چارقــد قالبی
و یــل و چــادر .از ایــن اطلسهــای مادامهــای
فرنگی .تاج الســلطنه دختر مرحوم شاه شهید
که عروس ســردار اکرم باشــد آن هم تشــریف
داشــت .از همه خوشــگلتر هم آن خانم بود.
برعکس خواهری داشت از همه بدگلتر.»...
پذیرایی با پالوده سیب و نارنج و بستنی
ایــن بانوی ســفرنامهنویس ما ادامــه میدهد:
«بــاری چهــار بــه غــروب مانــده رفتیم به ســر
ســفره ،ناهــار صــرف شــد .بــاز رفتیــم همــان
اتــاق که بودیــم .مطربهــا آمدند بنــای بازی
شــده یــک دوره کــه چــای خوردنــد و قلیــان
کشــیدند رفتنــد .مهرالســلطنه را «آرا» کــرده
بودنــد .آوردند مجلــس روی نیمکــت پهلوی
تاجالســلطنه نشاندند .بعد مشــغول عصرانه
شــدند .از قبیل پالوده ســیب و نارنج و بســتنی
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و مرکبــات .در این بین خانم فرنگیها آمدند،
آنهــا هم هشــت نفــر بودند .مشــغول خوردن
شــربت و چایــی و عصرانه شــدند بعــد رفتند.
تــرکان خانم را آوردنــد آن را هم بردند پهلوی
پروینالدوله نشانیدند».
گم شدن کفشهای میهمانها!
هنگام ایــن میهمانی دو موضوع جالب پیش
میآید که خاور بیبی به آن اشــاره کرده است
یکــی دادن پــول بــه خانم منــور و دیگــری گم
شــدن کفشها .بهاین صورت که انگار به رسم
آن زمــان بایــد از طــرف میهمانهــا مبلغی را

این سفر کوتاه که با
هدف بردن
عروسی از بجنورد و آوردن
عروسی دیگر از تهران انجام
میشود ،روایتی از بده
بستانهایی است که
خانوادهها در آن روزگار با
گرفتن عروسی و دادن
عروسی دیگر به آن اعتقاد
داشتند و پشت پرده آن گاهی
قربانی شدن دخترانی بود که
چندان عالقهای به این
وصلتها نداشته و خود را در
آخر تسلیم قضا و قدر پیش
آمده میکردند

بــه خانم منــور به خاطر اجرای نمایش و شــاد
کردن مجلس میدادند .بهخاطر همین بیبی
خودش یک عدد اشــرفی شــکل شاهی و باقی
خانمها دو هزاری سفید و دو هزاری طال و تاج
الســلطنه هــم یک عــدد پنج هــزاری از جانب
خودش و یک پنج هزاری دیگر از جانب دختر
پنج – شــش ســالهاش به این زن مجلس گرم
کــن میدهند .بعد از پایــان مجلس هم وقتی
میهمانها میخواهند بروند متوجه میشوند
که پانزده جفت از کفشها نیست و به تعبیری
گم شده است!
درد حال و گریستن تازه عروس بجنوردی
در میــان روایــت بیبــی از جشــن و پایکوبــی
بهخاطر این وصلتها ،او شــرحی از حال و روز
تــازه عروس بجنــوردی ،تــرکان خانم میدهد
که حال خوشــی نداشته و راضی به این ازدواج
نبــوده اســت« :امــروز یکشــنبه هفتم (شــوال)
صبــح برخاســته بعــد از چایــی ،رفتــم منــزل
ترکان خانم .بیچاره خیلی درد حال (درد دل)
کــرد...او گریه کرد من هم به گریه درآمدم .هر
دو نشستیم به گریه کردن .میگوید با مهربانی
و دلداری شکنجه به من میدهند .همه طعنه
اســت .ایــن تفصیلها باشــد انشــاءاهلل زبانی
خواهــم گفــت .همین قــدر میگویم کــه آقای
ســهامالدوله (بــرادر بیبــی) دوســتی نکرد که
دشــمنی بــود .»..متأســفانه همیــن عــروس
بعــد از چنــد ســال از ایــن دامــاد با وجــود یک
دختــر چهــار ســاله ،جــدا شــده و بــه بجنــورد
برمیگردد.

