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یک بار همسر یک مأمور ایرانی که چند سال در قسطنطنیه زندگی کرده بود،
پس از بازگشت به ایران همانگونه که در اروپا رفت و آمد میکرد ،بدون
روبند از خانه خارج شد ،مجتهد محل برای او پیغام فرستاد و او را از این رفتار برحذر
داشت و هشدار داد که در صورت تکرار کتک مفصلی خواهد خورد...

بــه چگونگــی نشســتن و حتــی رفتــار و کــردار
زنــان زمانــی کــه ســوار ماشــین دودی در تهران
میشــدند ،اشــاره میکند که در راهآهن شــهری
تهران کوپههایی ویژه زنان وجود داشــته اســت.
کالرا زنانــی را کــه در ایــن کوپههــا مینشســتند
بســیار شــاد و ســرخوش توصیــف میکنــد کــه
رفتــار دوســتانهای بــا یکدیگر داشــته و هــرگاه با
زنی خارجی روبهرو میشــدند بــا آن به عالقه و
محبت برخورد میکردند.
کتک مفصل در ازای نداشتن روبند
خانــم رایــس در ادامــه ایــن بحــث بــه یکــی از
اتفاقاتــی که برای زنی بدون روبنــده افتاده بود،
اشاره میکند که جالب است...« :یک بار همسر
یــک مأمور ایرانی که چند ســال در قســطنطنیه
زندگــی کــرده بــود ،پــس از بازگشــت بــه ایــران
همانگونــه که در اروپا رفتوآمــد میکرد ،بدون
روبند از خانه خارج شــد ،مجتهــد محل برای او
پیغام فرســتاد و او را از این رفتار برحذر داشــت
و هشــدار داد که در صــورت تکرار کتک مفصلی
خواهد خورد.»...
خواندن نماز فقط در چهار دیوار خانه
بهگفتــه خانــم رایــس در آن زمــان هرگــز زنــی
را در حــال چــای نوشــیدن در قهوهخانــهای کــه
دســته دســته مردان در آنجا گرد آمــده ندیده و
نیافته اســت .اگر زنی به مســجد میرفته اســت
باید پشــت پرده بنشــیند و اگر نمــاز بخواند باید
در چهــار دیــوار خانــهای باشــند و ماننــد مردان
نمیتواننــد در خیابــان یا بــازار یا در پیــادهرو به
نماز بایســتند .البته این نــوع رفتارها که نزدیک
بــه صــد ســال از آن گذشــته اســت نیز هنــور در
روزگار مــا رواج دارد و نــه تنها عرف ،بلکه قانون
شده است.
شناخت طرز نگرش زنان در خانه
کالرا رایــس ایرانیــان را بســیار میهماننــواز و

کنجــکاو و البتــه خودســتا و خودبیــن میدانــد و
معتقــد بوده اســت برای شــناختن و یافتن طرز
نگــرش زن ایرانــی باید بــه خانهاش بــروی یا از
وی دعــوت کنــی بــه دیــدار شــما بیایــد .این زن
انگلیسی در قسمتهای بسیاری از کتاب خود از
میهمانیها و مالقاتهایی که با زنان سرشناس
و حتــی باســواد و تحصیلکــرده داشــته اســت
مینویســد کــه بســیار جــذاب و دارای اطالعات
ارزشمندی است.
دعوت کالرا رایس از شاهزاده خانم
وی در دیــداری کــه بــا یکــی از بــرادرزادگان
احمــد شــاه داشــته اســت ،از نزدیــک بــا یــک
زن شــاهزاده و آداب و رســوم و رفتارهایــش
آشــنا میشــود و بعــد از رفتــن بــه خانــه ایــن
شــاهزاده ،وی را بــه منزلــش دعــوت میکنــد
و شــرح آن را اینطــور مینویســد...«:تقریباً
کمــی پیــش از موعــد میهمانان وارد شــدند .نه
تنهــا خــود شــاهزاده خانــم و چهــار فرزنــدش
کــه  9یــا  10نفــر از خدمــه زن و خواجهســرا نیــز
همراهــش بودند .همــه به داخل خانــه آمدند،
شــاهزاده خانــم و فرزندانــش صندلیهــای
دور میــز را انتخــاب کردنــد و بقیــه همراهــان
روی میز نشستند.»...
پذیرایی با بستنی و کیک
خانــم رایــس بــرای پذیرایــی در ایــن میهمانی
کــه کامالً بــه شــیوهای انگلیســی برپا کــرده بود،
از خوراکیهــای غیــر مرســوم ایرانــی از جملــه
بســتنی ،کیــک و ...اســتفاده میکنــد ...«:همگی
نمونههایــی از انواع کیکها و مرباها بر داشــتند
و مقــدار کمی از آنها باقــی ماند .روی میز عالوه
بــر چیزهای دیگــر گرده (قرص) نانی انگلیســی
قــرار داشــت ،دیری نپاییــد که گرده نــان ناپدید
شد و بعداً هنگامی که به باغ رفتیم دیدیم یکی
از شــاهزادههای کوچولــو آن را از جیب فراخش

بیرون آورد و به کمک برادرانش آن را کشیدند،
قطعه قطعه کردند و خوردند.»...
پایان میهمانی با تذکر خواجهسرا
در ادامــه ایــن میهمانــی که تا تاریکــی هوا طول
میکشــد ،شاهزاده خانم به اتاقهای خانه کالرا
ســرک کشیده و نسبت به وسایل پخت و پز آنجا
ابــراز عالقــه و تعجــب میکنــد و دربــاره اینکــه
هــر کــدام از آنهــا چــه کاربــردی دارد پرسوجو
میکنــد .حضور شــاهزاده خانــم در خانــه کالرا
آنقــدر طوالنــی میشــود کــه خواجهســرا به وی
تذکــر رفتــن بــه خانــه را میدهــد و با ایــن تذکر
ایــن میهمانی برای یــک زن ایرانــی در خانهای
انگلیسی به پایان میرسد.
دو نفر نشسته و شماری زن در اطراف
در میــان ایــن خاطــرات ،خانم رایس بــه نکات
قابل تأملی اشاره میکند...«:آنچه دید و بازدید
زنی عالیجاه را ناخوشــایند میســازد این اســت
که هرگــز او را تنها نمییابید .مثالً ممکن اســت
که فقط شــما دو نفر نشســته باشید ،اما شماری
از زنان اطراف ایســتادهاند و به سخنانتان گوش
میدهند و اغلب با شما همسخن میشوند .در
ســالهای اخیر تعداد زیادی شــاهزادگان جوان
تحصیلکرده و خوش رفتــار دیدهام .اما همواره
نهانــی خوردن آن قرص نان به خاطرم میآید.
در میان کودکان ایرانــی ،چنین رفتارهایی کامالً
مرسوم است.»...
مالقات با شاهزاده خانم مضطرب
کالرا رایــس در زمــان بودنــش در ایــران
میهمانیهای زنانه زیادی را دعوت شــده است
کــه شــرح هــر کــدام از آن مالقاتها ،بخشــی از
چگونگــی زندگی زنان طبقات باال ،در آن روزگار
را روشــن میکند .در یکی از این میهمانیها این
بانــوی انگلیســی بــه گفته خودش بــه میهمانی
دعوت میشــود که تا حدی حزنآور بوده است،
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چــرا که بانوی خانه بــا حالتی مضطرب و نگران
از وضعیــت نابســامان مملکت دائــم از خدمه
سراغ شوهر را میگرفته است .شوهری که درگیر
مســائل سیاســی آن روزهــا و اعتراضــات مردم
بوده است.
آمدن «مال» و نشستن پشت پرده
صحبتهــای ایــن شــاهزاده خانــم بــا کالرا
دربــاره وضعیت زندگــیاش بســیار قابل توجه
اســت...« :بــه مــن اظهــار داشــت کــه جــز خانه
خویشــاوندانش هرگــز نمیتوانــد جــای دیگری
برود .حتی افزود که مسجد هم نمیتواند برود.
گهگاه مالیی برای خواندن مطالب به خانه آنها
میآمــده و او مجبــور بــوده در آن هنگام پشــت
پــردهای نشســته گــوش فــرا دهــد .»...بــه گفتــه
خانــم رایــس ایــن شــاهزاده زنــی تحصیلکرده
بــوده کــه زندگــی یکنواخــت و بیرنگــی داشــته
است.
همین قدر برای او کافی بود
یکــی از مــواردی کــه در زمــان نوشــتن از زندگی
این شــاهزاده ،خانم رایس به آن اشاره میکند،
عالقــه این شــاهزاده بــه دوچرخه ســواری بوده
اســت ....« :بیــش از هــر چیــز بــه ســوار شــدن
دوچرخــه من در خانــه عالقهمند بــود .اگر مثل
مــن لباسهــای پــر چیــن و بلنــد و ریخــت او را
دیــده بودید خطر عظیمی را که مــن در این کار
میدیدم ،حس میکردید .من دوچرخه را نگاه
داشــتم و اجــازه دادم روی زیــن بنشــیند و آن را
امتحان کند و همین قدر برای او کافی بود.»...
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