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زیورآالت ،دســتبندی از لیره زر انگلیسی هم به
دســت داشــت .زن دیگر لباســی بســیار محقر و
فقیرانه به تن داشــت .چهرهاش بســیار دوست
داشتنی بود ،اما غمگین مینمود .آنها از سخن
گفتــن بــا همدیگــر ابــا داشــتند و میگفتنــد که
زود شــوهر آنها از همســرانش دلســرد میشود
و احتمــال میرفــت آن زن دلتنــگ که فرزندی
نمیآورد طالق داده شود و دوست قدیمی من
(همان زن اعیانی)جای او را بگیرد.»...
رقابت تا حد مرگ
متأســفانه بــا توجــه بــه وجــود چنین شــرایطی
رقابــت و دشــمنی و حســادت بیــن ایــن زنــان
بسیار شایع بود و برای از میدان به در کردن هم
دســت بههر کاری میزدند که گاه جان یکدیگر
را نیــز بهخطــر انداخته و به مرگ میرســیدند،
تــا جایی کــه هیچ زنی نه بــرای خــود و نه برای
فرزنــدش هرگــز از غــذا و دســتپخت هوویــش
اســتفاده نمیکرده زیرا همواره از سوء نیت آنها
در تــرس بوده اســت .حتــی یکــی از راههایی که
هووهــا بــه آن پنــاه میآوردند کمــک گرفتن از
طلسم و جادو بوده است.
ساحرهها و سرکیسه کردن زنان
داســتان ســحر و جــادو و طلســم در تاریــخ
قاجــار بســیار جالــب و تأســفبرانگیز اســت.
«مونسالدوله» ندیمه حرمســرای ناصرالدین
شــاه در خاطــرات خود دربــاره این ســاحرهها و
زنانــی که برای گرفتن ســحر و جــادو پیش آنها
میرفتند ،نوشته است .ســاحرهها در آن روزگار
کار و بارشــان به خاطر بیسوادی مردم بد نبود
و بــه قولــی رگ خــواب مردم دستشــان بود و با
هــزار جور دوز و کلک و صحنهســازی ســر مردم
بیچــاره کاله میگذاشــتند و آنهــا را سرکیســه
میکردند.
استخوان پوسیده تا خاک قبرستان
بــر اســاس آنچــه مونسالدولــه نوشــته اســت
در خانــه آن ســاحرهها همیشــه چنــد منقــل پر
آتــش درون اتاقهــا بــود .زیر آتش نعــل جادو
میگذاشــتند ،یــا اینکه کتری مســی بــا قلیاب و
ســرکه کنار آن قرار میدادند .استخوان پوسیده
مــرده ،پیــه گرگ ،دنــدان کفتار ،مهــره مار ،آب
مــرده شــوی خانــه ،آب چــاه دباغخانــه ،خاک
قبرســتان کهنــه ،چشــم گربه ســیاه و هــزار جور
چیزهــای عجیــب و غریــب دیگــر درون کیســه
ســیاه و ســفید ریختــه بودنــد و دم دستشــان
گذاشته بودند.
کیسههای سفید بختی و سیاه بختی
کنار این همه وســیلههای ترســناک ،کیســههای
ســفید و ســیاهی بودنــد کــه ســفید مخصــوص
کارهای سفید بختی و مهر و محبت و کیسههای
ســیاه بــرای ســیاه بختــی و جدایــی و مــرگ بــه
کار میرفــت .ایــن ســاحرهها بــا کاغــذ و پارچه،
آدمکهایــی بــه شــکل شــیطان میســاختند
و درون صندوقخانههــا و پســتو میگذاشــتند
و میگفتنــد اینهــا «منتــر» هســتند .مثــاً اگــر
میخواســتند مردی یا زنی را آواره کنند ،یکی از
این آدمکها را به شــکل آن زن یا مرد درســت
میکردنــد ،پیه گرگ به آن میمالیدند و شــب
چهارشــنبه از دروازه شــهر بیــرون میبردنــد و
درون قبرستان کهنه چال میکردند.
پناه به طبیب از درد هوو
از میــان نوشــتههای ســیاحان و نویســندگان
اروپایــی دربــاره زنــان ایرانــی نوشــته کوتاهــی
که پزشــک دربــار ناصرالدین شــاه معــروف به
«دکتــر پــوالک» در خاطــرات خود آورده اســت
عمق فاجعه تعــدد زوجات و وجود هووها کنار
هــم را شــرح میدهــد ...«:ســوزندهترین دردی
کــه آتش به جــان زن ایرانی میزنــد ،زن جدید
گرفتن شوهرش یا مهر ورزیدن بیشتر به هووی

داستان سحر و جادو و طلسم در تاریخ
قاجار بسیار جالب و تأسفبرانگیز است.
«مونسالدوله» ندیمه حرمسرای ناصرالدین شاه
در خاطرات خود درباره این ساحرهها و زنانی که
برای گرفتن سحر و جادو پیش آنها میرفتند،
نوشته است .ساحرهها در آن روزگار کار و بارشان
به خاطر بیسوادی مردم بد نبود و به قولی رگ
خواب مردم دستشان بود و با هزار جور دوز و
کلک و صحنهسازی سر مردم بیچاره کاله
میگذاشتند و آنها را سرکیسه میکردند

دیگــری اســت .در چنیــن مــوردی دیگر تســلی
نمیپذیــرد .بســیاری در چنیــن وضــع و حالــی
نــزد مــن میآمدند و بــرای دفــع ناراحتی خود
چارهای طبی میجســتند و هر گاه میپرســیدم
چــه ناراحتــی دارنــد ،در جــواب میگفتنــد :باد
عرض دارم.»...
انتقام از شوهر با سازش و رقابت
در بخشــی دیگر از نوشــتههایش دکتر پوالک به
چگونگی برخورد زنان در این مواقع اشاره کرده
و مینویســد« :هــرگاه زنی دریابد که شــوهرش
خیال گرفتن زن جدیدی دارد ،دیگر میکوشــد
بــا تهدیدها ،التماسها و گریهها وی را از آن باز
دارد و اگــر در چنین کاری توفیق نیابد ،آن وقت
میکوشــد زن مورد نظر او را از چشــم بیندازد و
متهم کند .اما ســرانجام رضایت داده میشــود
و بــا هووی خود آشــتی میکند و نوعی ســازش
و حتــی رقابــت بین آنهــا برقرار میگــردد و هر
دو بــا توســل به خیانــت ،از شــوهر خــود انتقام
میکشند.»...
رفتار دوستانه هووها در اندرونی
کالرا رایس نیز به چنین نوع رفتارهای دوستانه
هووهــا البتــه در ظاهر با هم ،اشــاره میکند...«:
نمونههایــی ســراغ داشــتم کــه دســت کــم بــه
ظاهر در آنها هووها رفتاری دوســتانه با یکدیگر
داشــتند .در چنیــن مــواردی هــر زن امتیــازی
خاص داشته اســت .یکی همسر اصلی و دارای
پســرانی بالــغ بــوده و از موقــع و مقامی محکم

و اســتوار برخوردار بوده اســت .دیگــری جوان و
احتمــاالً دارای یکی دو پســر بوده کــه در نتیجه
منزلتش در خانه حفظ و تثبیت شده است.»....
سرنوشت مصیبتبار با آمدن زن جدید
«لیــدی شــل» نیــز از جمله ســفرنامه نویســان
زنی اروپایی اســت که به موضوع تعدد زوجات
و چگونگــی زندگــی هووهــا بــا هــم در روزگار
ناصرالدین شــاه اشاره کرده اســت...« :موقعی
کــه زن تــازهای وارد خانه مرد میشــود معموالً
پــول تو جیبی و عیدی زنان ســابق کم میشــود
و هزینــه خریــد لبــاس و وســایل او نیــز کاهــش
مییابــد .اگر بچهای داشــته باشــد ،غالباً عالقه
شــوهر از او هــم بریــده میشــود و اگــر بیفرزند
باشــد و رقیب تــازهاش بــرای شــوهر او نوزادی
بیــاورد ،سرنوشــت مصیبتبــاری در انتظــار او
خواهد بود.»...
خانه گربهها تا اندرونی یک خانه
بــه اعتقــاد کالرا رایــس بدتریــن شــرایط بــرای
زنــان در برخی از اندرونیهای ســلطنتی قاجار
بــوده اســت...« :یکی از دوســتان که سرپرســتی
و مواظبــت از دختــران دوازده و چهــارده ســاله
یــک انــدرون بــزرگ را کــه در آن همســران
متعــدد پــدران ایــن دختــران زندگــی میکنند
بــه عهــده دارد میگفــت کــه جــو اجتماعی آن
جــا بیشــتر بــه خانــه گربههــا شــباهت دارد تــا
خانــه آدم .خانمهــای بــزرگ و عالــی مقــام،
ســاختمانهای جداگانــه و خــاص خــود دارند،
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امــا اغلــب اوقــات خــوش را بــا یکدیگر ســپری
میکنند.»...
خوردن ،خوابیدن و حرف زدن
جالــب اســت خانــم رایــس در ادامــه توضیــح
میدهد...«:بیشــتر بگومگوها و سخنان مؤدبانه
بــه بچههــا ،مقامهایی که بناســت آنها اشــغال
کننــد ،ازدواجهایــی که قرار اســت انجــام دهند
و نظایــر آنهــا ،مربــوط اســت .آزادی محــدود
ایــن زنــان هرگــز زبــان آنهــا را کوتــاه نمیکند و
هنگامــی که خوردن ،خوابیدن و گفتوگو کردن
بخــش اعظم زندگی را پر کنــد ،عضو کوچکتر
و کــم اهمیتتــر بهتر میتواند کارهــا را از پیش
ببرد.»...
ندادن اجازه مالقات با هووها به شوهر
البتــه در این میــان زنان قدرتمنــدی هم بودند
کــه از حــق خــود چنــان دفــاع میکردنــد که به
شوهرشــان اجــازه نمیدادند با هووهــای دیگر
مالقــات داشــته باشــد .کالرا رایــس بــه وجــود
چنین زنی در اصفهان اشــاره میکند...«:او زنی
بیســت و چهار ســاله بــود که چهار شــوهر کرده
و هفــت بچــه داشــته و از اینکه به شــوهر فعلی
اجازه مالقات با ســه زن دیگرش را نمیداد ،به
خود میبالید .احســاس او نسبت به هووهایش
چنان شدید و خصمانه بود که آنها را از بهترین
اتاقهــای منــزل رانــده ،شــوهرش را قانع کرده
بود که مهریههای آنان را کاهش دهد.».
اواخر قاجار و کم رنگی تعدد زوجات
البتــه رســم تعدد زوجــات به آن شــدتی که در
زمان ناصرالدین شــاه بوده اســت بعد از آن در
میــان شــاهان و شــاهزادگان قاجار کــم رنگتر
میشــود تا جایی که بعضی از شــاهزادگان تنها
به داشــتن یک زن بسنده میکنند .بهگفته یکی
از ســیاحان اروپایی بهنام «ویشارد» که در زمان
مظفرالدیــن شــاه در ایران بوده اســت« :تعداد
زوجــات که قبالً امــری عادی و عمومــی بود ،تا
حد قابــل مالحظــهای در میــان طبقــات مرفه
منسوخ شده اســت و زنها و دختران از حرمت
و آزادی بیشتری برخوردار هستند.»...
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