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خارقالعــادهاش ،تمثالــی از شــاه را حــک کــرد
و نهایــت ظرافــت و زیبایــی را در آن ســنگ قبــر
بــه کار بــرد و دورتــادور آن نیــز ،شــعری دوازده
بیتــی در ســوگ او حک کرد .این ســنگ قبر بعد
از آمــاده شــدن با زحمت زیادی توســط مردم از
یــزد به تهــران منتقل شــد .در هر آبــادی ،حاکم
نایبالحکومــه ،کدخــدا و اعیــان مجبــور بودنــد
کــه در مســیر ســنگ صــف بکشــند و کشــاورزان
هــر آبادی ســنگ را با غلتانــدن آن روی تیرهای
چوبی ،به سمت تهران حمل میکردند .گفتهها
حاکی از آن اســت کــه به دلیل وزن ســنگین این
ســنگ ،تحمل آن برای افراد بسیار سخت بود تا
آنجا که بین 30تا  50نفر از مردان بهدلیل فشــار
سنگ ،کشته شدند.
دستمزد صد تومانی هنرمند و دق کردن آن!
جعفــر شــهری نویســنده کتــاب معــروف تهران
ن شــاه را اینگونــه
قدیــم ،ســنگ قبــر ناصرالدیــ 
توصیــف کــرده اســت« :ســنگ مرمــر یکتکــه
در دو متــر طــول و یــک متــر و یــک چــارک (25
ســانتیمتر) عــرض و چهــار وجــب ضخامــت
ســوای زیرپایــه یــک پارچــه بزرگتــر از رویــی به
امضای عمل اســتاد حســین حجارباشــی بــا زیور
و زوایــا و بــا حاشــیه از مرواریــد ،پرزحمتتریــن،
دقیقتریــن و هنرمندانهتریــن حجاری اســت که
چهار ســال پیوســته صرف آن شده اســت ».بعد
از اتمــام ســاخت ســنگ قبــر ناصرالدیــن شــاه،
مظفرالدینشــاه بــه اســتاد حســین ،صدتومــان
دستمزد داد که این رقم ناچیز برای آن کار سخت
و دشوار برای این سنگتراش چنان توهینآمیز بود
که وی از شدت رنج و اندوه بیمار شد و درگذشت.
خاندان خاور بیبی مورد عنایت دربار
دربــاره رابطــه ناصرالدیــن شــاه قبــل از مرگش
بــا خانــدان این بانــوی کــرد بجنــوردی در تاریخ
اســنادی موجود است که نشــان از روابط خوب و
حســنه بین برادر خاور بیبی یعنی سهامالدوله
بــا ناصرالدیــن شــاه دارد .و ایــن روابــط از همان
اوایــل حکومــت قجرهــا بــود بهایــن صــورت که
یکــی از نــوادگان ایــن خانــدان ،بــا عبــاس میرزا

نایبالســلطنه ارتبــاط نزدیکی داشــت و بعدها
بعــد از مــرگ محمدشــاه و روی کار آمــدن
ناصرالدین شــاه فرزند آن نواده یعنی شــخصی
ن آمــده و مورد
بهنــام جعفرقلــی خــان به تهــرا 
لطــف و رحمــت شــاه ناصــری قــرار میگیــرد و
بعــد از او نوبت برادر بیبی ،یعنی ســهامالدوله
میشود که او نیز مورد توجه ناصرالدین شاه قرار
گرفته و روابط خوبی شکل میگیرد.
مشورت گرفتن ناصرالدین شاه از برادر بیبی
دربــاره چگونگــی توجــه شــاه ناصــری به بــرادر
خاور بیبی که حاکم بجنورد بوده اســت ،زمانی
کــه بهجهــت شــکایت حاکــم قوچــان از او برای
پاســخگویی بــه دربــار و مالقــات شــاه مــیرود،
اینطور آمده اســت...« :اما میبینیم که به جای
مواخــذه با نهایت احتــرام با ســهامالدوله رفتار
میشــود .و ابــداً موضوع شــکایت شــجاعالدوله
(حاکم قوچان) در میان نبوده اســت .حتی شــاه
او را بــا خــود بــه شــکار میبــرد و مذاکــرات بــا او
کرده اســت »...که با دقت نظــر در کتاب روزنامه
خاطرات اعتمادالســلطنه میتوان فهمید شــاه
بــرای همراهــی و مشــورت ایــن مــرد بــ ه جهت
نگرانی که در مرزها داشــته اســت ،خواســتار این
دیــدار بوده اســت .براین اســاس میتــوان علت
عالقــه و احتــرام بیبــی را در زمــان دیــدن قبــر
ناصرالدین شاه درک کرد.
عروسهــای کاروان؛ تــرکانبیبــی و مهرتــاج
افشار
همانطــور که قبالً گفته شــده بود خاور بیبی در
رمضان سال  1321ه.قمری برادرزاده خود بهنام
«ترکان بیبی شــادلو» را بهعنــوان عروس برای
همسری«علیاکبرسیفافشار(سیفالسلطنه)»
پسر آجودانباشی کل ،یعنی «حسنخان افشار»
از بجنورد با کالســکه به تهــران میبرد و از تهران
دختــر آجودانباشــی کل را کــه دختــری بهنــام
«مهرتاج افشار(مهرالسلطنه)» نامی بوده است
و بهعقد «عزیزاهلل خان شــادلو (ســردار معزز)»
درآمــده بود به بجنــورد میآورد .هــر دو عروس
غیاباً به عقد دامادها درآمده بودند.
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بد نیست بدانیم که این
بانوی باسواد کرد،
یعنی خاور بیبی در طول
زندگی خود دختران و پسرانی
را به خانه بخت فرستاده بود.
و جالب اینجاست سن عروسها
برخالف عرف زمان که دخترها
را در سنین کمتر از چهارده
سالگی به شوهر میدادند بیش
از بیست و دو سال بود ه است.
زیرا یکی از این عروسهایی
که این زن از آن نام برده
است یعنی «مهرتاج افشار» بنا
به سفرنامه برادر بیبی در
تاریخ  23رجب  1307نامزد و
در تاریخ  7ذیالقعده 1312
عقد شده است

ورود به تهران با پایان ماه رمضان
و حــال ایــن کاروان کوچــک بــه ری و همــان
مجــاورت حــرم حضــرت عبدالعظیــم رســیده
بــود و منتظــر بــرای ورود به تهــران و انجــام آن
مســئولیت یعنی دســت بهدســت دادن عروس
بــه دامــاد و تحویل گرفتــن عروس جدیــد برای
بردن به بجنورد .این روزها همزمان شــده بود با
عید ســعید فطر و پایان ماه مبــارک رمضان ،بر
ی تا رســیدن به
ایــن حســاب از زمان حرکت بیب 
تهــران کمتر از یک ماه طول کشــیده اســت .آنها
روز پنجــم رمضان حرکت کرده و روز بعد از عید
فطر به تهران وارد میشوند.
استقبال با سپند و قرآن و آیینه
اســتقبال از ایــن کاروان کوچک برای خود مراســمی
داشــته اســت که بهتر است از نوشــتههای خود خاور
بیبی بخوانیم...« :دو ساعت به غروب مانده حرکت
شد .در بین راه چند جا کالسکه را نگاه داشتند جهت
آمدن سیفالســلطنه (داماد) .آخــر بهقدر هزار قدم
بــه دروازه (تهران) مانــده ،خبر کردند که کالســکه را
نــگاه دارید .نگاه داشــتند .سیفالســلطنه با یک نفر
ســید و چهار نفر قزاق قرمز پوش آمدنــد...از بازارها
و کوچهها گذشــتیم و خیلی طول کشــید تا رســیدیم
دم در .کالســکه را نــگاه داشــتند .قربانــی کردنــد.
آجودانباشی و حاجیخان دم در کالسکه بودند .ما را
ن آوردند .داخل حیاط شــدیم .جمعی ایستاده
بیرو 
بودنــد .ســپند و قــرآن و آیینــه گرفته بــودن ،دو عدد
اشرفی پول سپند داده ،آمدم داخل اتاق شدیم»...
نخســتین شــب در خانــه دامــاد و خــوردن
هندوانه!
بعد از چند ساعت استراحت به قولی آن روزگار
یــک ســاعت از شــب گذشــته خانمهــا چــادر از
سربرداشــته و شــروع به پذیرایی کردند ...« :یک
ساعت از شب رفته بود خود سرکار پروینالدوله
در اتــاق بــود .تعارف رســمی به خرج داده شــد.
چــادر برداشــتیم .روی کرســی شــیرینی و میــوه
چیده بودند .چایی آوردند و شــیرینی خوردند...
بعد فرســتادند مهرالســلطنه (عروســی که قرار
بــود از تهــران به بجنورد ببرنــد) را آوردند خیلی
صحبــت کردند...چــون شــب چله بــود هندوانه
آوردند .خوردند .ما بیچارهها نه عادت داشــتیم
و نه میل .در ســاعت پنج شام خوردند در هفت
خوابیدیــم .در میــان باغ «مزغان» (نوعی ســاز)
میزدند .در بیرون هیاهوی بود».
عروسهای بیست و دو ساله بجنوردی!
بد نیست بدانیم که این بانوی باسواد کرد ،یعنی
خاور بیبی در طول زندگی خود دختران و پسرانی
را به خانه بخت فرســتاده بود .و جالب اینجاست
ســن عروسها برخــاف عرف زمان کــه دخترها
را در ســنین کمتــر از چهــارده ســالگی بــه شــوهر
میدادند بیش از بیست و دو سال بود ه است .زیرا
یکــی از این عروسهایی که این زن از آن نام برده
است یعنی «مهرتاج افشار» بنا به سفرنامه برادر
بیبی در تاریخ  23رجب  1307نامزد و در تاریخ
 7ذیالقعده  1312عقد شده است.
عاقبت دو عروس سفرنامه خاور بیبی
عــروس دیگــر ،تــرکان بیبی هــم همینطور که
بر اساس اســناد موجود نمیتوانسته است سنی
کمتر از حدود بیست و دو سال داشته باشد .البته
هر دو عقد این دو عروس غیابی و به عرف زمانه
با مصلحــت پــدران عروسها و دامادهــا انجام
شده است .ترکان بیبی پس از مدت کوتاهی که
از سه چهار سال تجاوز نکرد با داشتن یک دختر
بهنام توران از همســرش جدا شــد و بــه بجنورد
برگشــت و تا سال  1318ه.شمســی ،که فوت کرد
در این شــهر اقامت داشــت .بانو مهرتاج افشــار
عــروس دیگر این کاروان هم عمرش کوتاه بود و
پس از حدود  10سال از زندگی زناشویی و آوردن
دو دختر و دو پسر در 1292ه.شمسی درگذشت.

