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 بخش اول

 سفر به باکو
 

الیه جنوب کشور پهناور روسیه و در شمال  در منتهی  1قفقازشهر کوچک والدی      

باشد.  می   آن ناحیهبه  ٢پترزبورگآهن سنت ای قفقاز واقع شده و آخرین ایستگاه راههه کوهپای 

های راحت قطار واگنمیالدی من در یکی از  1٨٨۵در یکی از روزهای ماه اوت سال 

های آن  آهن در روسیه بسیار راحت است. واگن به مقصد این شهر نشسته بودم. سفر با راه

تواند در تمام تر ساخته شده و مسافر میکشورها بهتر و راحت آهن سایرهای راهاز واگن

 همدو  ای درجۀهه ا بزرگ و جادار هستند و حتی در کوپ هه طول قطار راه برود. کوپ

روی  بلند بوده و به خواب برای خوابیدن مسافر وجود دارد. سقف کوپه بسیار تخت 

روی آنها دراز  تواند به های نرم آن روکشی از پارچه کشیده شده که مسافر میصندلی

توان دخانیات استعمال کرد و کارکنان مهربان قطار  ا می هه کشیده و بخوابد. در تمام کوپ

قفقاز  پترزبورگ و والدیروزه بین سنت   ۴سفر    ،باشند. با توجه به این نکاتآمادۀ خدمت می

 خیلی خسته کننده نبود. 

نواخت روسیه آغاز شد و تا چشم  انتها و یکهای وسیع، بی اندکی پس از مسکو بیابان      

  هایهای بزرگ و آسیابمحصول، خرمنرد بیابان بود. فقط روستاها، مزارع پرکمیکار 

. کلیساهای سفید روستاها با سقف سبز  ندردکمینواختی، تغییراتی ایجاد ین یک بادی در ا

 . ندرسیدهایشان جدأ زیبا به نظر میرنگ و برج بلند ناقوس 

   ۴قطار با سرعت زیاد از روی یک پل آهنی طویلی به روی دن  ٣در نزدیکی روستوف     
1 .Vladikavkas 

٢.Sankt Petersburg   غرب این کشور الیه شمالروسیه پس از مسکو که در منتهیومین شهر بزرگ  د

م پایتخت  1۹1٨م به دستور پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان تا  1۷۰٣است. این شهر در سال واقع شده 

وپاشی شوروی به  روسیه بود. مدتی پتروگراد نام داشت. پس از انقالب روسیه لنینگراد خوانده شد و با فر

 وانده شد.خ نام پیشین خود 

٣ .Rostov ترین شهرهای روسیه در کرانهٔ دریاچه نرو در استان یاروسالولاز قدیمییکی 

۴ .Don  های اطراف شهر باشد که از کوهکیلومتر چهارمین رود طویل اروپا می 1۹٨۰رود دن به طول

ریزد. این رود توسط سیاه میدریاچۀ آزوف واقع در شمال دریایگرفته و به توال در جنوب مسکو سرچشمه 

 کانالی با رود ولگا پیوند یافته و تردد کشتی در آن میسر است. هرودوت از آن به نام رود تانیاز یاد کرده

 است. 
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اولین آبادی قفقاز   ٢به روستای کوشووسکویا 1ورست ٨۰عبور کرد و پس از حدود 

باشد. با وجودی که  منطقۀ قفقاز می ریزد، مرز  می   ۴که به دریاچۀ آزوف ٣یارود یه  رسیدیم.

تر ا طوالنی هه وارد منطقۀ قفقاز شده بودیم اما بیابان هنوز هم ادامه داشت. فاصلۀ بین ایستگا

م بودند. اهالی در اطراف آنها چادرهائی برپا  ه  های زیبای مسیر همه شبی هه شده بود. ایستگا

توانست هندوانه، خیار و انگور خریداری کند.  فروختند و مسافر می کرده و مواد غذائی می 

ا اجتماع کرده بودند. آنها از روی  هه های زیبای محلی در ایستگااهالی روستاها با لباس 

در  های سرخ خود، ردای بلند و خاکستری رنگی به تن داشتند که کمر آن تنگ اما پیراهن

زدن بودند.    در حال قدم  ،یفورمقسمت دامن گشاد بود. در هر سکوی ایستگاه دو پلیس با اون

مر بسته بودند. در طول به کتیری  ای فلزی داشت و هفتهه کاله آنها سفید و ردای آنها دکم

ها مشغول چرا بودند. در کنار ریل به روی تابلوها با  مسیر، چهارپایان فراوانی در بیابان 

 فت باقیمانده باخبر شود. واحد ورست نوشته بودند تا مسافر از مسامسافت را به   ،رنگ سفید

یم. ایستگاه مینه  شدمیتر ا نزدیک ههاحساس شد که به کو ۵بعد از عبور از رود کوبان     

ای سه اسبه مسافرین را از ههایستگاه بزرگ و پر رفت و آمدی بود. درشک ۶رالنیج وادیج

حمل   ،معدنیای آب هه چشم  با ورستی  ٢۰در فاصلۀ  ۷این ایستگاه تا شهر پیه تیگورسک

مسافرین زیادی در فصل تابستان برای استفاده از آب معدنی به این شهر می   ردند.کمی

آیند. از این ایستگاه سرباالئی مسیر آغاز شد. ابتدا چند کوه منفرد در میان دشت و بیابان  

ن هم در کنار  که آ ٨وسکای در سمت چپ مسیر، شهر جورجیه نمایان گشت. در فاصله 

 منطقه  به ریزد.دریای مازندران می رود در نهایت به. این شد ، دیدهواقع شده رود کوبان

به  ای که ای رسیدیم که مزارع گل آفتابگردان دو طرف مسیر را فرا گرفته بود. در جاده

خورد. ردای بلند آنها  چشم می آهن امتداد داشت گاهی چند سوارکار و پیاده به  خطموازات 

ای هه ای رنگ بود و قطار فشنگ را به روی سینه ضربدر کرده بودند. کالقهوه خاکستری یا  

.  شدمیبلند پوستی سیاه رنگی به سر داشتند و در کمر آنها یک هفت تیر و یک خنجر دیده  

آمد بودند. هر چه    و  در رفت  ،کشاورزی  های دو اسبه با بار محصوالت تعداد زیادی گاری

شد. می یم شیب مسیر بیشتر شده و از سرعت قطار کاسته شدمی تر نزدیک قفقاز به والدی 

توانست از قطار  ای کم بود که مسافر می اندازه سرعت قطار به ،در دو ساعت آخر مسیر

 پیاده شده، تمشک خریداری کرده و مجددأ سوار قطار شود. 

  رودخانه را    چوبی  هایبا خانه . این شهر  قفقاز شهر کوچک، تمیز و زیبائی استوالدی      

1 .Verst  متر 1۰۶۶واحد طول در روسیۀ قدیم، هر ورست برابر 

٢ .Koschovskkoja ٣ .Jeja 

۴ .Avoska  دریای آزوف در بخش شمالی دریای سیاه است که از راه تنگه کرچ به آن می پیوندد. کرانه

 شمالی آن در اوکراین، کرانۀ شرقی در روسیه و کرانۀ غربی در شبه جزیره کریمه است. 

۵ .Kuban  های البروس کیلومتر واقع در جنوب روسیه و شمال قفقاز، از کوه ٨۷۰رود کوبان به طول

 قفقاز سرچشمه گرفته و به دریای آزوف می ریزد. هرودوت از آن به نام رود هیپانیس یاد کرده است.

۶ .Mineralnij Vadij ۷ .Pjetigorsk ٨  .Georgievsk 
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واقع شده است.  رود  شهر در ساحل سمت راستتر ند. قسمت بزرگکمی دو پارچه 1ترک

د. آب  نردگمیم مربوط ه ه ای زیبا ب ههای با نردچشمه  ۴دو قسمت شهر با یک پل آهنی 

ند. پسرها در کنار رود مشغول  کمی ای کوچکی آن را چند شاخه  ههرود زالل نیست و جزیر

های متعدد و بزرگی  شستند. باغ های خود را میها و گاریآبتنی و بازی بودند و مردان اسب 

. یک مدرسۀ نظامی و پادگان نسبتأ بزرگی در شهر وجود داشت. در شدمیدر شهر دیده 

رفت. از بابت  مجموع شهر در حال پیشرفت بود و با سرعت به سوی مدرن شدن پیش می

ینیتزا  و گوست ٢پایسکیووو بهترین آنها گوستینیتزا یه  شدمیهتل در شهر کمبودی احساس ن 

ها نند. گذشته از روسکمی های گوناگونی در این شهر زندگی نام داشت. ملیت  ٣فرانسیا

شهر ساکن هستند. تک و توک ایرانی تعداد زیادی ارمنی، قزاق، گروسین و تاتار هم در این

خورد. چهارپایان از قبیل بز، گوسفند، خوک و پرندگانی نظیر  هم در شهر به چشم می 

ا، این  هه که بدون مزاحمت در کوچ  شدمی بک در شهر به صورت آزاد دیده مرغابی و ک

ها با بار محصوالت در شهر فراوان بود. من تعدادی از د. گاریفتنرطرف میو آن طرف

شهرهای دیگر    زندانیان قفقاز را با دستبند و زنجیر به پا در حال خروج از شهر و تبعید به 

با   ۴شود. کوه کازبکای قفقاز ختم می هه ای شمالی کوههدامن قسمت جنوبی شهر به  دیدم.

ای  هه ای از شهر نمایان است. در افق سمت چپ کوای نقره هه نور آبی روشن و با اشع

 خورد.هم به چشم می  ۵البروس

مسافری که در نظر دارد سفر خود را به سمت جنوب ادامه دهد باید در این شهر اسب       

تواند در ترین طریق سفر کند می ارزان اگر مسافر قصد دارد به کند. یا کالسکه کرایه 

 نند جا رزرو کند. این کمیمقصد تفلیس حرکت    در ساعات معینی به  روسی که  هایدلیجان 

نفر در   ۴نفر در صندلی جلو و  ٣در داخل آن  . نندکمیمسافر حرکت  ۷ا با ه ه کالسک

شود. قیمت بلیط صندلی نشیند. اسباب مسافرین بر سقف دلیجان حمل میصندلی عقب می 

های دلیجان با توجه به شرایط جاده بین  روبل بود. تعداد اسب 1۰و صندلی جلو  1٢عقب  

شوند. سورچی  میایستگاه مسیر تعویض   11ها و سورچی در هر . اسب استعدد  ۷تا   ٢

  ۶یرد. در قسمتی از مسیر که از منطقۀ گروسینگمیکوپک انعام  ٢۰معموأل از هر نفر 

 کنند. های منطقه آن را بازدید می ایستگاهند باید گذرنامه داشت زیرا در تمامی کمی عبور 

  ترین روش سفر کند باید کالسکۀ دربست کرایه اما اگر مسافر در نظر دارد به راحت     

های خود سفر  همراه یکی از همشهری کند. از آنجائیکه من در این قسمت از سفر به 

 شرکت نفت نوبل بود و   کارمنداناین شخص از   .روش دوم را انتخاب کردیمکردم می
1  .Terek   کازبک کیلومتر در قفقاز، ارتفاع رود در ابتدای مسیر خود در اطراف کوه    ۶٢۰طول    رودی به

 ریزد.رسد. ترک در نهایت به دریای مازندران میمتر می 1٨۰۰به 

٢ .Gostinnitsa Jevopajskij ٣ .Gostinnitsa Frantsia 

۴ .Kasbek  سومین کوه مرتفع گرجستان و هفتمین کوه مرتفع قفقاز که در مرز روسیه و گرجستان واقع

 باشد.متر می ۵۰۴۷است. ارتفاع آن 

۵. Elbrus که بلندترین نقطهٔ قارهٔ اروپاست. متر ۵۶۴٢به ارتفاع قفقاز  هایرشته کوه شرقدر  ایقله 

۶ . Grusin ای در گرجستانمنطقه 
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 داشت. نام   1سندگرن یوهان مهندس

  ٢ماه اوت والدی قفقاز را ترک کردیم. جاده تا ایستگاه اول به نام بولتا ٢۵صبح روز      

ای  هه به ارتفاعات رسیدیم. سمت راست مسیر کو ٣تقریبأ هموار و خوب بود اما در الر

مرتفع پوشیده از جنگل بود. در سمت چپ درۀ عمیقی قرار داشت که رود ترک در قعر  

خورد. از ایستگاه بولتا جاده سنگفرش گاهی به چشم می کازبک گاه  آن در جریان بود. قلۀ

هنوز هم در کنار مسیر بود و چندین بار   ، ای آسفالته گشت. درۀ عمیقهه شد و شبیه جاد

های  برهنه با فریادای نیمه هه هائی از روی رود ترک عبور کردیم. در روستاها بچتوسط پل

دادیم شکلک و ادا در ردند اما چون پولی نمی کمی خود در جلوی کالسکه دویده و گدائی 

 کشیده هائی که توسط گاوهای نر، االغ یا گاومیش آوردند. هر از گاهی از کنار گاری می

 

 
 

. سربازان  شدمیای گوسفند، بز و مرغابی به تعداد زیاد دیده  هه ردیم. گلکمی ند، عبور  شدمی

در   ،های گوسفندیو سوارکاران تا دندان مسلح قفقازی با رداهای بلند خاکستری یا پوستین 

مناظر زیبائی را به نمایش گذاشته   ،رفت و آمد بودند. از کنار چند کلبۀ تنها گذشتیم. جاده 

ای جنگلی  هه ردند. مسیر سرزنده و زیبا از میان کوکمیبود و تابلوهای زیبا مرتبأ تغییر 

 رد.کمی که قلل آنها هنوز هم از برف زمستان سپیدپوش بودند، عبور 

در ایستگاه کازبک که ایستگاه بزرگی بود برای صرف صبحانه توقف کردیم. در این       

ورده کنند. در  ا سعی کرده بودند نیازهای مسافر را برآهه م مانند سایر ایستگاه ه ایستگا

ا غذاخوری و استراحتگاه خوب و راحتی وجود داشت. ساعات حرکت  هه تمامی ایستگا

ا به ورست و ارتفاع آنها از سطح دریا را نمایش  هه ائی که فواصل ایستگاهه ها و نقشدلیجان 

های زیبا را که ها و سنگ ا انواع کریستال هه داد، به روی دیوار نصب شده بود. فروشگامی

   ایستگاه کازبک   ردند. اندکی قبل از ورود بهکمی آمد، عرضه  از اطراف ایستگاه به دست می
1.Johan Sandgren  ٢ .Bolta ٣ .Lar 
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مین نام که برای حفاظت از آن ساخته شده بود،  ه  ه و قلعۀ عظیمی ب  1از تنگۀ باریک داریل

ایش هنوز هم پابرجا  ه ه گوشبرج در  ۴گذشتیم. این قلعۀ چهارگوش با دیوارهای کوتاه و 

رد به روی صخرۀ  کمی در آن اقامت    ٢بود. اندکی دورتر قلعۀ تامارا که شاهزاده خانم تامارا

 . شدمیبلندی دیده 

فتم. برای ساختن این  گمی العادۀ این جاده آفرین مهندسی خارق رفتیم به هرچه پیش می      

اند. در  های عظیم فرو رفته صورت عمودی تراشیده و در دل سنگ ا را به ههراه صخر

 هایبود. در قسمت  مسیر را گرفته صورت سقفی روی ها به سنگبعضی نقاط تخته 

گرفتار    ینمسافر  هااند تا زمستان متر حفر کرده  و نیم   ٢ ارتفاع  هائی به خطرناک مسیر، تونل 

های عظیم  اند. بهمن توصیف کردهجاده را خطرناک  د. مسافرین زمستانی، این ننشو بهمن

دیگر پیشگیری از  ریزند. روشقعر آن فرو می دره پرت شده و به با سرعت زیاد به

 . این ستا هکوهکمرکش صورت افقی در  خطرات بهمن ایجاد شیارهای نسبتأ بزرگ به

از هائینرده  ،سمت درهبه شود. در کنار جاده  می  قفقاز فراوان دیدههاییر در کوه گبهمن   نوع 

 ،ریزدمی   هائی که از کوه فروهائی از آن را برای تخلیۀ سنگ جنس سیمان ساخته و قسمت 

ائی برای جلوگیری از ریزش ههجاده میلباز گذاشته بودند. اگرچه در ارتفاعات باالی 

به جاده  های بزرگی را ا در فصل زمستان سنگ هه اند اما رانش کوها کار گذاشته سنگ 

 شود.دایت می ه  هبه رود ته در  ،هائیریزد. آب زالل و گوارای جویبارها به وسیلۀ ناودانمی

برای  خورد. نگهبانان و کارگرانی که می  چشم هائی در کنار جاده به گاهی اطاقک      

سر   نند در آنها به کمی های درشت و ترمیم جاده فعالیت  حفاظت، پاک کردن مسیر از سنگ 

ا صدمه دیده  ههجاده را پارو کنند. اگر نرد  بارد آنها باید برفه برف می ک  میبرند. هنگامی

باشد باید آنها را ترمیم نمایند. اگر بهمنی تیر تلگراف را کج کند و یا فرو اندازد باید آن را 

سرپا کنند. برای جلوگیری از صدمه دیدن تیرهای تلگراف آنها را از جای امن و مطمئن  

های فوقانی جاده که شدت بهمن زیاد نیست، کار  ا و یا در قسمت هه مثأل باالی صخر

شوند که ظاهر  اند. به این دلیل تیرهای تلگراف به صورت زیگزاگ دیده می گذاشته 

رود و بعد از طی چند منحنی  داری دارد. مثأل سیم به صورت عمودی به پائین می خنده

 آید.دوباره باال می 

  دریا سطح  متری ٢۴۰۰گروسین در ارتفاع  مسافر از باالترین نقطۀ جادۀ  ٣گوداردر      

رسیم که بعد از طی مسافتی  می  ۴ند. بالفاصله پس از گودار به رودخانۀ آراگواکمیعبور 

 ذرد.گمی جاده از نزدیکی سرآغاز رود ترک  ۶ریزد. در نزدیکی کوبیمی  ۵به رود کورا
1 .Dariel نگاران اروپائی شود. تاریخاسکندر نیز خوانده میگذرگاهمازندران کهگذرگاهی در غرب دریای

 اند.مازندران را به این محل منتقل کردههای کاسپین، واقع در جنوب شرق دریایهای خود دروازهدر نوشته

٢ .Tamara م 1٢1٣ تا  11٨۴ از گرجستان ملکۀ، باگراتونی خاندان از م، 1٢1٣ تا  11۶۰ از زندگی  

٣ .Godaur ۴ .Aragva 

۵  .Kura  های قفقاز و كشورهای گرجستان رودی است که از شرق ترکیه سرچشمه گرفته، از میان رشته كوه

ریزد. طول رود کورا و جمهوری آذربایجان عبور کرده، به رود ارس پیوسته و به دریای مازندران می

 Kubi. ۶ کیلومتر است. 1٣۶۴
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کند.  میزان آهن آب در این قسمت زیاد است تا حدی که سواحل رود را سرخ رنگ می      

طول این جاده   متر ارتفاع دارد. ۵۰۴٣ترین کوه در این مسیر کوه کازبک است که  مرتفع 

ساعت طی کردیم. با این حساب گذشته از   ٢٨باشد که ما آن را در  کیلومتر می   ٢۰۰حدود  

طرز   نور ماه به   ،کیلومتر را پیموده بودیم. هنگام شب  1۰حدود  ساعات توقف، هر ساعت  

پوش در زیر نور ای سپید هه ای تاریک با سایه روشن قلهه زیبائی جاده را روشن کرد. کو

پوشش گیاهی  تر و عریض دره  1ای ماه، بسیار زیبا و شاعرانه بود. در شهر دوشتنقره

سیاه  در ساحل دریای   ٣آهنی داشت که قطار بندر باتومایستگاه راه   ٢شهر مچت تر شد.فشرده

رد. در وسط شهر مچت کلیسای کوچک و زیبائی با موقعیت بسیار  کمی از آنجا عبور 

  ٢ایستگاه مسیر بود و پس از    تماشائی در ساحل رود آراگوا وجود داشت. این شهر آخرین

 رسیدیم. گرجستان نشین منطقه  قفقاز و حاکم تفلیس پایتخت   ساعت به 

های بدون پوشش گیاهی در کنار رود کورا واقع شده و حدفاصل تفلیس در میان کوه      

باشد. این شهر از نقطه نظر تجاری از موقعیت  بین دریای سیاه و دریای مازندران می 

نظیری برخوردار است. از زمانی که کار احداث مسیر راه آهن باکو به  بسیار مهم و بی

  به اتمام رسیده به موقعیت اقتصادی شهر افزوده گشته است. اینک قسمتی از تجارت   اتومب

ها ذرد. این شهر که سابقأ پایتخت گرجستان بود با آمدن روس گمی و اروپا از تفلیس ایران 

های پهن و مستقیمی دارد و  است. قسمت جدید شهر، خیابان اروپائی شده  شبیه شهرهای

قوسی   پل ٢ای شهر بسیار زیباست. هه ا و مغازهه درختکاری شده است. خاناطراف آنها 

آهن اصلی شهر راه  هایپیوندد. در خیابان م میههرود کورا ب  طرفدودو قسمت شهر را در  

ا در آن در رفت و آمدند. در پارک شهر که مردم برای هه گذاری شده و کالسکشهری ریل

 باشد. د هر روزه گروه موزیک مشغول نواختن موسیقی می آینتفریح و استراحت به آن می

های باریک، پیچ در پیچ و  اما قسمت قدیمی شهر شبیه شهرهای شرقی است که خیابان      

نند. تعدادی صراف در کنار خیابان  کمی کثیفی دارد. دراویش در کنار آنها نشسته و گدائی 

و فعال است. سگ، االغ و   به کار خود مشغول هستند. در مجموع بازار شهر پر تردد

هائی که توسط قاطر  گرد با گاری شود. فروشندگان دورهقاطر در شهر فراوان یافت می 

زنند. سقاها آب غیرزالل  د با صدای بلند کاالی خود و نرخ آن را فریاد مینشوکشیده می 

ائی که در آن زندگی  هه ها با کالسکفروشند. کولیهای چرمی می رودخانه را در مشک 

هائی که توسط  نند در شهر در رفت و آمدند. فروشندگان کاه، الوار و میوه با گاریکمی

در شهر در حرکتند. حتی   ،شوندهای منحنی کشیده میهای سیاه و تنومند با شاخ گاومیش 

رفت و آمد  شود. به یک کالم شهر، سرزنده و پر های شتر هم در شهر دیده می کاروان

آید های شمالی اروپا میهای فراوانی دارد. اما برای مسافری که از سرزمین است و دیدنی 

 شود.کننده بوده و باعث سردرگمی می و با شرایط آشنا نیست وضعیت شهر گیج 

تفلیس بزرگترین شهر قفقاز است و هیچ شهری در این منطقه قدرت برابری با آن را      

 هزار نفر   1۰۰ندارد. البته شهرهای زیادی در این منطقه وجود ندارد. تفلیس بیش از 

1 .Duschet ٢.  Mtschet٣ .Batum 
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ارامنه، تاتار، چرکس، باشند. مهمترین آنها روس،  قوم گوناگون می   ۵۰دارد که از    جمعیت

د اما اقوام دیگری که در مناطق میانی و کوهستانی قفقاز  نباشها می گروسین و گرجی

مخصوص به خود    د. تمامی آنها لباس و زباننشومینند نیز در شهر فراوان دیده کمیزندگی

آل تمامی  ایده را دارند اما همه در یک نقطه مشترکند و آن جثه و چهرۀ زیبای قفقازیست که  

رفتن آنها   ای پهن و کمر باریک هستند. راههه هاست. اهالی قفقاز بلند قامت با شانانسان 

آنها  یرند. چهرۀ گمیسنگین و اصیل است و هنگام راه رفتن سر خود را مغرورانه باال 

آفتاب سوخته است و چشمان درشت و تیره با ابروهای پهن، بینی زیبا و ریش پرپشت  

 باشد. روحیۀ آنها مغرور و جنگجو می  دارند.

نام دشت  ای بهای قفقاز در شمال و ارمنستان در جنوب، دشت گسترده هه در میان کو     

های بسیار قدیم دریاچه بود اما اینک فقط رود  مغان واقع شده است. این مکان در زمان 

ح غیرقابل  ریزد. این دشت مسطکورا از میان آن عبور کرده و به دریاچۀ مازندران می 

رنگ آن را دارد  باشد. فقط چند نوع گیاه قدرت رویش در خاک خاکستریکشاورزی می

شود. تنوع زندگی در این منطقه تقریبأ هیچ است  در زبان قفقازی علف شتر خوانده می   که

  د. به ننکمی جانور زندگی  احل رود کورا چند نوع گیاه و چند گونه واما اندکی دورتر در س

 بود.هوای آن در این فصل سال شرجی و خفهوشهر، آبا در شمال و جنوبهه علت وجود کو

ادامۀ سفر تا باکو را با   اهالی منطقه، شناسیمردمات ما برای فرار از گرما و مطالع     

قطار انجام دادیم. مسافرین قطار فقط تاتار بودند. برای من بسیار جالب بود   ٣ بلیط درجه 

چوبی واگن هایروی صندلی کوش این ناحیه را که به لین بار مردمان سخت که برای او

روی پای دیگر انداخته و مشغول کشیدن چپق بودند،   نشسته و پای خود را به ٣درجه 

ردند. با توجه به گرمای  کمیو در رؤیای خود سیر  هببینم. آنها حالت آرام و راحتی داشت

ای بدون داشتند. هنگام غروب عده کاله پوست گوسفندی خود را از سر بر نمی ،شدید هوا

نام خدا گفته و مشغول نماز شدند. اگر چه    سوئی ایستاده، به  توجه به جهت حرکت قطار به 

ند. اینکه آنها دست و  کمیاست اما در مجموع آدم را متأثر    این عمل برای ما بسیار عجیب

شوند تا به روی زانو نشسته و بر زمین  یرند، سپس اندکی خم میگمی صورت خود را باال 

 دهد.تأثیر قرار میبوسه زنند، آدم را تحت

ا مطالبی در ههمن عادت داشتم در ایستگا اتفاقی برای من افتاد.  1در ایستگاه اوجیریس     

ژاندارم مرا  ٣دفترچۀ خود نوشته و مناظری را ترسیم کنم. هنگام کار در این ایستگاه 

دستگیر کرده و دفترچۀ مرا ضبط نمودند. از من سؤال کردند که مأموریت من چیست؟  

آموزی سوئد را به سر داشتم مرا جاسوس انگلستان قلمداد کردند. چون من کاله دانش

خشونت و جدیت تمام بازدید کرده و از من سؤاالتی نمودند. یک دختر  دفترچۀ رسم مرا با

رد. او سعی داشت  کبه زبان فرانسه آشنائی داشت نقش مترجم را بازی  زیبای ارمنی که

 ها قبولنم اما ژاندارمکمی ام نقاشی ها را قانع کند که من فقط برای خود و سفرنامهژاندارم

 ما حلقه  آنها بیشتر شود. مردم بسیاری دورردند و حتی این کار او باعث شد تا شک کمین

1 .Udjiris 
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رئیس ایستگاه آمد. او به زبان فرانسه آشنائی داشت. دفترچۀ مرا با دقت نگاه کرد  زدند و 

گناهی من او   نم؟ پس از اثبات بیکمیستم و چرا سفر ه ه من ک   و از من سؤاالتی نمود که

های من برای تزار روس خطری ایجاد ها را قانع کند که نقاشیسعی کرد با خنده ژاندارم

ام همراهی کردند و تا زمان حرکت قطار با من بودند. من  ها مرا تا کوپه مند. ژاندارکمین

 ه بودم. هرگز خود را تا این اندازه نزدیک سیبری ندید

.  شدمییم به شدت آن افزوده  شدمیتر  باد شدیدی وزیدن گرفت و هرچه به دریا نزدیک      

طوفان تبدیل گشت. مهندس سندگرن    به   ٢شدیدتر شد و در آلیات  1کابولسرعت باد در آجی

حدی که   رد به کمی وا بلند ه ه . طوفان، شن را ببود این شدیدترین طوفان امسال  گفت که 

تنفس را   شد ومی  وارد کوپه قطار  . شن روان از الی پنجرۀ شدمی چند قدمی آدم دیده ن

  کرد. باالخره   از خط خارج خواهد  طوفان قطار را  رسید کهنظر می   کرد. چنین بهمشکل می 

بخار    کرد تا قدرت  چون لوکوموتیو قدرت کشیدن قطار را نداشت قطار در چند نوبت توقف

نتوانست قطار را به   خود را برای پیش روی افزایش دهد. در یک سرباالئی لوکوموتیو

 سافتی متوقف شد. عقب رفت اما بعد از طی مجلو ببرد و قطار عقب 

  گذشت. تنفس هوای پاک و مطبوع دریا بسیار دلآخرین قسمت مسیر از کنار دریا می     

کف    چسب بود. دریا رنگ سبز و آبی بسیار خوش رنگی داشت. امواج آن نسبتأ بلند بود و

  ۷رفته بوی نفت بیشتر و بیشتر شد. باالخره ساعت رد. رفته کمی سفید رنگی ایجاد 

بعدازظهر با تأخیر زیادی به باکو رسیدیم. گذشته از تاریکی هوا دود شدیدی شهر را فرا 

ای گرفته و مستقیمأ به  گرفته بود و به این دلیل من متوجه موقعیت شهر نشدم. درشکه 

کیلومتری شهر، آنجائیکه معادن نفت باکو قرار دارد، رفتیم. اینجا   1۵باالخانی واقع در 

 ماه آینده خواهد بود.  ۷ر محل اقامت من د

حدی که جرأت نداشتم چشمان خود را باز کنم.   به شدطوفان در طول مسیر شدیدتر      

م دیده ه ه جدأ شانس با ما بود که درشکۀ ما واژگون نشد. در طول مسیر یک خانه یا گیا

می  بور  ، عسیاهبه نفت  های آغشته  شن  با آب و علف  و جاده تمامأ از میان بیابان بی نمی شد  

      ساعت به محل اقامت مهندس سندگرن رسیدیم. شام خوبی در انتظار  ٢. بعد از حدود کرد

 ما بود. 
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