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 بخش ششم

 عبور از البرز
 

ها در آوریل خدمتکار ترک سرکنسول نزد ما آمد و اطالع داد که اسب  ١١صبح روز       

باشند. ما هم اسباب خود را جمع کرده و مشغول صرف صبحانه  خارج از ساختمان آماده می 

های ایرانی نشسته و به  اسب نواز به شدیم. آنگاه پس از تشکر از میزبان مهربان و میهمان 

پسربچۀ ایرانی بدون کفش، پای پیاده   ٢سرعت از رشت خارج گشتیم. چاروادارهای ما، 

ای دستی بلندی در دست داشتند و توشۀ راه را در کیسه ردند. آنها چوب کمی ما را همراهی 

 نمودند. به دوش خود حمل می 

ایران است. تمامی سفرا از این طریق  ای  هه جادۀ رشت به تهران یکی از مهمترین جاد     

رسد. رفت و آمد در این روند و کاالی روسی از این راه به مرکز ایران میبه پایتخت می 

جاده زیاد است و به جز قسمتی در ارتفاعات البرز باقی مسیر از کیفیت خوبی برخوردار 

کز ایران حرکت  باشد. مسافرینی که از سواحل دریای مازندران به سمت تهران و مرمی

مانند   ،کنند. بین قزوین و تهران های خود را از رشت تا قزوین کرایهنند باید اسب کمی

باشد. فاصلۀ تهران تا سواحل دریای مازندران  خط دلیجان بر قرار می ،ای روسیههجاده

 کیلومتر است.  33٠حدود 

ای بلند و پرپشتی  هه جاده بالفاصله پس از خروج از رشت وارد جنگل انبوهی شد. بوت      

شکل  دو طرف جاده را فرا گرفته بود و پشت آنها درختان تنومند و پر شاخ و برگ به

ها گلسنگ روئیده بود.  ای بود. به علت رطوبت زیاد هوا به روی سنگجنگل فشرده

های هرز به قدری بلند بودند که دید جاده را کور کرده و محیط خوبی برای مخفیگاه  علف

های  توسط پل ،ای کوچکیهه ها و رودخانردند. به دفعات از روی جویکمی د ببرها ایجا

پشت، قورباغه و مارهائی منزل  عبور کردیم. در این جویبارها الک   ،سنگی در حال ریزش

ای گاو و گوسفند از نژاد اصیل در چمنزارهای اطراف مسیر مشغول چرا هه داشتند. گل

ردند. از نکات جالب، سوارکاری کمیای جویبارها همخوانی هه ها با قورباغبودند. کالغ 

 ها نشسته درردند. در کاروان دیگری زنکمی تاخت  منظم گروهی بود که با سرعت

ای، در حالیکه دو زنبیل بار اسبی شده و از دو طرف هائی با سقف و پردۀ پارچه زنبیل

های عمیق  ستن در درون این زنبیل نمودند. حتمأ آنها برای نشحیوان آویزان بود، سفر می

 ند. آنها مانند مردانشدمی ها نشسته بر االغی دیده  ردند. گاهی هم زن کمی از نردبان استفاده  
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 و طرف حیوان آویزان کرده بودند. پاهای خود را از د

  3٠تا  ٢٠ا از حدود هه رد. خان کمیای منفرد عبور هه جاده از میان روستاها و خان      

کاری کرده و با یک الیه کاه گل پوشانده  ائی محکم هه ساخته شده بودند. آنها را با شاخالوار  

ای تراشیده شدۀ نوک تیزی ساخته و با الیاف برنج پر  هه دار آنها از تیرچ بودند. سقف شیب 

هائی با سقف  فروختند. گذشته از آنها اطاقک شده بود. روستائیان میوه و مواد خوراکی می

پایۀ چوبی قرار داشت تا حیوانات و علوفۀ آنها از شر  ۴که به روی  شدمیپوشالی دیده 

 د. نباران در امان باش

به اولین ایستگاه مسیر به نام قدوم رسیدیم. من هنوز به سوارکاری عادت   ٢ساعت      

 تگاه در یک سنگی و قدیمی ایس ردم. در ساختمان کمی شدیدی احساس    نکرده بودم و خستگی

یچ اسبابی حتی یک تختخواب هم در آن وجود نداشت اقامت کردیم.  ه  ه اطاق سرد و کثیف ک

کف اطاق گل لگدکوب شده بود. دیوارهای مرطوب آن کپک زده و به روی آنها خزه  

روئیده بود. چندین پرستو در سقف آن النه کرده بودند و وجود آنها به کثیفی اطاق کمک  

اق در نظر من مانند محل اختفای راهزنان بود اما در طول سفر متوجه شدم رد. این اطکمی

ساعت   ۴آمد. پس از های کاروانسراهای ایران به حساب میکه این یکی از بهترین اطاق 

به این کاروانسرا رسیده بودیم.  های مرطوب، سوارکاری و حرکت پیاده از میان جنگل 

که چیز  ئی اعث عصبانیت پرستوها شد. از آنجا آتشی در کف گلی اطاق روشن کردیم که ب

مرغ و چای فراهم کرده و با نان خوردیم.  در این آتش تخم  شدمی دیگری برای خوردن یافت ن

های لوله ای نبود اما کشیدن توتون مرغوب و اصل ایرانی در پیپاگر چه غذای شاهانه 

 از تن خارج کرد.  بلند و بیرون دادن دود خوش بو و آبی رنگ آن خستگی ما را

صبح روز بعد قدوم را ترک کردیم. منظرۀ مسیر کامأل تغییر کرد و جاده خراب و       

های نوز هم زیبا بود. درخت ه هاز رودخانه یا جویبار نبود اما منظرخبری الخ شد. سنگ 

سرسبز، سالم و بلند نواحی   انهای گیالن جای خود را به درختمرطوب و بیمار جنگل

ند داده بود.  شدمی خشک که درمیان چمنزارهای سرسبز بهاری به شکل زیبائی دیده 

. در سمت چپ مسیر، قلۀ درفاخ و در سمت  شدمیارتفاعات بلند البرز در افق مشاهده 

خورد و پرتو خورشید به  به چشم می  ،در دوردست ،آبادراست آن قلۀ سپیدپوش رحمت 

نمود. پس از چند ساعت حرکت به اولین ارتفاعات رسیدیم و مسیر  ا بسیار زیبا میروی آنه

ارتفاعات   در باالی یکی از این  عاشمه هزادشدت سرباالئی شد. روستای امام  حرکت به

ای روستا از جنس نی و پوشال گندم از کمرکش کوه تا کنار جنگل  هه قرار داشت. کلب

 رسید.ان به نظر می پرپشت، مانند آشیانۀ پرندگ 

صدای شرشر آبی از دور دست به گوش رسید و در انتظار دیدن رودخانه بودیم. پس       

از طی مسافتی به سفید رود رسیدیم که نام صحیحی برای این رودخانه بود زیرا رنگ آب 

چپ  رفت. در سمت ا باال میهه ای قفقاز از سینۀ کوهه خاکستری روشن بود. جاده مانند جاد

ای بود که سفید رود در قعر آن جریان داشت و در سمت راست ارتفاعاتی سر  مسیر، دره 

سوارکاری   ،رفت. در بعضی قسمت مسیرباال می ها سائید و جاده از آنبه آسمان می 
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خورد اسب با سوارکار به قعر دره پرتاب  نمود و اگر پای حیوان لیز می خطرناک می

شاخه شد و جزایر کوچکی با پوشش گیاهی در آن پدیدار   ٢. اندکی جلوتر رودخانه شدمی

گشت. چمنزارهای اطراف رودخانه رنگ سبز روشن و خوش رنگی داشتند که در کنار  

ای سپیدپوش و رنگ آبی آسمان  ههای جنگلی، رنگ سفید قلهه رنگ سبز تیرۀ درختان کو

 رد.کمی تابلو زیبائی را ایجاد 

گوش   ای متعدد کاروانی بهههصدای زنگول ،ناکیای خطرهه پس از عبور از گذرگا     

آید اما پس از مدتی در میان  رسید. ابتدا قابل تشخیص نبود که این صدا از کدام طرف می

ا پدیدار گشت. هنگام  هه گرد و غبار فراوان، یک کاروان قاطر در سینۀ کوه و بین صخر

حیوانات آویزان بود چند زنگوله  ائی که از گردن  هه عبور از کنار آنها متوجه شدم که زنگول

تر را انجام ای بزرگهه کار چکشک زنگول ،ای میانیهه در داخل یکدیگر بود و زنگول

زنگولۀ بسیار بزرگی به اندازۀ یک ناقوس کوچک کلیسا   ،دادند. اولین حیوان کاروانمی

های ایران اروان کمی ای تماههبه گردن داشت که صدای آن بلند و بسیار قوی بود. زنگول

که نکات مفید متعددی دارد. یکی از آنها پیدا کردن حیوان در میان مه و    استبه این شکل  

ند. دیگری یافتن حیوان  کمیان تغییر هوای برفی است زیرا در ارتفاعات اغلب هوا ناگه

های . صدای زنگ کاروان است در تاریکی شب و علت دیگر جلوگیری از خوابیدن ساربان  

تمیز هم از فاصلۀ بسیار دور شبانۀ بیابان بلکه در ارتفاعات با هوایفقط در سکوتایران نه

 ردد.گمی ن پدیدار  رسد. معموأل یک ساعت پس از شنیده شدن زنگ، خود کاروابه گوش می 

ای به تن داشته و دستاری به  که رداهای آبی ژنده شدمی نفر تشکیل  ۴این کاروان از      

های بلند  رد. آنها با چوبدستی کمی های پرپشتی صورت آنها را مزین  کمر بسته بودند. ریش 

کاروان  دادند. بار سنگین این و کلفت خود و با داد و فریاد، حیوانات خسته را حرکت می

 بندی شده بودند. داری بسته ی پشم ای چرمهه کشمش و خشکبار بود که در کیس

آباد به رودبار رسیدیم. با  بعدازظهر همان روز پس از عبور از روستای قدیمی رستم     

افزایش ارتفاع، کاهش دمای هوا کامأل محسوس بود. مسیر مانند زیگ زاگ از سینۀ کوه  

بود ناگهان درۀ عمیقی    داخل جاده پیشروی کرده   ای که به صخره رفت. با گذشتن از  باال می 

رسید. تعداد خانه و آبادی بسیار کمتر  پدیدار شد. صخره به صورت عمودی تا ته دره می 

ده و کشاورزان مانند نقاط  بوشده بود. کشتزارها در عمق دره به اندازۀ یک تمبر پست 

کردن به ته دره گیج رفت. گاهی شیب مسیر به   رسیدند. سر من با نگاهای به نظر میتیره

رفت. در بعضی نقاط مجبور بودیم  ای زیاد بود که اسب باید مستقیمأ از کوه باال میاندازه

از اسب به زیر آمده و پای پیاده حرکت کنیم. گاهی ابرها در زیر پای ما بودند. آنها با  

. گاهی عقابی به تنهائی بدون  شدیما رؤیت هه سرعت زیاد دره را پر کرده و فقط قلۀ کو

ای رد تا پرنده کمی چرخید و ناگهان مانند سنگی به قعر دره سقوط بال زدن در آسمان می 

های تیزبین او تشخیص داده بود، در آسمان شکار کند. از پوشش گیاهی رفته  را که چشم 

ی برف به مشام  ذشتیم. از آسمان بوگمی . گاهی از کنار درخت زیتونی شدمیرفته کاسته 

  فت گمی شاگردها که رسید. قلل مرتفع باالی سر ما بودند. با شنیدن فریاد یکی از چاپار می
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خانۀ  منجیل و چاپار  "صاحب، آنجا منجیل است." همه خوشحال شدیم. پیش از تاریکی هوا به 

 آن رسیدیم. 

ها نند تا از اسبکمیمرد از طرف دولت خدمت  ٢ای ایران یک یا هه در چاپارخان      

تخم   ١٠مراقبت کرده و از مسافر کرایه دریافت کنند. در این ایستگاه از آنها یک مرغ و 

  آنها مرغ خریداری کردیم. هنگام صرف این غذا که شدیدأ به آن احتیاج داشتیم هر دو 

ها، ریختن شکر در چای و  مرغر پوست کندن تخم نشسته بودند. آنها ما را تماشا کرده و د

ردند. علت این خدمات محترمانه  کمیما کمک    کثیف خود به  هایکردن چپق ما با دست چاق 

پس از صرف غذا و زمانی که آنها از ما تقاضای انعام کردند، مشخص شد. خساست و  

باشد.  مشخصات ایرانیان می جا برای کاری که از آنها درخواست نشده از تقاضای پول بی 

کردن چپق با جملۀ "انعام، صاحب"    مرغ یا روشنکندن تخم   حرکتی مانند پوست  کوچکترین

دادن طرز نماز  همراه بود. این دو نفر حتی سعی کردند با خواندن ترانۀ بسیار بد و نمایش

 از ما پول بگیرند.  ، خواندن مسلمانان

اندازه م. اوضاع دفتر بی یزدیکی ایستگاه زدهنگام غروب سری به تلگرافخانه در ن     

ای بود که یک دستگاه تلگراف بسیار  آشفته بود. این تلگرافخانه اطاق کوچک و مخروبه 

قدیمی و زنگ زده داشت. کارمندان مشروب قوی خورده و مست بودند اما به خاطر اثبات  

گز در عمر خود دستگاه  پنداشتند که من هرتبحر خود تلگرامی ارسال کردند. آنها چنین می 

الکلی بیک برای آنها موعظه کرد و از مضرات نوشیدن مشروبات ام. عیسیتلگراف ندیده

دو نفر را دید که مشغول خوردن شراب بودند. آن دو   صسخن گفت. روزی پیامبر اسالم

نفر پس از صرف مقداری مشروب، پرخاشجو و خشن شده، با هم دعوا کرده و یکی از 

آنها کشته شد. به این دلیل او صرف مشروبات الکلی را برای مسلمانان ممنوع کرد. بیشتر  

نند. آنها عقیده  کمیط ایرانیان مخصوصأ اعیان و اشراف در صرف مشروبات الکلی افرا

های قوی مانند ودکا و  دارند که در قرآن فقط خوردن شراب حرام است و از نوشیدنی

 این ممنوعیت نام برده نشده است.  ویسکی در

مأمورین تلگرافخانه گفتند که آنها هم مانند سایر اهالی گیالن علتی برای این کار خود       

نوز جانشینی برای او انتخاب نشده بود. شاه،  ه ه داشتند و آن درگذشت والی گیالن بود ک 

و والیت را به شخصی واگذار ا .ندکمی ب منصووالیان را معموأل برای مدت یک سال 

نماید که مالیات بیشتری نصیب دربار کند. مسئولین تلگرافخانه معتقد بودند با ورود  می

مقدار زیادی   ،دربار  ز سهممالیات و عوارض افزوده خواهد شد تا او گذشته ا  جدید به   والی

رد و باقی را کمیهم برای خود پس انداز کند. او در خاتمۀ سال، سهم دربار را پرداخت 

زد. مأمورین تلگرافخانه برای درگذشت یک چنین  مان اندازه بود به جیب خود می ه  هکه ب 

   هک می شخصی جشن گرفته بودند. کامأل بدیهی است که کشوری با این مشخصات و مرد

 باشند هرگز پیشرفت نخواهد کرد. در عذاب می

آوریل به راه افتادیم و پس از چند ساعت به ته دره   ١۴در گرگ و میش بامداد روز      

ای فراوانی از بز و گوسفند  هه و کنار رود رسیدیم. دشت وسیع سبز و خرمی بود و گل
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روی رودخانۀ شاهرود  چشمه داشت ما را از  8مشغول چرا بودند. پل سنگی طویلی که 

ای  هههای جادهای ایران بسیار وخیم بود. پل عبور داد. وضعیت این پل هم مانند سایر پل

شوند و دولت  متمول ساخته می   مت یک سفیر خارجی و یا وصیت یک ایرانیه  ه ایران یا ب

عیت  ند. به این دلیل هیچیک از آنها وضکمی حتی یک شاهی به ساخت یا نگهداری آن کمک ن

"پل عالمتی   ویدگمیالمثل ایرانی  نند. یک ضربکمیمناسبی نداشته و پس از مدتی ریزش  

 ند".کمی است که سوارکار را از وجود رودخانه آگاه 

ها استراحتی کرده و آبی  چندین ساعت در آبادی کوچک پاچنار توقف کردیم تا اسب      

دم. مدل نقاشی من قلۀ کوهی  بنوشند. من از فرصت استفاده کرده و منظره را ترسیم کر

های سبز  تر زیر اشعۀ آفتاب، سرخ رنگ شده بود. تمامی رنگ بود که در میان قلل کوتاه 

تابلو وجود داشت. رنگ کوه  ها در اینای و سایر رنگروشن، آبی، سبز تیره، زرد، قهوه

شت و سرخ بود. این امالح در سطح کوه قرار دا ،به دلیل وجود سنگ آهن و مس فراوان

آنها را استخراج نمود. تعدادی از اروپائیان مقیم تهران این نکته   شدمی بدون هیچ زحمتی 

باشد، کرانی که کامأل در دسترس می را به شاه گوشزد کرده و او را از وجود ثروت بی 

اعتقادی نگرد و به گفتۀ آنان اند. اما او به سخن آنها به دیدۀ شک و تردید میآگاه نموده 

  ١که دکتر پوالک  شود. زمانیای ایران فراوان یافت میههم در کوه  هندارد. حتی طال و نقر

"ما احتیاجی   کران توجهی ندارد او پاسخ داداز شاه سؤال کرد که چرا او به این نعمت بی 

فلزات را از طریق کیمیاگری    دست آوردن طال و نقره نداریم. ما این   حفر زمین برای به  به 

 آوریم".به دست می 

مسیر مجددأ سرباالئی شد و از سینۀ کوهی باال رفت. وقتی به تاج کوه رسیدیم منظرۀ       

باریک بود    گان ما نمایان شد. جاده مانند یک ریسمان نظیر دیگری در مقابل دیده زیبا و بی 

برفی زودی به قلل  ند. هوا سرد شده بود و ما بهشدمی ائی دیده هه و مسافرین مانند نقط

کننده به ناگاه غیب شدند.  خواهیم رسید. مه شدیدی منطقه را در بر گرفت و مناظر افسون 

شبیه ارواح و اشباح    ای کنار جاده بود کههه ها و صخرسنگ تخته   شدمی دیده    تنها چیزی که

رسیدند. فقط چند قدمی اطراف تیره و بزرگ در درون یک چادر سفید رنگ به نظر می

ای هه در روستای کارسان با کلب  ۵. برف همه جا را سفید کرده بود. ساعت  شدمی مسیر دیده  

ای شدیم و بالفاصله چند ایرانی ما را احاطه  کوچک و کاه گلی توقف کردیم. وارد کلبه 

ریش بلند و سفید   کردند تا با یک فرنگی دیداری داشته باشند. یکی از آنها پیرمردی بود با 

او به ما  پاسخ ما در مورد محترم بودن که سایرین برای او احترام خاصی قائل بودند. در 

که توسط  دارند  باشد. تمامی روستاهای ایران یک کدخداگفته شد که او کدخدای آبادی می

 دیک پیرمر  تواند کدخدا شود اما رسم بر این است کهشوند. هر کسی می اهالی انتخاب می 

 شود. در صورتیکه اهالیسال انتخاب می   3کدخدا برای مدت  را به این سمت انتخاب کنند.  
١ .Polak  م در وین،  ١89١اکتبر  8در چک، درگذشت  ١8١8نوامبر  ١٢جاکوب ادوارد پوالک، تولد

پزشک شخصی ناصرالدین  ١8۶٠تا  ١8۵١پزشک و نویسندۀ اطریشی و پدر طب نوین در ایران که از 

 م کتاب کشور ایران و مردمانش را منتشر نمود.  ١8۶۵شاه بود. او در سال 
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ند. اگر اهالی از او رضایت داشته باشند  کمی سال را خدمت    3از او ناراضی باشند او مدت  

شود. تواند مجددأ انتخاب شود. تمامی اختالفات روستا توسط کدخدا حل و فصل میاو می

ضروری تصمیم گیرنده است. حتی در  او هنگام دزدی، قتل، مرگ، دفن و سایر موارد 

مورد نوع محصول، زمان کشت و برداشت آن در مزارع مختلف روستا هم از او 

 شود. او در این سمت حقوقی ندارد اما از پرداخت مالیات معاف است. نظرخواهی می

فت در شبه جزیرۀ  گمی بیک تشکر کنم. او من برای این اطالعات باید از عیسی      

شود. علت این کار بسیار روشن است زیرا تمامی  مین ترتیب عمل می ه  ه قأ ب آبشوران هم دقی

م زبان تاتاری ه ه منطق مردم این ناحیه از ایران ریشه در اقوام ترک دارند. حتی در این

 نها شبیه آداب و رسوم تاتارهاست. شود و آداب و رسوم آصحبت می

تمام شب برف باریده بود و بارش  صبح روز بعد کارسان را ترک کردیم.  ۶ساعت      

ها به آرامی . اسبشدمی آن هنوز هم ادامه داشت. مسیر سرباالئی بود و جاده اصأل دیده ن

داشتند. در ردند. آنها تا مستقر نشدن پای اول پای دوم را بر نمی کمیو با احتیاط حرکت 

و نزدیک بود بشکند.  زیر برف بود گیر کرد    هائی کهحیوان در بین سنگ   چندین مورد پای

  میان خطر افتادن از اسب زیاد بود. در موردی فقط با شانس موفق شدم پای حیوان را از 

ای افتاد و ای مسیر خارج کنم. یک بار اسب من تا شکم در درون چاله هه ها و چالسنگ 

 زیر آمده، به زور  ای برای حرکت از خود نشان نداد. مجبور شدم از اسب بهحیوان عالقه 

 ه و در این شرایط پیاده روی کنم. تسمه او را مجبور به حرکت کرد

مسیر و محیط اطراف را تشخیص داد و تنها چیزی که مشخص بود   شدمی اصأل ن     

ها را پر سنگای بین تخته هه ا بود. برف شدید همۀ چالههها و صخرسنگ حالت و فرم تخته 

متری جلو خود را نبینیم. در درون    ٢٠که بیش از    شدمی کرده بود. بارش شدید برف باعث  

  ،ها را ذوب کرد و در اثر باد سردتر بود حرارت بدن ما برف لباسای که اندکی گرم دره

  میضخی   یخ   های ما تبدیل به بود. لباس  بسته   سرعت منجمد شدند. تمامی بدن ما یخ   ها به لباس

روی زین  رد. سمت چپ صورت و بدن ما بهکمیه و از حرکات بدن ما جلوگیری شد

نداشت و قدرت   های من حسیخی شده بودیم. دست  مجسمۀ  ٢منجمد شده و ما تبدیل به 

 بود و مجبور بودم به  روی گردن حیوان افتاده گرفتن افسار اسب را نداشتم. افسار به

هایم های خود را هم نداشتم و پلکباز نگه داشتن چشم  حرکت حیوان اعتماد کنم. حتی قدرت

داد. به زودی  افتاد. انعکاس نور پس از برخورد به برف، چشم را آزار میبه روی هم می 

جلوگیری از انجماد بدن    بودند. برای  نوز در رکابه  هد اما خوشبختان دنحس شپاهایم نیز بی 

کردیم. اگر دم اسب خود را در دست نداشتم اسب و ها به زیر آمده و پیاده حرکت از اسب

ند. گاهی مسیر را به اشتباه  شدمیدادم. همراهان من اصأل دیده نمسیر را از دست می

مراه ه  هرفتیم و مجبور بودیم عقب گرد کنیم. باالخره به یک کاروان قاطر برخوردیم و بمی

د که پیشاپیش کاروان حرکت کرده و  مراه داشتنه ه آنها حرکت کردیم. آنها دو نفر سرباز ب

یافتند. شرایطی نبود که بتوان  ای خود در برف و یخ، مسیر را میهه با فرو کردن سرنیز

 ردیم. سرعت حرکت بیش از اندازه آهسته بود.  کمیسوارکاری کرد و همه پیاده حرکت  
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 رفت. در این شرایط به آرامی پیش میکاروان ما 

ا قزوین سوارکاری کنیم اما با توجه به شرایط در چند  هنگام حرکت تصمیم داشتیم ت     

فرسنگی آن توقف کردیم. سرکنسول والسف در مورد قریۀ مسره به من هشدار داده بود 

که شپش، ساس و کنۀ بدی دارد اما چون چارۀ دیگری نداشتیم مجبور شدیم در این ایستگاه  

آن جمع شدیم. نشستن یک  وسط اطاق آتشی روشن شد و همه دور  توقف کنیم. در چالۀ 

  ۴کافی، در میان  خفه، سیاه، کوچک و دودآلود بدون هوای  بعدازظهر کامل در یک اطاق

ایرانی که حرکات من غیرمسلمان را کامأل زیر نظر داشتند بسیار خسته کننده   ٢تاتار و 

طوفان    بیک و سایرین مرا بر حذر داشتند زیراشد و تصمیم به ادامۀ سفر گرفتم. اما عیسی 

نفر در این اطاق خفه، شب را به صبح   ٧هنوز فروکش نکرده بود. به این ترتیب ما 

ها همه سوخت و از شدت آتش کم شد. گرمای بیش از اندازه تبدیل  رساندیم. به زودی هیزم 

های من  ها و صورت من سوزش شدیدی داشت و لباس به سرمای سوزناکی گشت. دست 

 خاطر نظر ناپاک مسلمانان شب بسیار بدی را سپری کردم.هنوز خیس بود. در مجموع به  

ای هه آوریل به حرکت ادامه دادیم. بارش برف به پایان رسیده بود اما چال  ١۶صبح روز       

رد. مسیر سرازیری بود. به زودی به کوهپایه رسیدیم و  کمیمسیر را در زیر خود مخفی 

اثری از برف نبود. باالخره در   اطراف ما به دشت سبز، خرم و پهناوری تبدیل شد. هیچ

وجود   در نزدیکی شهرهای فراوانی تاکستان دور دست دروازۀ غربی قزوین رؤیت شد. 

داشت. پس از چند ساعت به دروازۀ شهر قزوین رسیدیم. دروازه دو برج داشت که با  

طویل    های آبی و سبز تزئین شده بودند. پس از عبور از دروازه، مستقیمأ وارد خیابانکاشی

نظر   . شهر خیلی کثیف بهشدمیائی دیده ههو باریکی شدیم که در دو طرف آن مغاز

های آن سنگفرش نبود. مستقیمأ به سمت مهمانخانۀ شهر رفته و اطاقی  رسید و خیابان می

گرفتیم. مبلمان اطاق مرا شگفت زده کرد زیرا دو تختخواب با تشک و روتختی، یک میز  

برای خوردن   غذاخوری در جواب سؤال من که  پشتی داشت. پاسخ مسئولو چند صندلی با  

مرغ، مرغ، سوپ و  چه دارید مرا بسیار متعجب کرد زیرا او از چای، قهوه، شراب، تخم 

 کتلت نام برد. به یک کالم هتل خوب، راحت و مدرنی بود. 

رسید. تر از رشت به نظر می دیدن شهر رفتیم. شهر خراب پس از صرف شام به     

ا صاف بود و  هه ای کوتاه از جنس خشت خام بود. سقف خانهه ها و خانمصالح ساختمان 

ها زباله و  های رو به خیابان آنها پنجره نداشت. در گوشه و کنار خیابان هیچیک از اطاق

رسید. از بازار بزرگ شهر و بوی مردار همه جا به مشام می شدمیالشۀ جانوران دیده 

ای پیچ در پیچ کثیفی بود که سقف گنبدی شکلی داشت به این جهت  هه چ دیدن کردیم. کو

 بازار بسیار تاریک بود. داخل 

نواخت تفاوت داشت کاخ بزرگ و زیبای  ای یک هه تنها ساختمان دیدنی شهر که با خان     

های بسیار  دار با نقشمحل اقامت والی بود. گذشته از آن دروازۀ بزرگی با آجرهای لعاب

طرف پنجره داشت.   ۴ر ه ه که ب شدمیشهر وجود داشت. باالی آن اطاقی دیده زیبا در 

یک گروه موسیقی سنتی مشغول نواختن بودند. آالت و ادوات آنها طبل، شیپور و فلوت 
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پرداختند. ابتدا فلوت زن به  نگام غروب در این محل به نواختن می ه ه بود. آنها همه روز

ها با او هم نغمه شدند. آنها طبل را در از چندی طبالآرامی آهنگی را آغاز کرد و پس 

نواختند. آخر از همه شیپورنوازها هم به آنها اضافه گشتند. البته  عوض چوب با شالق می 

خاصی    سبک موسیقی ملودیصدای گاو شباهت داشت. در این  صدای شیپور آنها بیشتر به 

قه داشته باشد ساز خود را به صدا  وجود ندارد و هر یک از نوازندگان هر گونه که عال

های نوازندۀ فلوت  آورد. رفته رفته صدای موسیقی آنها بیشتر و بیشتر شد. انگشت در می

پایان قطعه ابتدا شیپور    رفت. با نزدیک شدن بهبا سرعت از سوراخی به سوراخ دیگر می 

رسید که  نظر می ها و در انتها فلوت زن به نواختن پایان دادند. به ها، سپس طبال زن

چکید. فلوت زن گاهی نفس  نوازندگان در خلسه بودند. عرق آنها به روی سازهایشان می 

های آنها نزدیک بود از  رد که چشم کمی ای باد ها به اندازهزنهای شیپور رد. لپکمی تازه 

 کاسه خارج شود. 

این سنت از  شوداز این نوع برنامه در تمامی شهرهای ایران وجود دارد. گفته می      

پیش از اسالم باقی مانده است. اعراب پس از تسخیر ایران سعی کردند این رسم را از  

میان بردارند اما موفق نشدند. سپس به دیدن یک مسجد بزرگ و زیبا رفتیم که تعدادی از 

اهالی مشغول خواندن نماز روزانه بودند. تا چشم مال به من افتاد یکباره سکوت کرد و  

 تا درب مسجد همراهی نمود تا از مسجد خارج شوم.  شخصی مرا

  میالدی پایه گذاری شده و مدتی پایتخت ایران بود. اما شاه عباس 8قزوین در قرن      

پایتخت را به اصفهان کوچ داد و از اهمیت قزوین کاسته شد. سپس شهر رو به   ١بزرگ

شهر شکوفا گشت و   خرابی نهاد تا زمانی که تجارت داخل ایران با روسیه از طریق این

از آن هنگام شهر اندکی ترقی کرده است. اکنون قزوین بر سر جادۀ تجاری غرب ایران  

 قرار دارد و انبار کاال در شهر فراوان است. 

ند.  کمی همانگونه که قبأل اشاره کردم بین قزوین تا تهران یک خط دلیجان رفت و آمد      

قوسی شکل دارد و به صورت گرد دیده  ای است که سقف چرخه  ۴دلیجان یک اطاقک 

شود. این وسیله که از طریق روسیه و سیبری به ایران راه یافته، فقط در این مسیر  می

شود و فقط  اسب کشیده می  3کیلومتری به حمل مسافر مشغول است. دلیجان توسط  ١۵٠

رعت  س  باشد. اسب وسط بااطاقک متصل می  اسب وسط با دو بازوی چوبی بسیار قوی به 

در کار  ،های ایرانهای دلیجانتازند. سورچینعل می ۴کند اما دو اسب جانبی حرکت می

  باشند. خود مهارت خاصی دارند اما در مجموع قابل مقایسه با همتاهای روسی خود نمی 

ای به  افتد با آن ضربه چرخد و هرگاه اسبی از سرعت میسورچی دائمأ در هوا می تسمۀ 

 زند.حیوان می 

ژانویۀ  ٢٧ه ق برابر    9٧8رمضان   ١نامدارترین شهریار دوران صفوی و حتی پس از اسالم است. تولد  .  ١

م در بهشهر، تاج گذاری  ١۶٢9ژانویۀ  ١9برابر  ١٠38االول جمادی  ٢۴م در هرات، درگذشت  ١۵٧١

م، پنجمین شاه از دودمان صفوی و فرزند سلطان محمد خدابنده که  ١۶٢9تا  ١۵88ه ق، سلطنت از  989

 سال با اقتدار آمیخته با استبداد بر ایران شهریاری نمود. ۴٢به مدت بیش از 
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ر دلیجانی از دروازۀ شرقی قزوین خارج شدیم. فاصلۀ قزوین  دآوریل نشسته    ١٧روز       

گردند. به این ترتیب  ها و سورچی تعویض میکه در آنها اسب  استایستگاه  ۵تا تهران 

گردد. به  ت مساوی تقسیم شده و طول مسیر فقط در یک روز طی می قسم ۶این جاده به 

ها برای تعویض اسب و سورچی، توقف دیگری در کار نیست. مسیر بسیار  جز توقف 

ها های بهاره که از کوه ها دلیجان مجبور بود از میان آبخوب بود اما در برخی قسمت 

 نامند. اه می، عبور کند. ایرانیان این جاده را شاهرندجاری بود

 

 
 

پس از ترک ایستگاه اول به نام کاونده، متوجه شدیم که دلیجان دیگری بالفاصله پشت       

آوردند تا از تاتار در آن نشسته بودند و به سورچی خود فشار می  3ند. کمی سر ما حرکت  

قشالق  دلیجان ما سبقت بگیرد. البته او موفق نشد و ما پیش از آنها به ایستگاه دوم به نام 

های تازه نفس را تعویض کرده و پیش از آنها ایستگاه را ترک کردیم. اما رسیدیم. اسب

اندکی پس از آن اتفاق ناگواری افتاد و چوب دلیجان ما شکست و ما ناچار شدیم توقف  

کرده و آن را به طور موقت با طناب ببندیم. در این موقع دلیجان تاتارها به سرعت از  

نیم، سفر  کمید و آنها فریاد زدند "خداحافظ، سفر خوبی برای شما آرزو کنار ما عبور کر

که ما به   ای تبدیل شد. هنگامیبخیر". پس از مدت کوتاهی دلیجان آنها در افق به نقطه 

ایستگاه سوم به نام ینگه امام رسیدیم آنها مدتی پیش ایستگاه را ترک کرده بودند اما امیدوار  

قرانی به سورچی نشان دادم و گفتم اگر او ما را  ٢من یک سکۀ بودیم به آنها برسیم. 

زودتر از آنها به ایستگاه چهارم به نام حصارک برساند این سکه مال او خواهد بود وگرنه  

ها زد و آنها با سرعت  ای به اسباز انعام خبری نیست. سورچی به عشق این سکه ضربه 

از  شدمییک مسیر فرعی جدا  یستگاه که تاختند. ما در قسمتی از مسیر در خارج از ا

دلیجان تاتارها عبور کرده و به باغ ایستگاه حصارک رسیدیم. هنگام عبور از دلیجان آنها  

 نفس نصیب ما خواهد شد  های تازه من کاله خود را برداشتم و از آنها به خاطر اینکه اسب



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

4٧ 
 

 تشکر کردم.

ای البرز سرچشمه ههاز کو ج رسیدیم کهرودخانۀ کر چهارم به  اندکی پس از ایستگاه     

رود. از روی این رودخانه  زارهای جنوب شرقی تهران فرو می گرفته و در نهایت در شن 

دهد توسط پل آجری زیبائی عبور کردیم. روستای  که در کنار کوه کرج تغییر مسیر می 

عباس  کرج در سمت راست آن واقع شده و کاروانسرای بزرگی دارد که از زمان شاه 

مانده است. مناظر اطراف بسیار جالب شد و باعث نشاط ما گشت. اطراف  بزرگ باقی 

 . از کنارند و مزارع تا دور دست کشاورزی شده بود ه محیط سرسبز و خرم بود  خانه،رود

 

 
 

ایش گذشتیم. از کنار سربازها و سوارکارانی سوار بر  هه کاروان شتری با صدای زنگول

مسافرین پیاده و دراویش عبور کردیم. کشاورزان محصوالت خود را به  های زیبا، اسب

روی االغ هائی که پردۀ بینی آنها را برای تنفس بهتر برداشته بودند برای فروش به پایتخت  

ای سرخ  هه هوا بسیار تمیز و مطبوع شد. اشع ،بردند. پس از بارش ناگهانی تگرگمی

 گون کرده بود. خ رنگ غروب، دماوند را در افق مقابل سر

 شدمی بسته    9به آ خرین ایستگاه به نام شاه آباد رسیدیم. دروازۀ تهران ساعت    ٧ساعت       

نامه داشته باشد. به این  و پس از آن هیچکس حق ورود به شهر را نداشت مگر آنکه اجازه 

 م.دلیل در شاه آباد توقف کردیم تا شب را پشت دروازۀ تهران در هوای آزاد به صبح نرسانی


