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 بخش نهم
 سفر به اصفهان

 

خانوف تب کرده بود و  آوریل من به تنهائی تهران را ترک کردم زیرا باکی ٢٧روز      

نت اقامت کرد  بهرفت. او چندی در منزل دکتر هیگمیهای پزشک قرار  باید تحت مراقبت 

باکو مراجعت نمود. پیش از آغاز و پس از بهبودی نسبی از همان راهی که آمده بودیم به 

 سم. سفر قصد دارم مختصری در مورد سفر در ایران مطالبی بنوی

های تجاری  توان سفر کرد. اولین طریق همراهی با کاروان در ایران به دو روش می      

روند. های جنوبی ایران میباشد که تقریبأ همه روزه از تهران حرکت کرده و به ایالت می

ا عوض کرد. روش  هه باشد که باید اسب را در ایستگاتنهائی می   سفر با اسب به روش دوم 

شود.  می  تر بوده و مسافر کمتر خسته مثبت فراوانی دارد. ارزانتر است، مطمئن   اول نکات

فارس برسد. برای سفر از طریق دوم شد تا به ساحل خلیج کمی ماه طول  اما حدود یک 

ند و باید در مورد آن چند  کمیدارد که دولت بر آن نظارت  سازمانی به نام چاپاری وجود

 سم. سطری بنوی

.  است تخریب  های قدیمی آنها در حالدارند و ساختمان  ا چاپارخانه نام هه ایستگا      

ها و قاطرها  حیاطی در وسط آن برای بستن اسب  گوشی را در نظر بگیرید که  ۴ساختمان  

اند. محوطۀ  آخوری برای تغذیۀ حیوانات ساخته  ، یاطداشته باشد. در یکی از اضالع این ح 

کاری  محل قرار دادن زین و وسایل سوار  ارتفاعی در وسط حیاط وجود دارد کهگوش کم   ۴

ت  خشود و در داالن آن اطاقی با کف گلی س. دروازۀ بزرگی به این حیاط باز می است

آن  ائی به هه اطاق باالی دروازه را که با پلمالی داشته باشند  وجود دارد. مسافرینی که قدرت 

نند. این اطاق باالخانه نام دارد که دارای درگاهی و جای پنجره است  کمیرسد، اجاره می

ای ندارد. در این اطاق تختخواب یا سکوئی برای خوابیدن وجود  اما اکثرأ درب یا پنجره 

خواب را   ری از حشرات موذی که خاک، زباله و لشگو ندارد و مسافر باید در میان گرد

ها پس از بیدار شدن نند، به روی زمین بخوابد. من ابتدا از اینکه ایرانیکمیبر آدم حرام 

زودی پی بردم که این   ردم اما به کمیتکاندند تعجب های خود را پیش از پوشیدن میلباس

سافر با این کار حشرات . ماستضروری    ،کار برای پاک کردن لباس از این حشرات موذی

 خوب عادت کردم. ند. به زودی من هم به این کار نه چندان کمی را به میهمان بعدی هدیه 

   اسب موجود است. از مسئول ایستگاه  ۶در هر ایستگاه یک مسئول، چند سوارکار و       
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شود. اما  مرغ، نان و چای خرید، گاهی حتی مرغ هم برای فروش عرضه می توان تخم می

شود و مسافر باید با شکم گرسنه بخوابد.  افتد که چیزی برای خوردن پیدا نمی می  اتفاق گاهی  

خورند دیدم ایرانیان چگونه از این آب میا گرم و آلوده است. زمانی که می ههآب اکثر ایستگا

ردم زیرا عادت ایرانیان چنین است که جرعۀ آخر را  کمیرغبتی برای نوشیدن آن پیدا ن 

ردانند. نرخ اقامت در گمیدر دهان چرخانیده و برای صرفه جوئی مجددأ به کوزه بر 

. مسافر هنگام ترک ایستگاه باید کرایۀ اسب تا ایستگاه بعد را پرداخت  است قران    ٢باالخانه  

ا مطلع باشد زیرا ایرانیان عالقۀ خاصی  هه کند. مسافر باید هوشیار بوده و از فواصل ایستگا

اسب هم دو برابر شود. نرخ کرایۀ اسب برای    را دو برابر کنند تا کرایۀ  هافاصله   دارند که

. همواره یک  استفرسنگ  8تا  ۵ا بین هه هر فرسنگ یک قران بوده و فواصل چاپارخان 

چاپارخانه   اسب را به ند تا راه را به مسافر نشان داده و کمینفر مسافر را همراهی 

شاگرد جدیدی  شود و در هر چاپارخانه چاپارشاگرد خوانده میبرگرداند. این فرد چاپار

 شاگرد یک قران انعام بدهد. ند. مسافر باید به این چاپارکمیمسافر را همراهی 

  ندکمی ای ایران وجود ندارد و دولت ضرورتی احساس نهه البته این سیستم در تمامی را     

غرب بین تبریز  آمد چنین سازمانی ترتیب دهد. در شمالو که به جز در مسیرهای پر رفت

تا تهران از طریق زنجان و قزوین و در شمال شرق بین تهران تا مشهد از طریق سمنان  

کرد. از تهران تا استرآباد از طریق دماوند،  توان از این خدمات استفاده و شاهرود می 

تهران تا شیراز از طریق قم، کاشان و اصفهان    شاهرود و در جنوب بین اسک، بارفروش و  

و در ناحیۀ غرب از تهران   ،هم چاپارخانه وجود دارد. از کاشان تا کرمان از طریق یزد

 ند.کمی سازمان انجام وظیفه  این   ،ایران در خانقین از طریق همدان و کرمانشاه  تا مرز غربی

ای ایران در مسیر قزوین به تهران و تهران به قم قرار دارد. هه ای جادهه بهترین ایستگا     

ای هه ترین چاپارخانشوند. خرابفارس بدتر و بدتر میا تا سواحل خلیج ههپس از آن ایستگا

شود. بین شیراز تا بوشهر و حواشی  غربی کشور دیده می  ایههای ایران در جادههرا

ند. اما وضع  ک و مسافر باید از کاروانسراها استفاده  مرزهای غربی ایستگاهی وجود ندارد

در باال نام برده شد  ا هم خرابتر است. در کنار مسیرهائی که هه آنها حتی از وضع چاپارخان 

های ا کمتر است زیرا کاروانهه چاپارخان  فاصلۀ آنها نسبت به   کاروانسراهائی وجود دارد که

نند. یک کاروان شتر یا  کمی سافت کمتری را طی روز مبزرگ با بارهای سنگین در شبانه 

 ایستگاه را طی کند.  ٢روز قادر است حداکثر مسافت بین قاطر در یک شبانه 

  1٧عباس بزرگ در ابتدای قرن  ایران از زمان شاهتعداد زیادی از کاروانسراهای     

دارند. تعدادی هم توسط به این دلیل بیشتر آنها وضعیت بدی و  میالدی به یادگار مانده 

اند تا  ای خود ذکر کرده هه نام اند که ساختن آنها را در وصیت ایرانیان ثروتمندی ساخته شده 

بسیار    چاپارخانه است اما    ه شاه در اموال آنها طمعی نداشته باشد. کاروانسرا در ظاهر شبی

تواند همزمان  ن میبه قدری بزرگ است که چندین کارواآنها باشد. محوطۀ می تر بزرگ

توان چای، نان و  در آن اطراق کند. در کنار دروازۀ ورودی بازاری وجود دارد که می

 ا هم بدتر است و مسافر باید شب  هچاپارخانهکاروانسراها از  هایمیوه خرید. کیفیت اطاق 
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 ای بزرگ به صبح برساند. ههرا در درون حجر

گویم جای آن است تا سطوری  ایران سخن می های سفر در اینک که در مورد روش      

 های ایرانی بنویسم. در مورد اسب

 

 
 

هستند و ظاهر آنها زیبا نیست. اکثرأ گرد و  های کوچکی های اصیل ایرانی اسباسب      

ا، بین  هه شوند. در باالی کوباشند ولی بسیار قوی و پرانرژی بوده و دیر خسته میچاق می 

آرام حرکت   و  خطرناک مانند قاطر بسیار مطمئن   ایههای و در میان درصخره   ایههگذرگا

زمین را   ، نند. آنها حیوانات بسیار باهوش و مطمئنی بوده و پیش از نهادن پای خودکمی

های ایرانی اندکی دیر دور های لغزنده پا نگذارند. اسبنند تا به روی سنگ کمیلمس 

نعل، بدون آنکه خسته شده یا   ۴سرعت گرفتند قادرند به مدت طوالنی یرند اما وقتی گمی

ا عادت دارند دو نعل حرکت کنند و  هه های ایستگااحتیاج به تسمه داشته باشند بتازند. اسب

ند بسیار ضروری کمی کیلومتر در روز سفر  1۵0تا  1٢0این عمل زمانی که مسافر 

شود که فالن کس  اند. هرگز گفته نمی فرا نگرفته  باشد. ایرانیان سوارکاری را با آموزشمی

ند. هدف از سوارکاری آن است که شخص به مدت  کمیخوب و دیگری بد سوارکاری 

طوالنی و تا حد ممکن به روی زین بنشیند و در صورتیکه اسب زمین خورد سوارکار  

 خیلی آسیب نبیند. 

های  شوند که اسبی مختلف تقسیم میهای اصیل ایرانی به دو منطقه با آب و هوااسب      

آیند در نواحی دنیا می   در ارتفاعات به   هائی کهباشند. اسبها می های دشتارتفاعات و اسب 

پست کارائی چندانی ندارند. من از شیراز تا بوشهر فقط از یک اسب استفاده کردم که در  

  ای فارس بودیم خیلی سرحال و سرهه کوهپای ارتفاعات به دنیا آمده بود. تا زمانیکه ما در 

 شد. افسرده حال و فارس رسیدیم بیمناطق پست و مسطح سواحل خلیج   زنده بود اما تا به

های دیگری هم در ایران وجود دارد. اسب عربی از های اصیل اسب گذشته از اسب      

آید. اسب ترکمن  میها شود. اسب ترکمن از خراسان و محل زندگی ترکمن بغداد وارد می

ها از آید. این اسب های ایران است که در محیط بیابانی و باز به دنیا می ترین اسب سریع

ها عادت کرده و در میان گرد و خاک کویرها،  گی به روش زندگی ایالتی ترکمن هکر  
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وی آنها مخصوص این  تازند. پاهای بلند و قنعل می ۴ها با سرعت تمام ها و بیابان دشت

باشد.  توان گفت که نژاد زشتی می . اما ظاهر آنها زیبا نیست و حتی میاست نوع حرکت 

  از بیان این  پس ای دارند.م فشردهه ه گردن دراز و باریک بدون یال، سر گرد و سینۀ ب 

به  های آن به ادامۀ سفر مطالب در مورد طرز سفر در ایران و اطالعاتی در مورد اسب 

 پردازم.سمت جنوب می

خارج   عشاه عبدالعظیم ۀشاگرد از دروازۀ جنوبی تهران به نام دروازمراه چاپاره ه ب      

نت با کالسکۀ خود مرا چند ساعتی تا خارج از شهر همراهی کرد. سپس  به شدیم. دکتر هی 

حافظی کرده و مراجعت نمود و من سفر به سمت مناطق ناشناخته را آغاز کردم تا در خدا

ند کمی ایالت فارس از آثار باقی مانده از ایران باستان دیدن کنم. جنوب تهران تا چشم کار 

  نواخت و خستهای کویری پر گرد و غبار بوده و سفر کامأل یک هه آب و علف و تپ بیابان بی

 آید. چند بوتۀ خشک شده تنها پوششیچ محصولی به عمل نمی ه ه . در این منطقاستننده ک

تهران،   غربیجنوب   ایهه در کوهپای   ،چپ مسیر  گیاهی این منطقه است. در دور دست سمت 

  عشاه عبدالعظیم ای شهر باستانی ری قرار دارد. در افق مقابل، گنبد طالئی حرمههخراب

مین نام و با باروی گلی، این مکان مذهبی  ه  ه درخشد. روستای کوچکی بآفتاب میزیر نور  

سمت این روستا   دست، به ای از جادۀ اصلی پهن و یک و مقدس را فرا گرفته است. جاده

ردند. در روزهای تعطیل، ثروتمندان سوار  کمیدر این جاده حرکت   شود. گروهیجدا می

بضاعت پای پیاده، زنان با پوشش کامل مذهبی و  زیبا، دراویش و افراد بی  هایبر اسب 

روند. این سیل جمعیت از  ای با پای برهنه برای زیارت به این مکان مقدس می حتی عده

رسد که دائمأ در حال پیش روی در هر دو جهت است. ورود  دور مانند قطاری به نظر می 

پیش یک فرانسوی موفق شد از   روستا ممنوع است. چندی این  لمان به غیرمساشخاص

های دور حرم کشیده شده گذشته و وارد آبادی گردد. او ملبس به  زنجیری که در خیابان 

جان از روستا اخراج گردید.  لباس درویشان بود ولی شناخته شد و پس از کتک شدیدی، نیمه 

ه سر او وارد کرده بود که او مجبور شد برای معالجه به  ضربات روستائیان چنان آسیبی ب

 فرانسه مراجعت کند. 

تپه  سلطان رسیدیم و مسیر حوض به  ،آبادپس از عبور از روستاهای شهرسر و حسن      

مین نام وجود دارد اما اطراف آن  ه ه سلطان دریاچۀ بزرگی ب اهور شد. در کنار حوض م

سو  هده نیست. احتماأل آب این دریاچه از رودهای قربرای اروپائیان مقیم تهران شناخته ش

عجم در جنوب غرب کشور پدید  شود. این رودها از ارتفاعات عراقو رودشور تأمین می

 ردند.گمی آمده و به سمت شرق جاری 

. گاهی سوارکاری  شدمی یم مسیر بدتر و تردد کمتر شدمیهرچه بیشتر از تهران دور       

نفره   ۵0به یک کاروان  ، پس از عبور از کنار حوض سلطانخورد. کمی چشم می  به 

آمدند. ردند. به نظر خیلی خسته، الغر و گرسنه می کمی برخوردیم که از سفر حج مراجعت  

آب و علف پشت سر گذاشته بودند. رنگ  آنها مسافات طوالنی را از میان کویرهای بی 

زان بود. از آنجا که این گروه جدیدأ  های آنها فرسوده و آوی سوخته و لباس چهرۀ آنها آفتاب 
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شاگرد من از اسب به زیر آمد،  را زیارت کرده بودند چاپار صمکه و مقبرۀ پیامبر اسالم

 گوشۀ ردای یکی از آنها را بوسید و از چند مرد مسن خواست او را دعا کنند. 

 

 
 

ای واقع شده گسترده آوریل به ایستگاه پنجم به نام منظریه که در درۀ  ٢٩صبح روز      

سلطان در نزدیکی آن قرار داشت که من آن را ترسیم  بود، رسیدیم. کاروانسرای عظیم امیر 

دالک وارد شدیم. چند کاروان در آن اطراق  کردم. بعدازظهر به ایستگاه ششم به نام پل 

ود. سو از کنار کاروانسرا جاری ب های ایجاد شده بود. رود قرکرده و محیط بسیار زنده

اید از میان رود عمیق، پرسرعت و  نیمی از پل سنگی این رود ریخته بود و به این دلیل ب 

 ردیم.کمی ای رنگ عبور فشار با آب قهوه پر

در میان بیابان مسطح و همواری  ساعت سوارکاری به شهر مقدس قم که پس از شش      

یم. منظرۀ شهر از  ند، رسیدکمیسو از میان آن عبور ه ای از رود قرقرار دارد و شاخه

مناره که یک گنبد طالئی را در  ۶و  شدمی رنگ دیده دور بسیار دیدنی بود. چند گنبد آبی

خاطر مدفن   مقدس به  رد. احترام این شهر کمی اندازه زیبا ، منظره را بیندمیان گرفته بود 

این شهر  مشهد در    در حال سفر به   باشد که می   ع خواهر معصوم امام رضا  س حضرت فاطمه

  وسعت  توجه به . با ندمقدس در این شهر مدفون شخص ۴۴۴گذشته از او  درگذشت.

شهر را برای مدفن    شود که تعداد زیادی از ایرانیان این آدم متوجه می  ، های شهرگورستان 

 نند. کمی خود انتخاب 

و دخترانی  . مخصوصأ مادران نازا  کنندزاران هزار زوار از این شهر دیدن می هه ساالن     

 داربچهنند تا رؤیای آنها در مورد ازدواج و  کمیکه حاجت ازدواج دارند از او درخواست  

ای از حضور غیرمسلمانان تا فاصله  عشدن را به واقعیت تبدیل کند. مانند شاه عبدالعظیم

پرفسور  که وارد این شهر مقدس شده غیرمسلمانی تنها اروپائی  حرم ممنوع است. احتماأل 

 ها موفق به این عمل شد. او با موج زوار به  است. او با پوشیدن لباس ایرانی 1وامبری
1 .Vambery م در  1٩13سپتامبر  1۵در مجارستان، درگذشت  183٢مارس  1٩ آرمین وامبری، تولد

م ملبس به لباس درویشی و با نام رشید افندی از طریق ترابوزان به تهران سفر   18۶1در سال  او  بوداپست،  

کرد از شهرهای مرکزی ایران، اصفهان و شیراز دیدن همراه کاروانی که از مکه مراجعت می به و کرد

ترکیسم یعنی متحد نمودن د. اندیشه پانکرم به قسطنطنیه مراجعت    18۶۴در ماه مارس سال  االخره  و ب  دنمو

م مطرح   18۶0بار از سوی او در دهه  هائی که زبان ساکنان آنها ریشه در زبان آلتائی دارد، نخستینسرزمین

 گشت. 
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ای مرمرین حرم را ببوسد. او برای اینکه شناخته  هه درون حرم کشیده شد و مجبور شد پل

مزار در میان یک  که نویسد بود. او می نامه را از حفظ کردهنشود تمام یاسین و زیارت 

اند. داخل ضریح فقط یک  ع شده و فرش گرانبهائی به روی مزار انداختهای واقضریح نقره

 شود.روبی می بار در سال غبار

 

 
 

سمت   پس از عبور از بازار شهر به مسیر سنگفرشی رسیدیم که با شیب مالیمی به     

ا معروف  هه دلیل تجارت و وجود کارخان هزار جمعیت به  ٧0رفت. کاشان با کاشان می 

 راه تجاری واقعباشد. این شهر احتماأل در آینده شهر مهمی خواهد شد زیرا در چهارمی

باشد. گذشته از شده و محل برخورد دو مسیر تجاری، یکی از تبریز و دیگری از یزد می 

 سواحل خلیج  آهن احتمالی هند به اروپا خواهد شد. مسیر تهران به آن کاشان محل تالقی راه

  شهر اقامت دارند  پرست یا گبر در اینند. یک گروه آتش کمی عبور  شهر فارس هم از این

نفر و   ۶۵00برند. تعداد آنها در یزد اما مؤمنین این دین اکثر در یزد و کرمان به سر می 

نفر گزارش شده است. تعداد   8۵00باشد. تعداد کل آنها در ایران  نفر می  1۵00در کرمان  

نند. اما مسلمانان آنها را اذیت  کمیا کار  هه و یا در کارگا  زیادی از آنها در کار تجارت بوده

دهند. آنها حق ندارند مانند سایر ایرانیان لباس پوشیده و سوار کرده تحت فشار قرار می 

 اسب شوند و فقط باید از االغ استفاده کنند. 

ه  گردد. بین دو صخره، بندی ایجاد کردآب دشت کاشان از ارتفاعات کوهرود تأمین می      

نامند. این سد در زمان شاه عباس برای تأمین آب دشت کاشان  آن را بند کوهرود می واند 

 متر به وجود آمده که به دره سرازیر ۴0ساخته شده است. در زیر آن آبشاری به ارتفاع 

نویسد در شود. دکتر پوالک می گونه بندها فراوان یافت می شود. در ایران از اینمی

 ای البرز ساخته شود تمام دشت تهران سبز و خرم خواهد شد.هه صورتی که سدی در کو
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ا و  هه وزد و تصویر کوبند کوهرود هنگام غروب بسیار زیباست. هیچ بادی نمی      

شود. در کنار این بند توقفی  شکل چشمگیری در آب سد منعکس می   ای اطراف به ههصخر

ها نفسی تازه کنند و از زیبائی منظره لذت ببریم.  استراحتی کرده باشیم، اسبکردیم تا 

های ایستگاه کاشان در همان روز یک بار مسیر بین کاشان تا رودکوه را پیموده  تمامی اسب 

شاگرد شده بود. اسب من اسب بسیار بدی بود. با توجه به  بودند و اسب خوب نصیب چاپار 

 شاگرد تعویض کردم.با اسب چاپار این نکته من اسب خود را 

شاگرد آن اسب از خستگی رمقی برای حرکت نداشت و چاپار  زودی معلوم شد که به     

دفعات    مجبور شد پیاده حرکت کند. زمانی که به قسمت سرباالئی مسیر رسیدیم آن اسب به

حیوان    ن از چشما   حدی که   اسب زد به   ائی بههه شاگرد با زنجیر خود ضرب توقف کرد. چاپار 

نوا خون سرازیر شد. محض اطالع خوانندۀ مهربان باید بگویم که رفتار ایرانیان با  بی

. بیچاره حیوانات باید کار کنند در صورتیکه اربابان  استحیوانات بسیار بد و غیرانسانی 

روند. در طول راه مجبور شدیم به دفعات توقف کنیم تا آن  آنها دائمأ از زیر کار در می

وان بیچاره نیروی خود را جمع کرده و چند قدم دیگر بپیماید. چون غروب شده بود و  حی

شاگرد جدا شدم و خود را به تنهائی به کوهرود رساندم. طی  هوا تاریک بود من از چاپار

ساعت طول کشید. رعد و   ۴مسیر در جادۀ باریک، خطرناک و تاریک شب حدود کردن 

د. اسب من در چند نوبت ایستاد و من تصور کردم که  رکمی برق گاهی بیابان را روشن 

ام. چون خسته شده بودم اندکی توقف کردم، اسب را به درختی بستم و  از مسیر خارج شده

 تصمیم گرفتم چند ساعتی در هوای آزاد بخوابم.

ناگهان در افق نوری به چشم خورد و فکر کردم که ایستگاه کوهرود باشد اما تا نزدیک       

گشتم که روشنائی چادر یک ایالت بود. اندکی به چادر نزدیک شده و صدا  شدم متوجه

از صدا کردن   خورد. پسچشم می  ائی در درون چادر به هه کردم اما جوابی نیافتم. سای

های چادر بستم. سپس  یکی از میخ   زیر آمده، حیوان را به  مجدد و نگرفتن پاسخ از اسب به

مسیر کوهرود را سؤال نمودم. مرد خانواده بسیار عصبانی  ورودی چادر را باز کرده و 

ذارم آنها به خواب شبانۀ خود ادامه دهند. وقتی توضیح  گمیشد و اعتراض کرد که چرا ن 

ام پیرمرد از چادر خارج شد. او مرا تا دادم که من یک فرنگی هستم و از مسیر دور افتاده

شب غیب شد.    ای را نشان داد و در تاریکینقطه کنار جاده راهنمائی کرد و با انگشت خود  

ای بود که یک فوت آب در آن جاری بود.  رودخانه  کردممی من در آن حرکت  مسیری که 

یک خانۀ   درختان زیتون فراوانی در دو طرف رود روئیده بود. پس از چند ساعت به 

سمت درب    هقیمأ ب ویرانه رسیدم. اسب با محیط آشنائی داشت و مست  بزرگ، فرسوده و نیمه 

ساعت سوارکاری خیلی گرسنه    1۵ساختمان رفت. اینجا ایستگاه کوهرود بود. چون پس از  

من داد که بسیار چسبید. سپس او با نان و   و خسته بودم مسئول چاپارخانه چای گرمی به 

مرغ از من پذیرائی کرد و پس از آن پیپی با تنباکوی خوشبوی ایرانی کشیدم که واقعأ  تخم

با قرار دادن زین به زیر سر در    تر از همه آن بود کهکرد. عالی  تگی مرا از تنم خارجخس

های روزگار مرخصی گرفتم.  خواب رفتم و چند ساعتی از گرفتاری  کف سنگی ایستگاه به 
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جان را شاگرد از راه رسید. او تمام راه را پیاده آمده و اسب نیمه های صبح چاپارنزدیکی

 ده بود. یدک کشی

ائی از ساقۀ گیاهان  هه کلب  ،ای گلی بود. در کوهپایههه کوهرود آبادی نسبتأ بزرگی با خان     

تأتر ساخته شده بود. باغات متعدد و وسیعی اطراف آن را فرا گرفته بود و  به شکل آمفی 

  10ای اطراف که حدود هه رسید. قلۀ کومشام می   ای سبز و خرم بوی خوبی به ههاز چراگا

تلگراف انگلیسی و هندی   ترین نقطۀ. مرتفع ندهزار فوت ارتفاع داشتند هنوز سپیدپوش بود

  هزار فوتی واقع شده است. همان  ٧ای اطراف آبادی در ارتفاع هه در باالی یکی از کو

دانید این خط تلگراف از وسط ایران عبور کرده، تبریز، تهران، اصفهان،  که می طوری

ند. با یک نگاه به نقشه متوجه خواهید شد که این  کمیم مربوط ه ه شیراز و بوشهر را ب

اهمیت است.  رو بسیار با ای کاروان هه پیچ است. عبور خط تلگراف از کنار را  در  مسیر پیچ 

یرد. این خط از سه  گمی راحتی صورت    گذشته از تعمیرات سریع، رفت و آمد کارمندان به 

باشد، خط دوم با سایر  ط بین لندن و کلکته میسیم تشکیل شده است. یکی مخصوص ارتبا

بین   اطالعات جهان ارتباط دارد و خط سوم مخصوص ارسال خطوط تلگراف

اند. انجام  فلزی در کنار جاده برپا شده   ها توسط تیرهای ایران است. این سیم  ایهه خانتلگراف

باشد.  ای میکننده ته نواخت و خس ای تلگراف ایران کار بسیار یکهه خدمت در ایستگا

مراه دارند. چون آنها خرج  هه گروهی از کارمندان خانوادۀ خود را در این کشور غریب ب

انداز کرده و پس از مراجعت به انگلستان  توانند حقوق و مزایای خود را پس زیادی ندارند می

 در نهایت آسایش زندگی کنند. 

غیرقابل فراموش شدنی دارند. نسیم خنکی که  ای کوهرود منظرۀ بسیار زیبا و هه کو     

د. رکمی د آب و هوای این منطقۀ کویری را خنک و قابل تحمل یوزا میهه از جانب کو

دهد. تا انتهای افق  منطقه در عوض بوی کویر که مسافر به آن عادت کرده، بوی بیابان می 

کویر را که  کی خا و رنگ  هخوردچشم  به های نامنظم پشت سر هم صخره ،در دوردست

گوارا  و  دهد. جویبارهائی با آب زاللخاطر مسافر نقش بسته، تغییر میطول راه در در 

ا واقع شده است. در  هه شوند. قریۀ سوه در جبهۀ جنوبی این کوباعث رشد گیاهان دره می 

های مورچکان و گز عبور کرده  قریۀ بیدشک مسیر مجددأ کویری و هموار شده، از آبادی

رود. پوشش گیاهی این منطقه یک نوع گزنه است که ایرانیان  ود اصفهان پیش می و تا خ

  نند. هرچه بیشتر به کمیآوری کرده، خشک نموده و در عوض هیزم استفاده آنها را جمع 

. باالخره شهر بزرگی با گنبدها و  شدمی ردیم رفت و آمد بیشتر کمیسمت جنوب حرکت 

اصفهان پایتخت سابق ایران   که  نمایان شددر افق ت وسیع ای فراوان در میان باغاهه منار

 بود. 


