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 بخش هفدهم

 بصره
 

اما جریان آب آن شدید نیست. سواحل آن را در دو   استاروندرود رودخانۀ پهنی      

هائی فرا گرفته و در میان آنها مراتعی وجود دارد. چهارپایان در آنها  طرف، نخلستان 

. مردان عرب با دامن  شدمی ای کوتاه دیده هه مشغول چرا بودند. روستاهای متعددی با کلب 

ا آنها را از شر آفتاب  هه ای آبی، زرد و قرمز در رفت و آمد بودند. این چفیهه سفید و چفی

ای به سر داشتند. کشتی از نزدیکی  عمامه  ،چفیهاز باالی . آنها داردسوزان در امان می 

رد. در نزدیکی ساحل سمت  کمی عمق آب در آن بیشتر است حرکت    ساحل سمت راست که 

های بود. چندین قایق بادبانی با بادبان  رنگ پراکنده جزایر باریک، طوالنی و زرد ،چپ

ساحل سمت راست عبور   ازبزرگ در رودخانه در حرکت بودند. از کنار روستای فاو 

متعلق به ایران    1ند. روستای محمرهکردیم. مأمورین گمرک در این ایستگاه وارد کشتی شد

چپ رودخانه واقع شده و از چندین خانۀ یک طبقۀ سنگی با یک قلعۀ کوچک  در ساحل سمت 

. در این محل، در مرز بین ایران و عربستان، دو رود قابل کشتیرانی پیش  شدمی تشکیل 

آورند. یک دولت میآمیزند و منظرۀ بسیار جالبی را پدید  م میه  هفارس باز ریختن به خلیج 

ها در چندین نوبت سعی داشتند شهر  برداری کند. انگلیسیتواند از محمره بهرهکارآمد می

میالدی که قبأل در مورد آن جمالتی   1٨۵٧نتیجۀ سال به ویژه در جنگ بی ،را فتح کنند

کنند.  خود را هم از محمره و هم از بوشهر خارج  به قلم آوردم. آنها مجبور شدند نیروهای

 کشتی آشور هنگام عبور از قلعه، تیر توپی شلیک کرد و پاسخ آن از قلعه داده شد.

باشد. در حالیکه ساحل سمت  اختالف محیط در دو ساحل اروندرود قابل بررسی می     

های منفردی دارد در سمت  رسد و فقط نخلنظر می   ایران، بسیار فقیرانه به   چپ، متعلق به

ای ها کلبه اند. گاهی در میان نخلستان ساحل را بسیار زیبا و ثروتمند کردهها  راست، نخلستان 

رودخانه   ای گاومیش درشود. در نزدیکی ساحل گله می ای گیاهی دیدههه با سقفی از ساق

 زورق. اندکی باالتر تعدادی شدمیها، بینی و شاخ آنها دیده ردند و فقط چشم کمیآب تنی 

ادبانی لنگر انداخته بودند. در سمت چپ آنها تعدادی خانه  های بکوچک و بزرگ و کشتی 

 ما   شد. اینجا بندر بصره بود ومیچندی از آنها پرچم انگلیس و ترکیه را داشت مشاهده که 
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و نیم وارد بندر شدیم. کشتی از سرعت خود کاست و لنگر انداخت. به زودی   ٢ساعت 

کار تخلیۀ کشتی آغاز شد. کشتی چند روز دیگر با مسافرین و کاالهای جدید به بمبئی  

عدد از آنها بین لندن و   ٢کشتی بخار در بندر لنگر انداخته بودند که  3رد. کمی مراجعت 

مناسب  برای حرکت در رودخانه  د. چند کشتی کوچکتر هم که ردنکمی و آمد  بصره رفت 

عثمانی مسئولیت نگهبانی از شهر را در مقابل    . یک کشتی جنگی دولتشدمی ، دیده ندبود

 رسید.دار به نظر می دزدان دریائی به عهده داشت اما خنده 

بلم اطراف کشتی را فرا گرفت تا   ۴٠حدود  هنوز لنگر کامأل انداخته نشده بود که      

که بسیار   استمسافرین و کاال را به ساحل برساند. بلم یک نوع زورق دراز و باریک 

رانان قسمت انتهائی گرد پارو را ند. بلمکمی های عمیق با پارو حرکت در آب  بوده وقوی 

مق آب کمتر است  های گوناگون و شاد رنگ کرده بودند. در نزدیکی ساحل که عبه رنگ 

ابتدا   . در قسمت استرانند. انتهای این نی مانند توپ، گرد های نی بلند می بلم را با چوب 

رانان نی خود را به قعر  و انتهائی بلم و همچنین در طول آن حاشیۀ پهنی وجود دارد. بلم

پیش  ه ب بلمنند و کمیروی حاشیۀ بلم حرکت  رودخانه فرو کرده و با قدرت بدن خود به 

رسند نی را از آب خارج کرده و به سمت اول بر  رود. هنگامیکه به سمت دیگر بلم میمی

بلم  ،شود. پس از تکرار این عمل در چندین نوبتردند و این عمل دائمأ تکرار میگمی

.  کندحرکت می آلود را پاره کرده و با سرعت به جلو یرد. دماغۀ آن آب کف گمی سرعت 

بلم باریک، دراز و سنگین است. سنگینی آن هنگام رسیدن به ساحل و   همانگونه که گفتم

آید. بلم معموأل فقط از تنۀ یک درخت تراشیده  کار می  های دیگر به عبور از میان قایق 

ای، از تر، حمل چوب، دانه و محصوالت کارخانه شود. برای سفرهای طوالنیمی

داری دارند. نوک آنها  نند که ظاهر جالب و خنده کمیهای بزرگ و بادبانی استفاده زورق

. در انتهای آن یک وسیلۀ چوبی وجود دارد که با آن قایق را به  استبه باال خم شده و تیز 

نند. دکل آنها فقط یک بادبان دارد اما چون بزرگ است هنگام  کمی چپ و راست هدایت 

 ند. کمیسرعت خوبی پیدا وزش باد 

با حرکات کامأل  آنها راندند. دو مرد تنومند عرب آن را می م کهشد میمن سوار بل     

و پس از نیم ساعت به ساحل رسیدیم. در قسمتی از  ندها گذشتای از میان سایر قایق حرفه

ردیم. با رسیدن به ساحل، آنها با حرکت  کمی رودخانه برخالف جهت جریان آب حرکت 

قران طلب کردند اما من تأکید کردم که حتی یک قران هم زیاد است. آنها    ٢ن هر کدام  خش

از بردن اسباب من به ساحل خودداری کرده و تصمیم به دعوا گرفتند. من برای رهائی از 

 شر آنها قبول کردم دو قران را پرداخت کنم تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.

به من داده  1ر آلمانی مقیم بصره به نام آقای آشهای برای یک تاجژنرال شیندلر نامه      

ترین خانه رفتم. ایوان بزرگی دور تا  بود اما آدرس او را نداشت. به این دلیل به نزدیک 

دور ساختمان را فرا گرفته بود. مردی به روی یک صندلی تاشو نشسته و مشغول خواندن  

 کمال تعجب  کردم. با    آشه از او سؤال  او نزدیک شدم و در مورد آقای  روزنامه بود. من به 
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ند اما منزل نبوده و هنگام غروب  کمی من گفت که آقای آشه در آن ساختمان زندگی به 

مراجعت خواهد نمود. این مرد آقای الیاس نام داشت و با کمال احترام از من خواست تا در  

برم. من پیشنهاد او را با صورت تمایل در مدت اقامت خود در بصره در منزل او به سر 

رسید. از ساله به نظر می  3٠کمال میل قبول کردم. او یک تاجر انگلیسی بود و حدود 

رد. من در منزل کمی مراه زن و دو پسر خردسال خود در بصره زندگی ه ه ها پیش بمدت

سه  رسید. پس از صرف شام هر  غروب از راه نگامه ه این خانواده مستقر شدم. آقای آش 

ساعاتی در ایوان آقای الیاس نشسته و صحبت کردیم. از این ایوان منظرۀ زیبائی از بندر 

ب،  رودخانۀ مغرور سرزمین عر . اینشدمی ها دیده ها و نخلستان ها، قایق بصره، کشتی

هزار متر مکعب آب به   ٧پس از طی صدها کیلومتر، در جنوب بصره در هر ثانیه حدود  

 ریزد.فارس میخلیج 

آپارتمان وجود داشت و تمامی آنها توسط اروپائیان مقیم   ۶در ساختمان آقای الیاس      

های تجاری داشت.  بود. گذشته از آن انبارها و دفاتری هم برای شرکت  بصره اجاره شده

محله ساخته شده و در آینده  در این ،دست در سال های اخیر چند ساختمان بزرگ از این

کیلومتری رودخانه واقع شده و   3هد کرد. شهر در فاصلۀ حالت شهری را پیدا خوا

ها در جهات مختلف ند. این کانالکمیم مربوط ه ه های مختلف شهر را ب هائی قسمت کانال 

ها گذشته از راه ارتباطی، در کنار باروی د. کانال نآورحفر شده و یک شبکۀ آبی پدید می

تر برای آبیاری های کوچک نند. از کانالکمی خرابۀ شهر به صورت خندق هم عمل 

شود. آب آنها از اروندرود تأمین  ها که اطراف شهر را فرا گرفته، استفاده مینخلستان 

مختلف سال متغیر    ردد. قایق رانی در آنها بستگی به میزان آب آنها دارد و در فصولگمی

رسد. حتی اتفاق ها به حداکثر می . هنگام بارندگی و در اواخر فصل بهار آب کانالاست

ها خشک  اند اما در فصل تابستان تعدادی از کانال ها زیر آب قرار گرفته افتاده که نخلستان 

یم دارد. های شهر تأثیر مستقرودخانه و کانال و مد دریا هم در میزان آب  شود. جزرمی

 شوند.های کوچک خشک شده و هنگام مد آنها هم سطح دریای آزاد می هنگام جزر آب کانال

در قسمت جلوی  یم.کرد رایهک میمراه آقای آشه بله ه ماه مه ب  3٠صبح روز یکشنبه      

 به دیدن شهر رفتیم. چتر سرخ و سفید رنگی با ریش ، ائی نشستههه آن به روی تشکچ

ما از آنها عبور   هائی کهداشت. کانال هائی ما را از پرتو مستقیم آفتاب در امان می ریش

ردند. هر دو  کمی های بزرگی عبور  ردیم آب صاف و ساکنی داشته و از میان نخلستانکمی

ه ما از نزدیکی ساحل  ک می بودند. هنگاها نزدیک هم نخل  ه و سوی آبراه سبز و خرم بود

شود که نخل سایه ندارد و  . گفته می شدمی ردیم نسیم خنک و مطبوعی احساس  کمی حرکت  

ها اما امروز این نکته صحت نداشت و گاهی ما زیر سایۀ نخل   استاین نکته کامأل صحیح  

ت دیگر را به  که میوه و محصوال شدمیهائی دیده ردیم. در طول مسیر بلمکمی حرکت 

ای شهر در سمت چپ رودخانه و در میان  هه دقیقه اولین خان  ۴۵بردند. پس از شهر می

 نخلستان ها نمایان شد و ما از بلم پیاده شدیم. 

   باشدهای هزار و یک شب را خوانده باشد، بصره نام آشنائی می برای کسی که داستان      
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میالدی پس   ۶3۶داده است. این شهر در سال زیرا تعدادی از اتفاقات آن در این شهر رخ 

مراه آورده بود، به  هه هائی که رود ب ها و قطعات درختاز چوب  صاز فوت پیامبر اسالم

بصره گسترش یافت و به   دادی بغخلفا شکوفائیدست خلیفه عمر بنا نهاده شد. در زمان 

ع دیگری نداشت.  بندر بغداد توقیکی از مراکز تجاری بزرگ دنیا تبدیل گشت. کسی از پیش 

  1٠طول  ، بصره از رونق افتاد. در طول چند قرن در کانالی به آنهاپس از افول قدرت 

و شهر به   شدمیرد رفت و آمدی انجام ن کمی کیلومتر که شهر را به اروندرود مربوط 

 خاکی در نزدیکی قلعۀ بصره فقط چند دیوار و تل شد. از شهر قدیمی فراموشی سپرده

  1٧٧٧ها افتاد. در سال  میالدی شهر به دست عثمانی   1۶۶٨باقی مانده است. در سال    زبیر

ها شهر را میالدی در زمان صادق خان، ایرانیان آن را تسخیر کردند اما سال بعد عثمانی 

کوتاهی    مدت  عرب، اختیار شهر را برای  ایل ، یکی از قب1منتفق  باز پس گرفتند. سپس قبیلۀ 

گرفت تا اینکه دولت عثمانی برای بار سوم شهر را فتح کرد و تا امروز شهر در  در دست  

 هزار نفر جمعیت دارد. 1۵. بصره امروز حدود ستاختیار آنها

قسمت اصلی آن سقفی با   آقای آشه و من در شهر قدم زدیم. از بازار ثروتمند شهر که      

های الوان تزئین شده بود، دیدن  اینجا و آنجا با کاشی ،های پخته داشت و دیوارهای آنآجر

از برگ نخل بود. در این بازار  ها و یا سقف آن ندبازار سقف نداشت  ایهه کردیم. سایر راست

های چوبی پهن  ائی وجود داشت و مردان به روی تخت هه خان هم مانند بازارهای ایران قهوه 

ای خود با  هه نشسته به صرف چای و کشیدن قلیان مشغول بودند. تجار عرب در حجر

استکانی از چای و یا فنجانی از قهوه به کسب و کار مشغول بودند. شهر بناهای دیدنی  

مسجد شهر فقط یکی زیبا و   ۴٠زیادی ندارد. قصر حاکم عثمانی شهر تماشائی است. از 

های ولگرد الغر و رسد. سگهای شهر باریک و کثیف به نظر میباشد. خیابان دیدنی می

دست آوردن غذا   ها برای بهها و گورکن خورد. هنگام شب شغالچشم می  ن به بدبخت فراوا

به  پردازند. بیماری، ها می ا و آشغالهه باریک شهر آمده و به خوردن الش ایهه به کوچ 

 بیماری تب در شهر فراوان است.  ویژه

طبقه  ا دو و سه هه م خانهه ند. در بصرکمیبصره در نظر مسافر بوشهر را یادآوری      

های طبقۀ هم کف  ا زیاد است. اطاقهه باشند اما اختالفات آنها مخصوصأ در مورد پنجرمی

ای باریک درختان به رنگ  هه ائی از جنس شاخهه ای باال نردههپنجره ندارد اما در طبق

ا کشیده شده است. زنان عرب یا ترک در این  هه ای یا سبز تیره مانند قفس دور پنجرقهوه

دها نشسته و به صرف چای، شربت و یا کشیدن قلیان مشغول بوده و همزمان  ماننایوان

های شوند زیرا چوب رفت و آمد و وقایع خیابان را زیر نظر دارند اما خود آنها دیده نمی

ا با ایجاد سقفی در پشت بام، آنها را به هه ردد. بعضی خانگمینرده مانع از دیده شدن آنها 

. در ستهای آنهااند. اختالف اصلی بین این دو شهر در نخلستان یک راهرو تبدیل کرده 

بصره تعداد نخلستان به قدری زیاد است که شهر در میان یک نخلستان بزرگ واقع شده و  

  هازیر نخل  ا کامأل هه باشد. اغلب خان به خاطر آن داشتن دید کلی از شهر غیرممکن می 
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پیچد  دهد. ولی هنگام جزر بوی دیگری در شهر می بوی نخل می اند. حتی هوا هم  ساخته شده 

هاست که مستقیمأ زیر نور خورشید قرار گرفته، پرتو آفتاب آنها را و آن بوی لجن کانال

 ند. کمی خشک کرده و بوی بد آنها را پراکنده 

تر و بیمارتر است. مرض تب همه ساله  آب و هوای بصره حتی از بوشهر هم نامطبوع      

ای ارمنستان و  هه یرد. هنگام ذوب شدن برف کوگمی در فصل تابستان چندین قربانی 

ند. چون سدهای اطراف کمی کردستان و پر آبی رودهای دجله و فرات، اروندرود طغیان 

و شهر  یردگمیشود آب، اطراف رودخانه را فرا و از آنها نگهداری نمی شدهشهر خرابه 

به تابستان آب آبگیرها بخار شده و اطراف شهر تبدیل  رود. در فصلتقریبأ زیر آب می

ها شود. این علت باال بودن رطوبت بصره است. هنگام غروب و شب باتالق بزرگ می  یک

های ایوان کامأل خیس شده  پوشاند، به طوریکه میز و صندلیمه غلیظی سطح شهر را می 

شود که خود را به روی تخت  شد. آدم به قدری گیج می آنها دیده می و قطرات آب به روی

خوابند زیرا  بام و یا در ایوان می ها یا در پشتاندازد اما یارای خواب ندارد. مردم شب می

ست که  ا  دهد. کامأل طبیعی در داخل اطاق از گرما و رطوبت حالت خفگی به آدم دست می

کس از شر آنها در امان  به خوبی نشو و نما کرده و هیچ  زادر این شرایط عوامل بیماری 

ند بیماری از کسی به او سرایت نکند اما باید مطمئن باشد که  کمینباشد. اگرچه آدم سعی 

زا، خوردن میوه یا سرماخورگی دچار تب  باالخره او هم با آشامیدن آب ناسالم و بیماری 

ند. عالئم این  کمیبه زودی تب بیمار و شود خواهد شد. این بیماری با اسهال شروع می

اشتهائی، زرد شدن رنگ چهره،  خوابی، بیبیماری تب و لرز، احساس سوزش در بدن، بی

. در حالت معمولی این بیماری از چند روز تا  استید شد میحالی عمو الغری و یک بی 

شود آب و هوای شهر خطرناکتر شود بادهای  شد. علتی که باعث می کمی چند هفته طول 

ند. یک اروپائی در بوشهر به من گفت که او  کمی گرم و ناسالم غربی است که آدم را خفه 

ر ندارم، دید که که ملیت او را به خاط ،ای راروزی در کویر شمال عربستان غریبه 

دانست باید هنگام وزش این باد صورت خود را بپوشاند. رنگ چهرۀ او سیاه شد، به  نمی

 زمین افتاد، خفه شد و در جا مرد. 

باشند اما هندو، تنوع قومی در بصره زیاد نیست و اکثرأ عرب، ترک و ایرانی می     

ها، شیعیان،  تلفی دارند سنی شود. اهالی مذاهب مخارامنی و سیاه پوست هم در شهر دیده می 

ها همه در کنار هم زندگی ها و یزیدیها، ارامنه، مسیحیان دیگر، یهودیها، وهابیبابی 

یرد و  گمی ن ذارند. هیچ برخوردی بین آنها انجامگمی اعتقادات همدیگر احترام  کرده و به

 افتد.های مذهبی به ندرت اتفاق می درگیری

برد که شهر یک مرکز تجاری  شود به زودی پی می هر می زمانی که یک غریبه وارد ش     

های اند و انبار های کوچک متعددی در بندرگاه لنگر انداخته ها و قایق . کشتی ستپرهیاهو

تری مملو از کاال هرهفته در چندین نوبت به  های بخار کوچک شهر پر از کاالست. کشتی 

شوند  دست هم داده و باعث می  همه دست به  و  نند. این عوامل همه کمی سمت بغداد حرکت  

های فعالیت البته  .استآدم دست دهد که بصره یک شهر تجاری پررونق   تا این احساس به
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ند وگرنه  کمیعبور که از شهر  ستشود مخصوص کاالهائی که در بصره دیده میتجاری 

تجارت خود شهر چندان درخشان نیست. این اجناس عبارتند از ابریشم، پارچه، کتان،  

لباس، طال، نقره، چوب صندل هندی، مروارید بحرین، قهوۀ مکه، شال و میوۀ ایرانی، 

ادویۀ جاوه، کاالهای لوکس بمبئی که از بصره به بغداد حمل شده و به قلب میانرودان  

  گرانبها، مس، مروارید، ابریشم خام، اسب و خرما  ادرات خود بصره فلزاترسد. صمی

ردد. پس از گمی ند و اروپا صادر ه هایران، سوریه و گاهی با کشتی ب  ست که اغلب به ا

بهای خرمای بصره دو چندان شد زیرا صدور آن به اروپا   1اتمام ساخت کانال سوئز

خرمای آن وابسته است.   توان گفت که وجود شهر به طور یقین می  تر گشت. به راحت

شاعر    یک  .مختلف وجود دارد  نوع نخل  ٧٠در بصره    اعراب با اندکی غلو عقیده دارند که

فت که  گمیشود. یک ایرانی دیگر استفادۀ مختلف می 3۶3ایرانی گفته است که از نخل 

روید. محصول آن  ی شده و مقدسی است و فقط در کشورهای اسالمی م نظر نخل درخت 

شود. در خوردنی و نوشیدنی است. از تنۀ آن در کار ساخت خانه، قایق و پل استفاده می 

 شود. از برگ آن زنبیل و زیرانداز تهیه کار قالیبافی از چوب آن دار قالی ساخته می 

بندی کردن خرما بسیار جالب بود  ردد و نخل هزاران منفعت دیگر دارد. تماشای بسته گمی

که اعراب در این کار بسیار مهارت دارند. آنها مقداری خرما را به   شدمی و آدم متوجه 

هائی  پیچیدند. سپس با سرعت نوارشکل چهارگوش درآورده و در حصیر برگ خرما می

  ، آید، به دور آن بسته و این مکعب چهارگوش نسبتأ بزرگرا که آن هم از نخل به دست می

 .شدمی آمادۀ حمل 

ها شده و آن کشیدن خط آهن از جدیدأ به خاطر موضوع دیگری هم ورد زبان  بصره      

 ٢. اگر این طرح انجام شود بصره، بغداد و حلباستفارس دریای مدیترانه تا خلیج 

در  ۴در دهانۀ رود اورونته 3ای مهمی خواهند شد. این خط از خلیج اسکندرونهه ایستگا

رسد. فارس میو فرات پیش رفته و به خلیج در موازات دجله  شده،سوریه شروع  شمال

یا  ۵کیلومتر خواهد بود. درازای سفر از بریندیزی 1۴٠٠مسیر مشکل نیست و طول آن 

تر روز کوتاه  1٠مدیترانه تا بمبئی در هندوستان حدود  دریای هر بندر دیگر در سواحل

از طریق عوارض حمل  میلیون فرانک برآورده شده که  ٢۵٠خواهد شد. مخارج آن حدود 

نبوده و کانال سوئز   ،. اما حریف اصلی مؤسسات حمل و نقل محلیگرددمی و نقل تأمین 

سه سفر خواهند کرد. اگر این   های درجهاست. چنانکه محاسبه شده مردم محلی با بلیط 

رو بین سوریه و میانرودان زده  ای کاروانههها و راطرح عملی گردد تیر خالص کاروان 

 د شد.خواه
اطلس هند را به اقیانوساقیانوسبدین طریق ده و کرمدیترانه متصل دریایسرخ را به دریای  ای کهتنگه. 1

سازد. درازای کانال سوئز از پورت سعید در ساحل دریای مدیترانه، تا شهر سوئز در کرانهٔ دریای متصل می

 م افتتاح شد. 1٨۶۹نوامبر  1٧ در آنساختمان  است وکیلومتر  1۶3سرخ 

٢ .Aleppo 

 خلیج و شهری در جنوب ترکیه. 3

۴ .Oronte ۵ .Brindisi 
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  هائی است که من کارترین انجمن باشند یکی از کمانجمن شهر بصره که اکثرأ ترک می     

اهمیتی برای زیردستان خود قائل نیستند و زیان آن بیشتر از ام. آنها هیچ  عمر خود دیده در  

ر دولت عثمانی بهتر از این نیست.  اختیاباشد. البته وضع سایر شهرهای تحت منفعتش می 

نند با آنها برخوردی نداشته  کمی یچ وجه دل خوشی ندارند و سعی ه ه ها باهالی از عثمانی

ها و راهزنان از روی باروی  ائی از بدویهه باشند. امنیت شهر اصأل خوب نیست. گرو

دست  ا  هه ا و مغازهه خان   جلوگیری از آنها باشد به   شهر وارد شده و بدون آنکه کسی قادر به

اند. خرابه  ند و بارو و سدهای شهر نیمهکمی زنند. انجمن شهر به شهر رسیدگی نبرد می

قدری حاصلخیز است    اف آن به شود. خاک بصره و اطردرآمد شهر اصأل خرج آبادانی نمی 

توان محصوالت فراوانی برداشت کرد. با  هائی می با صرف مبلغ کمی و کشیدن کانال  که 

ذرت، برنج، ساله مقدار زیادی گندم، شود اما همه کشاورزی منطقه رسیدگی نمی  اینکه به 

  سایر محصوالت زردآلو، سیب، انار، انگور، زیتون، کلم، کاهو، پیاز، نخودفرنگی، باقال و  

توان به  آید. اگر حکومتی به فکر شهر باشد کیفیت و کمیت محصوالت را میبه دست می

 مقدار زیادی افزایش داد.

ماه مه توسط بلمی خود را به کشتی بخار چرخدار   31و نیم بعدازظهر روز    ۴ساعت       

مرا تا کشتی   سمت بغداد حرکت کردم. آقایان الیاس و آشه  ای مجیدیه رساندم و به رودخانه 

 چرخ کشتی مجیدیه در آب اروند ۵بدرقه کردند و با همان بلم مراجعت نمودند. ساعت 

رود به حرکت درآمد و به سمت شمال حرکت کرد. به زودی بصره و بندر آن در میان  

 ها غیب شد. نخلستان 


