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 بخش بیستم

 سفر با کاروان
 

آقای هیلپرن با کاروانساالر کاروانی به مقصد تهران صحبت کرده بود و قرار شد من      

قران پرداخت  ۵0کیلومتری  ٣00تا کرمانشاه با آنها همسفر باشم. من برای این مسافت 

هائی  صبح دو عرب با قاطر  10رد. ساعت  کمی ژوئن حرکت    ٧کردم. کاروان عصر روز  

مرا بردند تا بار کاروان کنند. خود من هم باید با آنها همراه محل اقامت ما آمده و اسباب    به 

حافظی  نواز خدام. به این دلیل من با احترام فراوان از این خانوادۀ انگلیسی میهمان شدمی

کاروانسرائی   های شهر گذشته و بها و خیابانهه آرامی از کوچ  مراه دو عرب به ه  ه کرده و ب

ای انبار  رسیدند و بارها در گوشه مسافرین و بارها از راه میدر خارج از شهر رسیدم. 

 .شدمی

تجار نشسته و در حال   آمد بود، مخصوصأ در بازار که وهای شهر پر رفتخیابان      

خوردن یا کشیدن قلیان، صحبت و معامله بودند. ابری از دود بازار را فرا گرفته بود زیرا  

ها به روز تبدیل  شب و شب ماه رمضان روزها به شورهای اسالمی با رسیدن ک میدر تما

در این ماه مؤمنین را از خوردن، آشامیدن و حتی کشیدن قلیان پیش    عشود. پیامبر اسالممی

خوابند زیرا این دلیل مسلمانان اکثرأ طول روز را می از غروب آفتاب منع کرده است. به 

شود  ناپدید می اما تا آفتاب در افق باشدکار مشکلی می  ،کار کردن بدون خوردن و نوشیدن

خواند. این ندا در گوش را میمجید ای از قرآن بالفاصله مالئی از مناره باال رفته و آیه 

ها در انتظار آن بودند، مسلمین سرود آزادی است و دهان آنها را برای خوردن که ساعت 

در انتظار این نوای دلنشین   ،افقند. آنها اندکی پیش از ناپدید شدن خورشید در کمی باز 

رعت  به سروی غذا پرت کرده و سپس  های گرسنه خود را بهنشینند تا مانند گرگ می

همه جا به مشام  از های خود را روشن نمایند. در این ساعات بوی خوش تنباکو قلیان 

نفس  نند و پس از صرف غذا و چند کمی رسد. گروه دیگری از شب استفادۀ مفیدتری می

دوز  دوخت و نجاری، آهنگری و  ای خود رفته و در زیر نور چراغ بهههگاکار  چپق به 

خورند و پس از نماز و طلوع  پردازند. اندکی پیش از طلوع آفتاب وعدۀ دیگری غذا میمی

شوند و تا بلند شدن صدای مؤذن هنگام  به رختخواب رفته مشغول استراحت می  ،آفتاب

های این دلیل ازدحام جمعیت در بازار زیاد و چراغ   به روند.و می غروب به خواب خوش فر
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  بود و مانند ابری باالی سر آنها دیده   فراوانی روشن بود. دود قلیان تمام بازار را فرا گرفته 

 زد.ها تعداد اندکی چراغ سوسو می . در خیابان شدمی

کاروانسرا رسیدیم. در   بازارها به ها و پس از یک ساعت سوارکاری از میان خیابان      

که گوئی از برنامۀ آینده اطالع داشتند. اعراب مشغول   شدمی تعدادی قاطر دیده  ، محوطه

صبح حرکت نخواهد    ٢کاروان پیش از ساعت    شمارش و بارگیری کاال بودند. من شنیدم که 

 ای دراز کشیده و به خواب رفتم.کرد و به این دلیل به روی بسته 

عرب مرا از خواب  مرد بامداد حرکت در کاروانسرا بیشتر شد. یک ٢حدود ساعت      

قاطر که    ۵0بیدار کرد و اطالع داد خود را برای حرکت آماده کنم. کاروان عبارت بود از  

 ٢زائر کربال و    ۶تاجر عرب سوار بر اسب،    10ای انگلیسی بود.  بار آنها کاالی کارخانه 

و من مسافرین کاروان را تشکیل   1ردند، یک تاجر کلدانیکیماز مکه مراجعت    حاجی که

دادیم. از دروازۀ بزرگ کاروانسرا خارج شدیم و از بغداد بزرگ فقط خاطراتی برای می

های حومۀ شهر از نظرها ناپدید گشت  زودی ساحل تیگریس و نخلستان   همیشه باقی ماند. به 

ز تعداد نخلستان ها کاسته شد و به ندرت  رفته اهای شهر از سو افتاد. رفته و نور چراغ 

های پر رفت و آمد بغداد با سبک شهرهای شرقی، جای  . خیابان شدمی خانه یا باغی مشاهده  

خود را به کویر پهن و وسیعی داد. قطار طویل کاروان به آهستگی اما با شکوه و جالل 

ر هنگام دستور  رفت. فقط صدای کاروانساالخاصی در سکوت و تاریکی بیابان پیش می 

نواخت بود.  . صدای زنگولۀ گردن حیوانات کامأل یک شدمی دادن به حیوانات شنیده 

ویژه قاطر اول دو زنگولۀ بسیار   به .نندکمیهای قاطر از زنگ بیشتری استفاده کاروان

ردم نفر کمی رسد. من سعی گردن دارد و زنگ آنها از فاصلۀ دور به گوش می بزرگ به 

ردم تا به خواب نروم. اما گاهی  کمیهای قدیمی را زمزمه  کاروان باشم. با خود آهنگ اول  

 ردم ته قطار بودم. کمیزدم و تا چشم باز  چرت می

های . در طول راه به کاروان شدمیمسیر صاف و مسطح بود و هیچ گیاهی دیده ن      

شب بود.   ر ساعات دهندۀ تعداد زیاد کاروان و حرکت آنها د نشان  دیگری برخوردیم که

ای شتر، قاطر و اسب به تعداد زیاد بود هه ها، وجود الشگواه دیگری بر تعداد زیاد کاروان

رسید آنها در  ردند. تا کاروان به نزدیکی آنها می کمی ها از آنها تغذیه  ها و گورکن که شغال 

با رسیدن   ا اجتماع کرده اما هه ند. الشخورها هم دور این الش شدمی تاریکی کویر غیب 

افتاد ها و قاطرها به اجساد همزادان خود می ردند. هنگامیکه نگاه اسب کمی کاروان پرواز 

ردند. اما  کمی رسیدیم آنها مسیر خود را عوض های سفید شدۀ آنها می یا به تلی از استخوان 

رسید که از و به نظر می  شدمیطرف همزادان خود کشیده   های آنها بهنگاه و جهت گوش 

 ستند. ه  هه قادر به حمل بار نباشند، آگاک میعاقبت کار خود هنگا 

 . ندشدهای کوچکی به رنگ آبی رؤیت میصورت برآمدگیهای کردستان در افق به کوه      
می ررودان را تشکیل در هزاره اول پیش از میالد مهمترین حکومت میان  بخشی از تمدن بابل بود که. 1

ای در ساحِل چپ رود فرات، میاِن بصره و ناصریه یاکین نام داشت که در منطقه اد. پایتخت کلدانیان بیتد

 کنونی قرار داشت. کلدانیان از نژاد سامی بودند.
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روشن  ا  و نیم خورشید از پس آنها طلوع کرد و این تابلوی بدون حیات و ساکت ر  ۴ساعت  

. بلی، اگر مسافر  استمنظره برای یک مسافر اروپائی کمیاب و باارزش نمود. البته این 

اروپائی یک بار با کاروانی در قلب کویر سفر کرده و با روش ابتدائی زندگی و سفر آنها  

 ند که این تجربه بارها تکرار گردد.کمیآشنا شود آرزو 

ت برداشته و به  سعید رسیدیم. بارها از پشت حیواناصبح به کاروانسرای بن  ٩ساعت      

ای کوچکی به دور هم جمع شده و به صرف چای  هه آنها آب و غذا داده شد. مردان در گرو

و صحبت کردن پرداختند. آنگاه رختخواب موقتی خود را آماده کرده و ساعات گرم روز  

ساعت سفر در این  ٧بامداد روز بعد به سفر ادامه دادیم. پس از  ٢را خوابیدیم و ساعت 

ساحل رود دجله رسیدیم. از روی آن توسط پل باریک و خطرناک   نواخت به یک بیابان 

ای آن در حال ریزش بود، عبور کردیم. رودخانه در این قسمت عریض و  هه چوبی که پای

ای رنگ بود اما سرعت زیادی نداشت. جریان آب سواحل آن را اندکی تراش آب آن قهوه 

های فراوان در میان نخلستان  1نداشتند. اندکی بعد شهر بعقوبهارتفاع زیادی  البته ،بود داده

مطابق    بازار نسبتأ بزرگ آبادی که  های آن با دیوارهای گلی گذشته بهنمایان شد. از خیابان 

بزرگ شدیم. پس از برداشتن بار  معمول بسیار کثیف بود، رسیدیم. وارد یک کاروانسرای

خوردن   خانۀ ترک نشسته و به شهر رفتیم. در یک قهوه دیدن    حیوانات، تاجر کلدانی و من به 

کباب و نوشیدن چای مشغول شدیم. اعراب زیادی به دور ما اجتماع کردند. من از فرصت  

استفاده کرده و تصویر تعدادی از آنها را کشیدم. این عمل باعث شد آنها با عالقه به کار  

 فه گردد.من توجه کرده و صدها عرب دیگر هم به جمع آنها اضا

ای نشسته مشغول صحبت شدیم. چند  کاروانسرا مراجعت کردیم و در حجره  سپس به      

سرباز ترک وارد شدند و مدارک ما را خواستند. تاجر همراه من گذرنامۀ ترکی خود را 

ای سفارشی را  هه که در بغداد تهیه کرده بود به آنها نشان داد. من تصمیم گرفتم یکی از نام

اشخاصی نوشته شده بود، در عوض برگۀ عبور قالب کنم. من این نامه را از که برای 

ا در اختیار من هه ها را در ایستگاخان وزیر داخلۀ ایران گرفته بودم تا بهترین اسبیحیی 

قرار دهند. مفاد آن اهمیت زیادی نداشت و مهم این بود که این نامه در یک کاغذ اداری 

ا کمک زیادی هه یر پای آن زده شده بود. البته این نامه در ایستگاوز  شده و مهر جناب  نوشته 

ا قادر به خواندن  هه به من نکرده بود زیرا فقط تعداد معدودی از کارکنان برخی چاپارخان

و نوشتن بودند. نقشۀ من کاری نشد زیرا سربازان ترک از خواندن نامۀ فارسی عاجز  

ر نفر یک تومان  ه ه پرتاب کرد و گفت اگر بسوی من  بودند. یکی از آنها نامه را به 

پرداخت کنم به من اجازۀ عبور خواهند داد. من سوگند خوردم که حتی یک شاهی هم به  

آنها پرداخت نکنم. آنها عصبانی شده، مرا گرفته و کیسۀ پول مرا قاپ زدند اما من موفق  

رفت. من عصبانی   ترین آنها به سراغ بار من شدم آن را پس بگیرم. سپس یکی از شجاع 

سمت    زمین گذاشت و به  سمت او رفتم و مشتی به سینۀ او کوبیدم. او چمدان مرا به  شده، به

 ن  به جانبداری از مشاهد ماجرا بودند      من حمله برد. چند تن از مسافرین عرب کاروان که 

1 .Baquba 
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پیش نبردند. مجبور  کنندۀ سربازان کاری از  اعمال وحشیانه و تحریک   پرداختند اما در مقابل 

شدم برای شکایت به نزد حاکم شهر بروم. پس از ورود به قصر، خود را در نگهبانی  

معرفی کرده، تقاضای مالقات نمودم. سربازی مرا به دفتر کار حاکم راهنمائی کرد. او در  

ایوان در میان اشخاص سرشناس شهر نشسته و مشغول نوشیدن قهوه بود. من به زبان  

کردم و او با مهربانی در کنار خود برای من جائی باز کرد و دستور داد برای ترکی سالم  

بود اما مقام او   1خاننام کایمه من فنجانی قهوه آورده شود. حاکم، پیرمرد ریش سفیدی به

منشی خود واگذار   شکایت من رسیدگی کند و شکایت مرا به   واالتر از آن بود که شخصأ به

  برگۀ عبوری به من دهد و پیشنهاد کرد در صورت تکرار اینمن قول داد  نمود. او به 

گردم. این    سربازان بدهم تا از شر آنها خالص   قران به   ۵یا    ۴ای بعد  هه موضوع در ایستگا

 ای از وضعیت ناهنجار دولت عثمانی بود که حتی در مقابل سربازان خود هم قدرتینمونه 

 زدند، مشروبهای شهر و بازار قدم میخیابان وظیفه در  نداشت. آنها در عوض انجام

  اشخاصی را که  ردند. حتی کمی مجانی نوشیده، مشکالتی ایجاد کرده و مسافران را تاراج

نمودند. والی و عوامل  ذشتند اغفال کرده و از آنها مبلغی دریافت میگمی از مقابل پادگان 

مقابله با آنها را نداشته و آنها را برای  ردند زیرا جرأت  کمی او در اعمال سربازان دخالتی ن

قران برای من   ۶عبور  ر حال این برگۀ ه ه گذران امورات زندگی آزاد گذاشته بودند. ب

 خرج برداشت.

ساعت طول کشید. کاروان که از مدتی پیش آمادۀ حرکت بود مجبور   ۴این درگیری      

و در زیر نور بسیار   کاروانسرای بعقوبه را ترک کردیم ٩شد منتظر من باشد. ساعت 

دار بود زیبای ماه در بیابان مسطح به راه افتادیم. تنها پوشش گیاهی این بیابان چند بوتۀ تیغ 

روستای   رسیدیم که  ٢ژوئن به شرابان ٩صبح روز  ٧. ساعت شدمیکه اینجا و آنجا دیده 

کاروانسرا باید   های فراوانی داشت. در این آبادی هم برای رسیدن به بزرگی بود و نخلستان 

آلود و خسته  نواخت با سرعت کم مرا کامال خواب از طول بازار عبور کرد. حرکت یک 

زدم. البته من در طول سفر چندین بار این عمل را کرده بود و من به روی زین چرت می

بودم. ناگهان اسب یکی از همراهان از جاده خارج شد و سوارکار و زین را به   انجام داده

دانم به خاطر خستگی اسب بود یا مانعی سر راه او پدید آمده بود. تا  زمین پرت کرد. نمی 

حیوان از شر بار خود خالصی یافت با سرعت رو به بیابان نهاد. تعدادی از اعراب پس  

 از مدتی تالش موفق به مهار حیوان شدند. 

روی بام    عدد از آنها به  ۶ای این آبادی النه کرده بودند.  هه ها در بام اغلب خان لکلک     

کاروانسرا النه داشتند. دیدن این پرندگان در حال راه رفتن به روی پشت بام کاروانسرا و  

 یا شکار مارمولک یا مار و بردن آن به آشیانه بسیار جالب بود. 

یکی از صاحبان کاروانسرا سوار بر یک اسب عربی اصیل و زیبا از  ، هنگام غروب     

ه من به این اسب زیبا افتاد هوس کردم از آنها جدا شده و با این اسب  بغداد رسید. تا نگا

 را به کاروانساالر پرداخته بودم. خود را به کرمانشاه برسانم، هر چند پول سفر تا مقصد 

1 .Kaimeh ٢ .Scheraban 
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من نظر خود را به طور مخفیانه با این مرد عرب در میان گذاشتم. فقط تاجر کلدانی       

داد تا این معامله جوش نخورد.  تصمیم من با خبر بود و نهایت کوشش به خرج می از این 

ا ترساند تا از این تصمیم منصرف شوم. حتی سایر اعراب هم که  ههاو مرا از خطر ایستگا

ردند. البته آنها نگران من  کمی به زودی از این موضوع آگاهی یافتند نظر وی را تأیید 

برای آنها ارزش زیادی نداشت بلکه نگران اسب بودند تا مبادا    نبودند زیرا جان یک فرنگی

زنان افتاده، از بین برود زیرا این برای آنها صدمۀ بزرگی بود.  دست اشرار و راه به

ساله قبول کرد. البته خرج این کار برای مخارج سفر من بسیار   ۶0باالخره مرد عرب 

نماند و آخرین   مبلغ زیادی برای من باقی معامله ویژه پس از انجام این سنگین بود، به 

قرانی که من در بغداد  ۵0ای من به جیب این عرب ثروتمند سرازیر شد. گذشته از  هه سک

ردم. من  کمی قران بابت اسب و قاطر مرد همراه پرداخت  ٢۵پرداخته بودم باید روزانه 

ید، نداشتم و با این  شکمیروز طول   ٩صبر کافی برای همراهی با این کاروان را که سفر 

 افتادم.روز جلو می  ۵عمل 

راه افتادیم و پس از یک  برای مخفی کردن نقشۀ خود همزمان با حرکت کاروان به      

ساعت زمانی که ماه در آسمان نبود و همه جا در تاریکی مطلق فرورفته بود به انتهای  

ماندیم. پس از غیب شدن از کاروان رفته و با خداحافظی از تاجر کلدانی از آنها عقب 

چهارنعل به سمت مرز ایران تاختیم. به زودی صدای زنگ کاروان که   ،انظار کاروانیان

شبیه صدای حرکت دستۀ عزاداری هنگام تشییع جنازه بود، خاموش شد و بیابان در سکوت  

ده توانستم توقف کرمطلق فرو رفت. حاال من به حال خود بودم و هر جا که مایل بودم می 

و استراحت کنم. پس از طی یک ساعت از کنار چند سوارکار عبور کردیم. ابتدا تصور  

کردیم که دستۀ اشرار باشد و مرد عرب همراه من تفنگ و من هفت تیر خود را به دست  

 ای از کنار ما عبور کردند. گرفتم اما آنها بدون کلمه 

رفته تپه ماهور شد. جاده در  رد اما رفته کمیای عبور مسیر از میان بیابان گسترده      

رد. از کنار چند نهر که در  کمیای تنگ عبور هه ا و گذرگاههبعضی نقاط از میان صخر

  به ۴سبز و خرم روئیده بود، گذشتیم. ساعت  یاهه اطراف آن چمن، گیاهان بلند و بوت 

خوبی به نظر  های فراوان رسیدیم. محیط با نخلستان  1رباط روستای نسبتأ بزرگ قیزیل 

و نیم خورشید طلوع   ۴ساعت توقف کرده و غذائی خوردیم. ساعت  ٢رسید. به مدت می

برد. ما در  آسمان می های اطراف را به شن  . باد باد شدیدی وزیدن گرفت ۵کرد. ساعت 

ردم کمیردیم تا اینکه بارش باران آغاز شد. احساس کمیابر غلیظی از شن حرکت میان 

  ٢م نزند اما بارش باران فقط ه هند تا وزش باد تعادل آن را بکمیمت که اسب من مقاو

فرسائی هوای بوشهر هوا گرم شد اما به گرمی و طاقت  ۶دقیقه طول کشید. حدود ساعت 

 یا سواحل تیگریس در این ساعت از روز نبود. 

آنها فالت  تپۀ موازی هم عبور کردیم. در بین  ٣رفته سرباالئی شد. از مسیر رفته      

 بود.  آفتاب چمنزار را خشک کرده   گیاهی داشت اما شدتمرتفعی ایجاد شده بود که پوشش

1 .Kizil Rabat 
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 .شدمیبلند آردیالن در افق دیده  های کوه

ریزد ای که نهایتأ به تیگریس می به خانقین رسیدیم. شهر در کنار رودخانه  11ساعت      

ای سمت آبادی سرازیری شد و به ساحل سرسبز رودخانه ائی به  هه واقع شده بود. مسیر از تپ

، رسید. منظرۀ زیبائی ایجاد شده بود.  شدمی هائی ختم  که مانند سایر نقاط منطقه به نخلستان 

این محل نقطۀ مرزی بین ایران و قسمت آسیائی ترکیه بود و پس از آن پرچم ترکیه دیده  

شدیم از میان آب عبور کنیم. عمق آن   نخواهد شد. پل رودخانه فرو ریخته بود و مجبور 

 ذاشتم تا خیس نشوم. گمیگاهی به قدری بود که باید پای خود را به روی زین  

رفته تپه ماهور شده و به تعداد بعدازظهر خانقین را ترک کردیم. مسیر رفته   ٣ساعت      

ه در ردند. از کنار دو قلعکمیای ملخ و گروهی کالغ پرواز حیوانات اضافه گشت. دسته 

نزدیکی جاده که به روی دو تپه ساخته شده بودند عبور کردیم. به روی دیوارهای آن  

گروهی سرباز مسلح ایستاده بود. پس از چند ساعت به اردوی سربازان رسیدیم. هنوز  

سرباز ایرانی مسلح به دنبال ما آمدند. آنها پشت سر ما   ۶مسافت زیادی نپیموده بودیم که 

دادند. مثأل هنگام تاخت چهارنعل،  عملیاتی به روی اسب انجام می و گاهی هردکحرکت 

ردند که صدای کمیردند. آنها به قدری نزدیک به من سوارکاری کمیهمزمان شلیک 

داد. متعجب بودم که چگونه  عمودی گوش مرا آزار می ایهه ا در زیر صخرهه شلیک گلول

اردوی نظامی دیگری رسیدیم. . پس از یک ساعت به ستشکهای آنها نمی پای اسب

سربازان به نزد من آمده و تقاضای انعام کردند اما من به آنها گوشزد کردم که من از آنها  

ه پی بردند اصرار ک میام تا انعام دهم و پولی پرداخت نکردم. هنگاتقاضای کاری نکرده

باز دیگر از سر ۶ند مرا به حال خود گذاشته و مراجعت کردند. کمی آنها در من اثر ن

به قصر شیرین   8مان طریق با ما تا قصر شیرین همراه بودند. ساعت ه هاردوی دوم ب

باشد تا مسافر را همراهی کنند  رسیدیم. در شهر به من گفته شد که این وظیفۀ سربازان می 

 زیرا اشرار زیادی در این منطقه فعالیت دارند.

چشم   در سمت چپ مسیر به  های قصریخرابه  ، پیش از رسیدن به قصر شیرین     

میالدی برای   ۶٢8تا    ۵٩0بین سال های    1خورد. این بنا در زمان سلطنت خسرو پرویزمی

ا در هه همسر مورد عالقۀ او به نام شیرین ساخته شده است. البته شهر تمیز نبود و زبال

داد. تعدادی سگ ولگرد الشۀ اسبی را که تازه  های آبادی انبار شده و بوی بدی میخیابان 

ه کرده بودند. درکاروانسرای ا النههها باالی سقف خان لکردند. لککمی تکه مرده بود تکه 

کاروان پیش از ما رسیده بود و جا بسیار تنگ بود. من در کنار چند سرباز    مخروبۀ آن یک 

انداز آنها  روی زیر اجازه دادند تا بههای مهربانی بودند و به من ایرانی جا گرفتم. انسان 

 کردم. ن تهیه مرغ، نان، چای و قلیادراز بکشم. من با پرداخت مبلغ ناچیزی تخم 

م که پس از خلع هرمزد چهارم به  ۶٢8الی  ۵٩0خسرو دوم معروف به خسرو پرویز پادشاه ساسانی از. 1

پادشاهی رسید. در اوایل سلطنت وی بهرام چوبین سردار معروف ایرانی بر او تاخت و خسرو به نزد 

 .تصرف رومیان درآمددستگرد به سلطنتی خسرو در م کاخ ۶٢8امپراتور موریکیوس سزار روم رفت. در 

 خسرو پرویز پایتخت را ترک کرد و چیزی نگذشت که در اثنای شورشی کشته شد. 
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ما ابتدا به خاطر امنیت بیشتر با آنها همراه شده،   و نیم کاروان به راه افتاد. ٢ساعت      

  های چابکی از ما سبقتسپس از آنها جلو زدیم. پس از طی مسافتی صدها سرباز با اسب 

های بلند، نازک و سفید رنگی به تن داشتند و در ناحیۀ کمر کمربند  گرفتند. اکثر آنها شنل 

روپوش تعدادی از آنها از حریر آبی بود و شنل گلدوزی شدۀ   .ای بسته بودندطالئی یا نقره 

 کمر داشتند.  دوش و خنجر به   شانه انداخته بودند. تمامی آنها تفنگ به   خاکستری رنگی به

ا هه د  ،مدتی صدای زنگ کاروانی به گوش رسید و پس از عبور از یک صخره  پس از     

هائی مشاهده شد. من مقصد آنها را سؤال کردم. یکی از آنها با احترام  ایرانی سوار بر االغ

ها ستیم، آقا". آنها باید از طریق بغداد و سوریه تمامی بیابان ه  ه"ما در راه مک  تمام پاسخ داد

و کویر را پشت سر بگذارند. اگر چه این سفر در ابتدا به خاطر دست کشیدن از خانواده،  

ها پس از مراجعت حاجی سختی   اما آنها با تحمل این  باشدمی شهر و دیار بسیار تلخ و سخت  

 هوید ک گمی ها به روی آنها گشوده خواهد شد. پرفسور وامبری خوانده شده و تمامی درب 

به روی مهر آنها و پس از فوت به روی سنگ قبر آنها این لقب نقش خواهد   نگام حیاته

دهند.  رضایت می عای فقط به سفر تا مشهد، کربال، حتی قم و شاه عبدالعظیمبست. عده 

شوند که القاب  کربالئی خوانده میو مشهدی نند کمی زواری که از دو شهر اول مراجعت 

  ، ا عنوان حاجی قابل مقایسه نیست. نقطۀ اوج سفر حجیچ وجه به ه باشند اما ب محترمی می 

. باال رفتن از ارتفاعات  نیست صدعا و مناجات در کنار کعبه یا زیارت حرم پیامبر اسالم

یرد و در آنجا جشن یادبود قربانی حضرت  گمی عرفات که فقط در یک روز از سال انجام  

. زوار با رسیدن به باالی کوه فریاد  استشود روز مهمی برای حجاج انجام می عابراهیم

باشد و حجاج  "اللهم لبیک" و این لحظه با افتخارترین روز زندگی یک مسلمان می  زنندمی

 نند. او پس از انجام این عمل و نائل شدن به این افتخار فراموشکمیهرگز آن را فراموش ن

اد زیادی از حجاج که بر پشت شتر یا پای پیاده  شود. تعدناشدنی یک حاجی کامل می

نند برای باقی عمر  کمیآب و علف عبور های بی مشکالت سفر را قبول کرده و از بیابان 

که از   ،ای از مسیر منزل کرده و بدون توجه به چشم انتظاری خانواده و فامیلدر نقطه 

فراوان با گروه جدیدی به مقصد  اند، مجددأ با شجاعت کامل و امید  خبر مانده حاجی خود بی

ای از حجاج از مسافت مسیر هیچ اطالعی ندارند و هر روز  شوند. عده مراه میه همک

ای کعبه می باشند. وامبری در مشهد چند زائر هههنگام غروب چشم انتظار دیدن منار

پس فردا؟ سمرقندی را مالقات کرد که از او پرسیده بودند آیا فردا به مکه خواهند رسید یا 

از عظمت   ،های مشرق زمین به حرکت افتادههای بخار در آب های اخیر که کشتی در سال

سفر مکه اندکی کاسته شده است. ایرانیان ثروتمند اینک با کشتی از بوشهر و از طریق  

ای از تهران از طریق رشت و باکو، قسطنطنیه و کانال سوئز  روند. عده عدن به جده می 

 نند. کمی روند. اما حجاج کم درآمد هنوز هم از میان کویر سفر به جده می 

 باالی    ا برهههای قلعآمد زیادی داشت. برجوردیم رفتکمیما در آن حرکت    مسیری که     

تر شده بودند. در میان آنها  م نزدیکه ه ا بهه. کوشدمیهای اطراف مسیر مشاهده بلندی

ها ملخ همچو ابری در حال  آنها جاری بود. میلیون هائی پدید آمده و جویبارهائی در دشت
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صبح به روستای سرپل رسیدیم.   8ردند. ساعت کمی پرش بوده و صدای ناهنجاری ایجاد 

قبضه توپ زنگ زدۀ قدیمی    ۴سرباز در خارج از پادگانی دیده شد. در داخل پادگان    ٣ابتدا  

 کاروان گذشتیم. آنگاه به یک  ای و پس از آن از باغ وسیعیقرار داشت. سپس از امامزاده

 

 
 

سرای قدیمی و یک چایخانه رسیدیم. در آنجا نشسته و مشغول خوردن غذای معمول سفر  

که تخم مرغ، نان و چای بود، شدیم. آبادی سرپل در میان دشت گسترده و پهنی واقع شده  

کردیم. به زودی مجددأ حرکت  ٩اند. ساعت ای بلندی اطرف آن را احاطه کرده هه و کو

ای رسیدیم که جویباری در ته آن در جریان بود. در  وارد تنگۀ باریکی شدیم. سپس به دره 

خورد. منظره به قدری زیبا و گیرا بود که  آن طرف جویبار درختان فراوانی به چشم می

من تصمیم گرفتم مدتی استراحت کرده و تصویر آن را نقاشی کنم. حیوانات را در دشت  

زیر درخت چناری نشسته و مشغول نقاشی شدم. پس از حرکت مجدد از کوه  بسته، 

رفتیم بود. هرچه باالتر می  آنجا روئیدهوهائی اینجا ای نسبتأ بلندی باال رفتیم. درخت صخره

 .شدمیتر تر و مطبوع هوا خنک 

  به قریۀ میان داغ که آبادی کوچکی بود رسیدیم. در خانۀ یک ایرانی از اسب   ٣ساعت       

به زیر آمده و در میان خانوادۀ او چند ساعتی استراحت کردیم. از این قریه مسیر به سمت  

سرازیری شد. جویبارهای   1تا آبادی کریندغرب و سپس به سمت جنوب منحرف شده و 

ای بلندی در دو طرف مسیر وجود  هه رد. کوکمیزیادی این منطقۀ سبز و خرم را آبیاری 

خورد. جاده در این  چشم میآنها چندین روستا و تعدادی چادر ایالت به در دامنۀ  داشت که 

. هنگام غروب هوا سرد شد شدمیجوش مختلف و موازی تشکیل محل از چند مسیر خود

  باغات میان واقع در  به آبادی نسبتأ بزرگ کریند 11و مه رقیقی محیط را پوشاند. ساعت 

ها در خود شد رسیدیم. از این قناتی میهائی آبیاربزرگ و سرسبزی که توسط کانال 

 روستا هم به تعداد زیاد جاری بود. چون کاروانسرای آن متروکه و خراب بود شب را در
1 .Kirrind 
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ای شب هوا هه هوای آزاد به صبح رساندیم. مرد عرب همراه من آتشی روشن کرد اما نیم 

خشک شده بود. مدتی به دویدن  به قدری سرد شد که من بیدار شدم. بدن من از سرما 

 پرداختم تا بدنم گرم شود. سپس چندین استکان چای گرم خوردم تا حال من جا آمد. 

ژوئن روستا را ترک کردیم. جاده خیلی خوب بود و از میان بیابان    1٢صبح    ۶ساعت       

این منطقه    ها و مزارع پرمحصول کامأل مشخص بود که ذشت. از شرایط باغگمی مسطحی  

باشد. ساعت  ی خوبی داشت. این منطقه یکی از سرسبزترین مناطق داخلی ایران میآبیار

آباد رسیدیم. جویبار نسبتأ پهنی از وسط آبادی جاری بود. پس از  به روستای هارون  11

مستقیمأ وارد بازار آبادی شدیم. در چایخانۀ روستا باقی روز را به   ،عبور از روی پلی

از اهالی مشغول صرف چای و قلیان بودند. مالئی عالقۀ زیادی  استراحت پرداختیم. تعدادی  

بسیار  خود او به دفتر نقاشی من نشان داد. من او را نقاشی کردم و او با دیدن آن گفت که  

 زیباتر از تصویر بود. 

از آنها شب کاروانی به راه افتاد و ما هم با آنها حرکت کردیم اما به زودی    1٢ساعت       

ماهور شد. به خاطر آبیاری کافی همه جا سبز و خرم بود.  تپه  مسیرودی به زجلو افتادیم. 

از کنار چندین روستا و اطراق ایالت عبور کردیم. به یک کاروان رسیدیم که با صدها  

از تنگۀ خطرناکی   ۵رفت. ساعت  شتر، در تاریکی شب با شکوه و جالل خاصی پیش می

ه و پیاده حرکت کنیم. پس از یک ساعت به  عبور کردیم و مجبور شدیم از اسب به زیر آمد

ای واقع شده بود. از این نقطه  کاروانسرای ماهی دشت رسیدیم که در میان دشت گسترده

شتر که من آنها را دقیقأ شمارش کردم، حرکت کردیم. از  1۵0مراه یک کاروان با ه ه ب

د را به یکی از  روی کنجکاوی تصمیم گرفتم تا کرمانشاه به پشت شتر سفر کنم. اسب خو

اعراب دادم و من سوار شتر او شدم. او از سوارکاری به روی این حیوان زیبا بسیار  

ای به زانوی چپ شتر زد. هنگام بلند  ساربان ضربه  ،رد. برای نشاندن حیوانکمیافتخار 

شدن من نهایت سعی خود را به کار بردم تا از پشت شتر نیافتم. دو مرد عرب مرا از دو 

افتادم. به روی گردن حیوان می   بدون کمک آنها،  گرفتند. مسلمأ هنگام برخاستن شترطرف  

فشار شدیدی به سمت جلو و هنگام برخاستن شتر به   ،هنگام بلند شدن به روی پاهای عقب

شود. حرکت شتر  فشاری با همان قدرت در جهت عقب به آدم وارد می  ، روی پاهای جلو

ای  هه ند. مخصوصأ بین کشالکمیر طوالنی آدم را خسته اما سف استبسیار نرم و مالیم 

چپ و از عقب    هواره مانند شتر از راست به گ   میشود. حرکت دائران کشیدگی احساس می

 شود.جلو و تکرار مکرر آن باعث خواب آلودگی و گیجی مسافر می   به


