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 بخش بیست و یکم

 کرمانشاه
 

کرمانشاه پایتخت آردیالن یا کردستان ایران رسیدیم. شهر در میان دشتی   به ٣ساعت      

ای مرتفعی که قلۀ تعدادی از آنها هنوز سفیدپوش بود،  ههواقع شده و دور تا دور آن را کو

  . روستاهای زیادی در حومۀ شدمی فرا گرفته بود. در اطراف شهر درختان فراوانی دیده 

دهد. بازار شهر تمیز و  مسافر دست می شهر وجود داشت. در کرمانشاه احساس خوبی به 

های شهر باال و پائین  این دلیل خیابان ائی واقع شده و به هه باشد و به روی تپنسبتأ پهن می

ی، پارچه و میوه  ئای نانواهه ها در رفت و آمد بودند. مغارروند. مردم زیادی در خیابان می

کاری ا را چکشهه زیادی در بازار وجود داشت. مسگرها ظروف آشپزخانه و قابلم   فروشی

زدند. دراویش با غرور در خردسال، کاال و قیمت آن را فریاد می ردند. فروشندگان کمی

ای پول خود را که از جنس پوست نارگیل بود، به طرف هه آمد کرده و کاس  و بازار رفت

در  سنگین  های  آنها کمک کنند. شترها و قاطرها با بار  ردند تا مردم به کمیرهگذران دراز  

اهمیتی بود  بی   کرمانشاه که سابقأ شهر ردند.کمیاز میان مردم برای خود راه باز    ،بازارها

هزار نفر   ۴٠تا  ٣٠از ابتدای قرن حاضر بسیار پیشرفت کرده و تبدیل به شهر بزرگی با 

جمعیت شده است. پادگان نظامی شهر تعداد زیادی سرباز و توپ دارد. کارخانجات متعددی  

 در این شهر ایجاد شده است. 

های خود را به  آخرین قران حاال زمان آن رسیده بود که با سرعت پولی تهیه کنم زیرا      

اندازۀ کافی نداشتم تا اطاقی برای اقامت    مرد عرب همراه خود دادم. پول به   عنوان انعام به 

نت ارسال کرده  به ای نبود تا تلگرامی برای دکتر هی تهیه کنم و حتی دارائی من به اندازه

ببینم که سرنوشت چه    و تقاضای کمک نمایم. تنها چارۀ من این بود که در این شهر بمانم و 

نوازی شرقی و  توانم روی میهمان ای برای من دارد. البته من مطمئن بودم که نمیبرنامه 

 دست و دلبازی مردم شهر حساب کنم و از شرایط موجود بسیار ناراحت بودم. ناگهان به 

  مسفر عرب من چندین بار از او نام برده بود. اوه  هیاد یک مرد عرب ثروتمند افتادم ک 

حسن ملقب به وکیل الدولۀ انگلیسی و اهل بغداد بود. یعنی او نمایندۀ  نام آقا محمد   تاجری به

دولت انگلستان بود و به این دلیل ثروت او از دستیازی شاه در امان مانده بود. مرد عرب  

و  های اباشد. کاروان گشا می نواز، همیار و گرهسرشت، میهمان گفته بود که او بسیار نیک 
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  ردند. به این دلیل من بهکمی المقدس و مکه سفر از شرق در هرات و از غرب در بیت 

ا باال  ههمنزل او که شبیه کاخی بود رفتم و خود را به خدمتکار او معرفی نمودم. او از پل

پس از  .پذیرند""عالیجناب شما را به حضور می  رفت و بالفاصله مراجعت کرد و گفت

 های  های اصیل ایرانی مفروش بود. شالد اطاقی شدیم که با فرشعبور از راهروئی وار

 

 
 

ای اطاق با اشیاء برنزی تزئین شده بود. آقا حسن  ههاز دیوارها آویزان و طاقچ کشمیری

در وسط اطاق، در میان تلی از کاغذ، کتاب و دفترچه به روی زمین نشسته بود. عبای  

به سر و عینکی بر بینی داشت. من با لباس خاکی  ای ابریشمی او طالکاری داشت. عمامه 

ای گلی وارد اطاق شدم. تسمۀ سوارکاری را هنوز در دست داشتم. هنوز به او  هه و چکم

مۀ  ه های کنرسیده بودم که از جای خود بلند شد و به سمت من آمد. سالم بسیار دوستانه 

صبح شما به خیر باشد، حال   "افندی، دهند، کرد و به زبان ترکی گفت مسلمانان انجام می

آیم و اهل کجا هستم. گویا  شما خوب است، انشاهللا؟" سپس از من سؤال کرد که از کجا می

گوئی آن را در خاطر   ،ای تفکردانست که سوئد در کجا قرار دارد اما پس از لحظه او نمی 

امیکه پاسخ مثبت  باشید؟" هنگ"آیا شما همشهری کارل دوازدهم نمی خود پیدا کرد و گفت 

 را که به در مورد کارل دوازدهم   1مرا شنید چهرۀ او از شادی برق زد زیرا او کتاب ولتر

1 .Voltaire  م، او   1۷۷8مه  ٣٠م در پاریس، درگذشت  1۶9۴فرانسوا ماری آروئه ملقب به ولتر، تولد

م اشعاری بر ضد فیلیپ دوم از خاندان اورلئان سرود که باعث تبعید وی از فرانسه گشت.   1۷1۵در سال 

 او از نامدارترین فیلسوفان فرانسوی در عصر روشنگری است. 
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ای زیادی از آن باقی نمانده تصاویری  هه سخخوانده بود. این کتاب که نشده،    فارسی ترجمه

 ترک فرو کرده است.  ۴هم داشت، از جمله عکسی که او شمشیر خود را همزمان در بدن  

سر و شرایط خانوادگی من  پس از اندکی صحبت در مورد کارل دوازدهم با لقب آهنین      

مانشاه  ماه در کر ۶از من درخواست نمود به مدت  ،در سوئد و دوستان من در تهران

دهد روز را نمی  ٣به او گفتم که زمان اجازۀ ماندن بیشتر از ه ک میمیهمان او باشم. هنگا 

او بسیار ناراحت شد و از من خواست تا در مورد پیشنهاد او فکر کنم. بدون شک او از  

نوازی و پذیرائی از یکی از هم میهنان کارل دوازدهم در زیر سقف خانۀ خود  میهمان 

تواند مرا تا  رد. او از من پوزش خواست که خود شخصأ نمی کمیور و افتخار  احساس غر

. با اشارۀ او پیشخدمتی وارد بودبغداد  اطاقم همراهی کند زیرا او در حال ارسال پست به

خانۀ دیگری در نزدیکی خانۀ او برد. تمام این خانه در اختیار من قرار داشت    شد و مرا به 

های اصیل ردم. من تاالر بزرگی را که با فرشکمی خواب خود را انتخاب    و من باید اطاق 

های ابریشمی قرار داده شده بود، انتخاب  ایرانی مفروش شده و در کنار دیوارها پشتی 

کردم. یک میز موزائیک با دو صندلی در وسط اطاق قرار داشت و چلچراغ بزرگی از 

قدیمی   کارل دوازدهم که از یک روزنامۀ سقف آویزان بود. تصاویری از جمله عکسی از 

این خانه در کرمانشاه رسیده بود، دیوارها را زینت  روسی قیچی شده و به طریقی به

ایران و سلطان    هائی از شاهتصویر از الکساندر سوم تزار روس، عکس  1٠داد. حدود  می

اطاقی   ،تا اروپا های دیوارهای این تاالر بود. با توجه به بعد مسافتعثمانی سایر عکس 

بهتر از این برای من و گالری عکس سالطین در این نقطه از جهان وجود نداشت. آسایش  

هائی را به خاطر  من خیلی بیشتر از آن بود که من در این سفر به آن عادت داشتم. شب 

آوردم که در هوای آزاد به صبح رسانده و یا در گوشۀ کثیف و خاکی یک کاروانسرای 

اله خوابیده بودم. از روی خوشحالی در حالی که سالطین کشورهای مختلف مرا چند صد س

 ای ابریشمی انداختم.هه زیر نظر داشتند خود را به روی یکی از تشکچ

رد که تو گوئی من یکی از اعضاء فامیل کارل دوازدهم کمی آقا حسن با من چنان رفتار       

تمام مدت در خدمت من باشند. همه   . او دو تن از میرزاهای خود را مأمور کرد درهستم

های کوچکتر منزل در انتظار فرامین من بودند. آنها  روزه دو پیشخدمت در یکی از اطاق 

ریختند. هرگاه تصمیم  دیدند و برای من شراب می بساط غذا را از مرغ تا خرما تدارک می 

به یک کالم من مانند  ردند.  کمیمراه میرزاها به شهر بروم اسب مرا زین  ه  هرفتم که ب گمی

از اینکه    ،شرایط  ردم. با توجه به کمیهای هزار و یک شب زندگی  علی در داستاننورالدین

این ترتیب میهمان او  ماه به ۶کرده و به مدت  توانستم پیشنهاد میزبان خود را قبولنمی

زیبائی داشت. از  بوی بسیار های خوشگل  ،کوچک حیاط خوردم. باغچۀ باشم، افسوس می

روهای باغچه از  توان انتظار داشت. پیاده ای کشور گل و بلبل گذشته از این نمی هه باغچ 

های قرمز در آن شنا  که ماهی، جنس مرمر سفید بود و در اطراف حوض وسط حیاط

ای این حوض هم از جنس مرمر سفید  هه هائی قرار داده بودند. پاشویردند، صندلیکمی

ریختن در زیر نور خورشید مانند تار عنکبوتی برق  ارۀ حوض هنگام فرو . آب فوندبود
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ای ماه در آسمان پر ستاره  ها نور نقرهزد. روزها درخشش آفتاب در آسمان آبی و شبمی

 نمود. حیاط را با زیبائی خاصی روشن می 

آقا حسن برای صرف شام به منزل والی  ،اولین شب اقامت من در کرمانشاه 8ساعت       

ت داشت. یکی از میرزاها به من گفت که میهمانان در این شام اندکی سرخوش شده و  دعو

نرد و رسد. پس از صرف شام هنگام بازی تخته میهمانی پیش از طلوع آفتاب به پایان نمی 

شود. دختران برده با حرکات موزون  عرق یکی پس از دیگری خالی می هایتاس، تنگ 

ای از آنچه که در سرشناس و مسلمان را از گوشه  ص رقصند و این اشخابرای آنها می 

بسیار    نند. من از دیدن کالسکۀ زیبا و تمیز آقا حسن کهکمیبهشت در انتظار آنهاست، آگاه  

 رد، تعجبی نکردم. کمی ای باریک و کثیف شهر حرکت  هه ها و کوچموزون از میان خیابان 

ایرانی شهر که آقای شیندلر در مورد او   هنگام عصر من به دیدن رئیس تلگرافخانۀ      

صحبت کرده بود، رفتم. مرد ریزنقش و دوست داشتنی بود که چندین سال در پاریس اقامت  

رد. اما دفتر تلگرافخانه بسیار ریخت و  کمی  صحبتکرده بود و زبان فرانسه را به خوبی 

ودند. گاهی از  روی زمین نشسته، مشغول صرف چای و قلیان ب پاش بود. کارمندان به 

پنجرۀ بزرگ اطاق نظری به میدان که سربازان، تجار و مردم عادی در رفت و آمد بودند،  

 انداختند.می

مراه دو تن میرزا شام خوبی از غذاهای خوشمزه و  ه ه پس از مراجعت به منزل ب     

  دار شرقی خورده سپس به گفتگو نشستیم. یکی از آنها در صدد بود معلومات خود راادویه

در زبان انگلیسی به رخ من بکشد اما پس از بیان چند جمله از او خواستم تا مطالب خود  

فت که آخرین بار  گمیرا به زبان ترکی بازگو کند و این سخن مایۀ دلگیری وی شد. او 

سال پیش به زبان انگلیسی صحبت کرده و به این دلیل مقدار زیادی از لغات را فراموش   1٢

مۀ آنها را  ه ه سال سن داشت. شام عبارت از غذاهای زیر بود ک ٢۴کثر کرده بود. او حدا

همزمان سر سفره آوردند. کباب کوبیده، شیشلیک، مرغ، ماست و خرما، یک نوع ماست  

 هایبا مالقه که  شدمیخرما و پنیری شور و ترش. همراه غذا شربت داده    تر و بدون رقیق

که اصأل شراب نبود    شدمیذشته از آن شرابی داده  نوشیدیم. گای میکاری شدهچوبی و کنده 

و انواع گوناگونی داشت. در کنار غذا عرق، نان   شدمی و از آب، شکر و شهد خرما تهیه 

های کوچکی به اندازۀ ای مختلف به مقدار زیاد وجود داشت. سپس در فنجان هه ایرانی و میو

. نداشتهمراه    به د و شیر یا خامه  ی قهوۀ ترک آوردند که غلیظ و تلخ بوخور  مرغجای تخم 

های عربی و هندی که لولۀ الستیکی  ر نفر یک قلیان داده شد. بر خالف قلیان ه ه آنگاه ب

ها نقش و نگاری داشت. سپس پیشخدمتان یکی از تخت  داشتند این قلیان لولۀ چوبی خوش

ردند که در جشن  کمیرا به حیاط بردند و مجلس در حیاط ادامه یافت. میرزاها احساس 

ای شب مجلس را ترک نکردند. با این وصف کامأل  هه پرشوری شرکت داشتند و تا نیم

هائی از هزار و یک شب را در طبیعی بود که شب اول اقامت من در کرمانشاه داستان 

 خاطر من زنده کند. 

 ن هنگام طلوع آفتاب یکی از میرزاها به بالین من آمد و از من خواست  ژوئ 1۴روز      
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ا و  هه دیدن بازار بزرگ شهر رفتیم. راست تا در منزل او صبحانه صرف کنم. سپس به 

ای تو در توی زیادی بود که بهترین و زیباترین آنها توسط آقا حسن ساخته شده و  هه کوچ

اروانسرای بزرگ به او تعلق داشت. من از میرزا  متعلق به او بود. گذشته از آن چندین ک

 گذاری کرده است. او پاسخ دادسؤال کردم که این مرد ثروتمند چه مقدار در شهر سرمایه 

هرگاه تجار شهر با هم اختالف پیدا  ."سؤال نکنید آقا، تقریبأ تمام شهر متعلق به اوست"

دهد. صادرات او پشم، تریاک، کش و  آیند و او به دعوای آنها فیصله می کنند به نزد او می 

شود. که از طریق بغداد به انگلستان و سایر کشورهای اروپا صادر می   استصمغ درختان  

پشم میانرودان مرغوبیت کمتری دارد. گذشته از آن افیون    البته نوع پشم کرمانشاه نسبت به

و گردد می شود در مزارع وسیعی در اطراف کرمانشاه کشتکه عرق از آن تولید می

 د.شومی قران به انگلستان صادر  ٢۵٠٠بسته از آن به ارزش هر بسته   ٢٠٠ساالنه 

میرزا در مورد شرایط خانوادگی آقا حسن گفت که او در بغداد به دنیا آمده و ملیت او       

عبدالرحیم در نزد . او دو زن و دو پسر دارد که پسر بزرگتر او به نام آقا حاجی استعرب  

پیش   هاحسن مأمور انگلیس نبود دارائی او مدت  شامخی دارد. اگر آقا مقامالسلطان ظل

السلطان مصادره شده بود اما آنها از ترس دولت انگلستان جرأت چنین  توسط شاه و ظل 

مکه و عنوان حاجی بود.    ترین آنها سفر بهکاری ندارند. او افتخارات زیادی داشت اما مهم 

 دهیم.شهر ادامه میروی خود در اینک به پیاده 

ای انگلیسی و کاالهای  پس از دیدن بازار و چندین کاروانسرا که محصوالت کارخانه      

به طرف عمارت محل کار والی رفتیم. باغ   شدمی ائی در حیاط آنها دیده هه ایرانی در بست

عمارت    مختلف  هایادب شخصأ قسمت   بود. والی در نهایت  بزرگی اطراف بنا را فرا گرفته

قبضه    1۴هزار سرباز و    ٢ما نشان داد. آنگاه از پادگان شهر با    کننده را بهرگ و خیرهبز

کمانی دیده  گوش با سقفها یک باالخانۀ چهارتوپ دیدن کردیم. در سقف یکی از ساختمان 

ر چهار طرف داشت. هر روز هنگام غروب گروه موسیقی در ه ه ائی بهه که پنجر شدمی

 پرداخت.نواخت اما پرقدرتی می ی یک آنجا به نواختن موسیق

میرزا احساس خستگی کرد و به سمت منزل خود رفت و میرزا میزاک   ٢حدود ساعت       

اسب از   ٣مراه خدمتکاری جای او را گرفت. ما سوار بر ه هتر از او بود بکه جوان 

کیلومتری خارج شهر حرکت   1٠بستان واقع در سمت طاق  حسن بههای اصیل آقااسب

ای آنها هنوز  هه ای شمالی شهر که قلهه سمت کو  کردیم. پس از خروج از شهر چهارنعل به 

ها را به غالم دادیم و پیاده از آثار  بستان اسبپوش بود، تاختیم. پس از رسیدن به طاق   سپید

 باستانی آن دیدن کردیم. 

  تانیآب زالل و گوارائی از آن جاریست. کاخ تابس ای هست کهدر پای کوه چشمه      

عمادالدوله بستان اندکی باالتر از آن قرار دارد. این کاخ کوچک متعلق به کوچکی به نام طاق 

سال پیش از دنیا رفته است. او در ایام تابستان در این   1٠باشد که والی سابق شهر می 

رد. این بنا در داخل یک غار طبیعی در کوهپایه ساخته شده است. در کمیمحل زندگی 

آن از  رو ورودی یک حوض مرمری چهار گوشی وجود دارد که آب از تهقسمت راه
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نند که آب در حال جوشیدن است. میزان  کمی های آب چنین القا  شود. حباب زمین خارج می 

ریخته و راهرو  پاشویۀ کنار حوض فرو ۴که از هر  استقدری زیاد  آب خارج شده به 

چوب دهد. آب به صورت آبشاری از چهار میزان یک فوت زیر آب قرار می  ورودی را به

ریزد. سپس با خروش فراوان وارد حوض بزرگتر و بیرون می دروازۀ ورودی به

آب حتی پاشویۀ این حوض را هم فرا گرفته    .شودمی  ،تری که در مقابل کاخ حفر شدهعمیق 

ردد، به گمیآبشار کوچک با کف فراوان که باعث سفیدی آب  ۶و آب اضافی به صورت 

و در پائین آن یک آبگیر طبیعی   بودهفوت  ٢۵ریزد. ارتفاع این آبشارها حدود پائین می 

ردد. این  گمی اری سمت شهر ج  ایجاد شده است. آب از این آبگیر توسط نهر نسبتأ پهنی به 

ند. این مجموعه یک نمونه  کمی یک پدیدۀ زیبا و دیدنی است و منظرۀ بسیار زیبائی ایجاد 

دهندۀ تخیل عجیب آنها برای طراحی و ساخت چنین  ها و نشان از طبیعت خالق ایرانی

 باشد.ای زیبائی با آب می ههپدید

زیرزمینی اطراف شهر را های های باز و یا قنات در حومۀ شهر آب به صورت کانال     

آشامیدنی ساکنین و آبیاری درختان را تأمین   ند. هر باغ حوضی دارد که آب کمی یاری آب

شود. این آب از باغ به باغ و از خانه  ها هم در آن انجام میکرده و شستن ظروف و لباس

خارج  د و از سمت دیگر شهر  نکمیسرتاسر شهر و حومه را آبیاری    گشته،خانه جاری    به 

شود که  د. تصور کنید که این آب در انتها چه قدر تمیز خواهد بود! گاهی دیده میشومی

ا  هه ها و خانزباله و حتی فضوالت انسانی هم در آب شناور است و به داخل حوض باغ 

اند تا زباله و مدفوع در آن  هائی کنده گودال  ، برای جلوگیری از آن در بعضی نقاطرود.  می

ا را توسط انبرهائی که تا ته آن رسیده و با باال آمدن  هه گردد. هر از گاهی این حفرجمع 

شود که این انبرها صدها بار باال و  نند. دیده میکمی ند، تمیز کمی ا را خارج هه خود زبال

توان حدس زد  آورند. میشوند و هر بار مقدار زیادی زباله با خود باال می پائین برده می 

ریزند و  می  هاا به خارج از شهر، آنها را در گوشۀ خیابان هه ر عوض حمل زبال که مردم د

ها در بعضی موارد از میان  کانال شوند. اینها می با بارش باران آنها مجددأ وارد کانال

ردد. اجازه دهید مجددأ به  گمی نند که باعث ناپاکی بیشتر آب کمی ها عبور گورستان 

 بستان برگردیم. طاق

رسیم که تصویر  می اینگاره خروج از قصر به سمت راست رفته و به سنگ  پس از     

شاه بر آن نقش بسته است. پس از چند قدم غار بزرگی در سمت راست واقع شده که به   ٣

فوت طول   1٢اندازه منظمی در دل کوه کنده شده است. این غار مصنوعی شکل طاق بی 

شود که  سی قسمت داخلی غار دیده میفوت عمق دارد. یک تابلوسنگ در سطح قو 19و 

  دهد. در دو سوی این تابلودو نفر را در اندازۀ طبیعی در حال دیدار با یکدیگر نشان می 

"تصویر پادشاه   شود که در آنها نوشته شدهزبان پهلوی دیده می   ائی بههه نوشت سنگ، سنگ 

   از خانوادۀ آسمانی و واال که از خدایان سر 1مزدایان شاپور، شاه شاهان ایران و انیران
 و آریایی معنی به دوم  ءجز و  نفی عالمتآن جزء اول  ،شده مرکب اَئیریا  اَن   اوستایی واژه   از انیران. 1

 شود.می ایرانی غیر جمعا  است و  ایرانی



دین سون هه                                                          رودان و قفقازپرسیا، میان 

195 
 

پادشاه پادشاهان ایران و انیران از خانوادۀ  ٢اورمزد 1شمه گرفته، پسر پادشاه مزدایانچ

سنگ نوشتۀ دوم هم  . "٣آسمانی و واال که از خدایان سرچشمه گرفته، پسر پادشاه نارساهی

  ٣88تا    ٣8٣های  که بین سال   است  ۵سوم باشد اما در مورد شاپور  مین ترتیب می ه  ه تقریبأ ب 

 رد.کمیمیالدی سلطنت  

چند قدم بعد در همان جهت، در امتداد پیاده رو سنگفرش شده در کوهپایه، به طاقی       

  ۵٠فوت عمق و  ٢٠فوت طول،  ٢۵رسیم که بزرگتر از طاق قبلی است. این غار می

فرشته حجاری شده که   ٢یر ا تصو هه فوت ارتفاع دارد. در باالی این طاق در میان صخر

کاری شده است.  تاج گل و تاجی از گیاهان در دست دارند. در زیر آنها تصاویر زیبائی کنده 

اند. نقش باال وجود دارد که توسط قابی از هم جدا شده نگارهدر داخل این غار دو سنگ

او نقش دهد که کاله خودی به سر دارد. در سمت راست تصویر شاپور دوم را نشان می 

شود که دامن بلندی به تن، تاجی بر سر و تاج گلی در دست دارد. در یک زن دیده می 

  ،سمت چپ شاپور مردی با حلقه گلی در دست حجاری شده است. در زیر قاب مانند آن

  ۵نقش یک سوارکار به خوبی تصویر شده و کامأل مشخص است که این تصویر رستم

باشد.  دست راست دارد و در حال پرتاب کردن آن می  ای درپهلوان نامدار است که نیزه 

شود. پای  داری محافظت می شود. اسب او با  زره نقشدر دست چپ او سپری دیده می 

اما پای سمت راست    استخوبی تراش خورده و کامأل مشخص    جلوی سمت راست اسب به 

عقب حیوان، قسمتی از سر آن و بازوی راست سوارکار فرو ریخته است. در دو سوی  

طبیعی  تصویر اندکی بزرگتر از اندازۀ  ۴این تابلوسنگ دو ستون تراشیده شده است. هر 

خورد که متعلق  تصویر دیگری به چشم می  ، پس از ورود به غار در سمت چپ باشند. می

 تختی  شود که برباشد. در این تصویر مردی دیده میاز ساسانیان می  های پسبه سال

 

 .شدند دهنامی زرتشتیان یا  مزدیسنان به وی از پس و پرداخت آریاییان کهن کیش بازبینی به زرتشت. 1

شاپور یکم بود كه   و نوۀکرد. او پسر نرسی  م سلطنت می  ٣٠9تا    ٣٠٢هرمز دوم، پادشاه ساسانی که از  .  ٢

های حیره در بیابان شکارم هنگام  ٣٠9پادشاهی رسید. او در سال  گیری پدرش از سلطنت بهپس از كناره

 ت. احتماأل به دست اعراب كشته شد. پس از هرمز دوم پسرش آذرنرسه بر تخت نشس

کرد. او از  م سلطنت می ٣٠٢تا  ٢9٣نرسی یا نرسه پسر شاپور اول و هفتمین شاه ساسانی بود که بین . ٣

م شاه ارمنستان، ولیعهدنشین شاهان ساسانی بود. نخست وی جانشین برادرش هرمز اول شد ولی بهرام   ٢۷٠

. با پادشاهی بهرام سوم به جای او اول با پشتیبانی کرتیر به جای او بر تخت نشست و او شاه ارمنستان ماند

نرسه از ارمنستان به سوی عراق کنونی لشکر کشید. نرسه پس از پادشاهی به کارزار با رومیان پرداخت 

 هایی از میانرودان وهمچنین ایبریا و ارمنستان را از دست داد.ولی کامیابی چندانی نداشت و بخش

کرد.  م سلطنت می ٣88تا  ٣8٣ی است که پس از پدرش از پسر اردشیر دوم، دوازدهمین پادشاه ساسان. ۴

تر تر شرقی جزو ایران و قسمت كوچك در دورۀ او ارمنستان میان ایران و روم تقسیم شد. قسمت بزرگ

 غربی از آن روم شد.

ای در شاهنامه و ایران، فرزند زال و رودابه، تبار پدری وی به گرشاسپ  نام آورترین چهرۀ اسطوره. ۵

باالخره به دست برادرش شغاد کشته  در شاهنامه، خوان و عبور از هفت رسد. بعد از نبردهای فراوان می

 شد. 



                                                                ٢1بخش  کرمانشاه 

196 
 

  گفت که این تصویر محمدعلینفر در کنار او حضور دارند. میرزا می ٣است و نشسته 

تصویر  یکی از اشخاص سرشناس و ثروتمند کرمانشاه بود. در زیر این  میرزاست که 

هنگام شکار گراز است.    1مانده و تصویر بهرام  های زیبائی از زمان ساسانیان باقیحجاری

پاروزن   ۴او در یک قایق پاروئی ایستاده اما اندازۀ قایق با اندازۀ بهرام متناسب نیست و 

ا، هه ای در دست دارد و یک خوک در میان بوت اند. بهرام کمان کشیده آن در هم فرو رفته

 صویر شده های کوچکتری در کنار این قایق تها در هوا معلق است. قایق گیاهان و درخت 

 

 
 

که در بعضی از آنها تصاویر زنان برهنه در حال نواختن چنگ نقش بسته است. چندین  

شود و تعدادی فیل با سوارکارانی به پشت در حال حرکت  گراز در میان درختان دیده می 

خوبی حجاری شده و اندازۀ آنها متناسب می باشد اما اندازه،   اند. شکل حیوانات به نقش شده 

حال دویدن  رسد گرازها در آسمان درفهم نیست و به نظر می د این تابلوها قابل شکل و بُع

 اند.کاری شدهها در داخل آب کنده باشند. حتی قایق در داخل جنگل و فیلمی

در دیوار سمت راست غار، شاپور سوار بر اسبی و بهرام در حال شکار آهو و گوزن       

باشد. او با کمان  بهرام بسیار بزرگتر از تصویر شاپور میتصویر کشیده شده اما تصویر    به 

 ای از آهو راکشیده با سرعت در حال سوارکاری است و شمشیری به کمر دارد. او گله 
پس از مرگ یزدگرد، بزرگان  ،و پانزدهمین پادشاه ساسانی فرزند یزگرد یکم ،بهرام پنجم یا بهراِم گور. 1

پایتخت بازگشت و خسرو را شکست  بر تخت نشاندند. بهرام با سپاهی به  خسرو نامی را که پدرش شاه نبود

  گنجوی لشگر کشی بهرام را بی جنگ و خونم بر تخت پادشاهی ایران نشست. نظامی ۴٢٠داد و در سال 

گوید که بهرام پیشنهاد کرد تاج شاهی را در میان دو شیر نهند و هر که توانست تاج را داند و میریزی می

تاج شاهی را از  ،رد، پادشاه شود. شاه خودخوانده از این کار سرباز زد و بهرام پس از نبرد با دو شیربرگی

 .کردآن خویش 
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رسند. در  زخمی یا کشته به نظر می اند که ند و تعدادی از آنها چنان تصویر شده کمی دنبال 

اند. شکارگاه  آنها نشسته روی    سوارکارانی بهشترهائی نقش شده که   نگارهسنگ اطراف این  

های به خوبی به تصویر کشیده شده و حیوانات حدود یک فوت ارتفاع دارند. از سایر دیدنی

باشد که فقط قسمت باالئی آن باقی مانده است.  فوت می ۵ای به ارتفاع بستان مجسمه طاق

ن به جای  که از زمان ساسانیا  ستائیهه ناگفته نماند که این مجسمه یکی از معدود مجسم

 مانده است. 

 

 
 

های متعددی  کاری شده کامأل عمودی است اما جا دستکوهی که این آثار در آن کنده     

ای تا ارتفاع چند صد فوتی از دیوارۀ سنگی دارد. یک ایرانی با استفاده از آنها مانند گربه 

رد اما او کمی آمد و نفس را در سینه حبس باال رفت. این کار به نظر بسیار خطرناک می

در کار خود بسیار ماهر بود و به سالمتی پائین آمد. البته او این کار خطرناک را برای 

فت که این مرد همیشه زمانی که مردم زیادی در طاق گمیگرفتن انعام انجام داد. میرزا 

آورد. کس دیگری قادر به   دهد تا پولی به دستشوند این کار را انجام میبستان جمع می 

 انجام آن نیست زیرا او از زمان کودکی به این کار عادت کرده است. 

سپس به اسب نشستیم. اسب من بسیار دراز، ظریف و زیبا بود. چند سرباز ایرانی که       

پای آنها تاخت کنم و من قبول کردم. روی   ردند از من خواستند تا پا به کمی با ما حرکت 

خم شدم، پاهای خود را در رکاب محکم کردم، با تسمه چند ضربه به   زین به سمت جلو 

اسب زدم و حیوان مانند تیری به سمت شهر تاخت. پس از مدتی وقتی به پشت سر خود  

دست در حال تاخت بودند.  نگاه کردم سربازان را در میان ابری از خاک دیدم که در دور

 که آنها بسیار افسرده و ناراحت شدند. البته من منتظر آنها نشدم اما اطمینان دارم 

محل دیگری که از آن بازدید کردیم عمادیه، کاخی در خارج از شهر بود. این کاخ از      

سال   ٢٠دو بنای مجزا تشکیل شده که بین آنها باغ وسیعی قرار داشت. این قصر حدود 

در حال حال خود گذاشته شده و  رد و به کمی پیش ساخته شده اما کسی در آن زندگی ن

از والیان مقتدر کرمانشاه  یکی ،فروریزی و تخریب بود. این قصر هم متعلق به عمادالدوله

 در زمان های گذشته بود. 

افندی، مراه کاچیک هه به منزل مراجعت کرده و پس از یک ساعت ب ۷ساعت      

مشغول صرف شام شدیم. او یک مرد ارمنی دوست داشتنی و سرحالی    آقا حسن  راستدست

 یک نوع  غذای امشب ما برخالف گذشته آبگوشت، قلوۀ کبابی، نیمرو، مربای خرما و   بود.
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 .شدمی نوشیدنی الکلی قوی بود که از خرما تهیه 

 انجام دادم. من وضع بد  ماه ژوئن چند کار کوچک در شهر داشتم که  1۵روز بعد      

افندی در میان گذاشتم و به او گفتم که حتی یک شاهی هم ندارم قتصادی خود را با کاچیک ا

تا به سفر خود ادامه دهم. مرد ارمنی با شنیدن آن بسیار متعجب شد که یک فرنگی با جیب  

توانید از آقا "شما هر قدر بخواهید می  ند اما بالفاصله اضافه کردکمی خالی چگونه سفر 

شب با   1٢من به خاطر مشغلۀ فراوان آقا حسن موفق نشدم پیش از ساعت   .حسن بگیرید"

 و ا باال رفتم و او را همانگونه نشسته در میان کاغذ هه او مالقات کنم. در این ساعت از پل

کنم. او چند تن از دوستان خود   مدارک یافتم. قصد داشتم از او تشکر کرده و خداحافظی

  د من در باالی اطاق جائی برای من گشودند. یک ساعت به را دعوت کرده بود و با ورو

نتوانسته بود شخصأ    که   خاطر زیادی مشغله و این  صرف چای و قلیان گذشت. او از من به

خواهی کرد. او اضافه کرد این موضوع دو علت داشت.    شهر را به من نشان دهد معذرت 

ها زها به استراحت پرداخته و شب رد روکمی دلیل اول ماه رمضان بود که او را مجبور 

هائی را راهی کار کند و دیگری معامالت بزرگی بود که او درگیر آنها بوده و کاروان

تهران ببرد. او   ای وی را به هه رد. ساعت یک بامداد پست از راه رسید تا نامکمی بغداد 

خود برخاستم و به  جای  باشند. من ازها خارج از ایستگاه منتظر من می اسب  گفت که 

های او تشکر کرده و خداحافظی کنم.  نوازینزدیکی میزبان خود رفتم تا از بابت میهمان 

او در پاسخ گفت که این نهایت خوشوقتی وی بود و اگر من چند ماه میهمان وی بودم او  

. او عکسی از خود را که در قسطنطنیه برداشته شده  شدمیتر تر و خوشحال بسیار راضی

به من داد تا آن را به عنوان یادگار سفر کرمانشاه داشته باشم. من به او قول دادم هنگام   بود

مراجعت به سوئد و تنظیم و انتشار سفرنامۀ خود، این عکس را منتشر کنم. او بسیار  

 ای از کتاب را برای او ارسال نمایم. شد و از من خواست تا نسخه   خوشحال

میرزا میزاک با کیسۀ پولی وارد شد، آن را روی  وقتی به اطاق خود مراجعت کردم     

  ۵رساند. سپس به ایستگاه رفتم. میز شمرد و به من داد. مبلغی بود که مرا تا تهران می

بامداد منتظر رسیدن چاپار شدیم.    ٣اسب زین شده در حیاط ایستگاه آماده بود اما تا ساعت  

این روش   ن با او همراه شوم. سفر به حسن چاپار قبول کرده بود من تا تهرابا اشارۀ آقا

اما مشکالتی هم دارد. زیرا چاپار   استشاگرد  تر از سفر با چاپار تر و مطمئن بسیار راحت

پست تحت شرایط سختی که سرپیچی از آن با مجازاتی همراه است باید فاصلۀ کرمانشاه تا  

های فراوان عبور و خم  چ کیلومتر درازا دارد و از ارتفاعات الوند با پی ٢٠٠همدان را که 

روز در همدان استراحت کرده و فاصله تا تهران    ند، در زمان معینی طی کند. او یک کمی

مدت    تواند حتی بهذارد. چاپار پیش از حرکت از کرمانشاه میگمی سر    توقف پشت   را بدون

  خداحافظیها یک هفته استراحت نماید اما هرگاه حرکت را آغاز کرد باید با تمامی راحتی

 مراه او هم باید از او تبعیت نماید. ه  هکند. کامأل بدیهیست ک

ماه ژوئن کرمانشاه را ترک کردیم هوا تاریک   1۶بامداد روز  ٣هنگامیکه ساعت      

های شهر خالی بود و در سکوت مطلق قرار داشت. گاهی درویشی با لباس  بود. خیابان 
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رفتند. ولگرد در شهر رژه میهای. سگشدمی مندرس که در کنار خیابانی خوابیده بود، دیده  

با رسیدن به دروازۀ شهر آن را بسته یافتیم. مجبور شدیم مراجعت کرده و راه دیگری برای 

پیچ و خم شهر  های تاریک، باریک و پرخروج از شهر پیدا کنیم. مجددأ از میان خیابان 

.  شدمیسرباز همراه او و من تشکیل    ٣نفر بود که از چاپار،    ۵گذشتیم. گروه ما مرکب از  

تیر و خنجر مسلح بودند. باالخره از شهر خارج شدیم و به بیابان  سربازان به تفنگ، هفت 

رد، رسیدیم. ابتدا دو نعل و سپس چهارنعل  کمی مسطحی که مسیر همدان از آن عبور 

بستان در  تک از هم جدا شده و فاصله تا بیستون را پشت سر گذاشتیم. کوه طاق . تک تاختیم 

به روستای بیستون    ۷محصول بودند. ساعت  . مزارع اطراف پرشدمیافق سمت چپ دیده  

نفس آماده شوند.  های تازه رسیدیم. اندکی توقف کرده و یک استکان چای نوشیدیم تا اسب 

بودند و خاک روی آنها گل شده بود. در چهرۀ آنها   عرق کردههای قدیمی ما بسیار اسب

که در گوشۀ حیاط ایستگاه ایستاده بودند اثرات خستگی نمایان بود. در پشت روستا یک  

در دو طرف دیده  نگاره صخرۀ بلند و مرتفع وجود داشت که در قسمت باالی آن دو سنگ 

 ا را از نزدیک مطالعه کنم. . متأسفانه به خاطر کمبود وقت موفق نشدم آنه شدمی

  های آنها دراین دلیل خالکوبی  منطقه از ایران حجاب اسالمی نداشته و به  زنان این      

قدیم خالکوبی در ایران بسیار متداول  شود. در ایامایشان دیده میهه ، ابروها و سین گونه ها

عمل منسوخ شده   رفته از تعداد مردان و زنان با خالکوبی کمتر شده و اینبود اما رفته 

های خود  است. تعداد زیادی از زنان کرمانشاه حلقۀ طالئی یا برنزی در یکی از بینی 

 داشتند.

ها  اسب های تازه نفس نشسته و حرکت کردیم. حیوان  پس از نیم ساعت استراحت به      

به   1٠های خود را تیز کرده و با چشمانی غمگین به بیابان خیره شده بودند. ساعت گوش

نوز ه هها را عوض کرده و قدری استراحت کردیم. جادبزرگ صحنه رسیدیم. اسب  قریۀ 

شد. به زودی به ارتفاعاتی خواهیم  میخوب و مسطح بود اما به زودی مسیر تپه ماهور 

رد. کمی رسید که برای رسیدن به فالت مرکزی ایران باید از آنها عبور کنیم. گرما بیداد 

شوند باشند که در این قسمت از ایران فراوان یافت می میعقاب، لک لک و پرستو پرندگانی  

ردند. به روی زمین مارمولک و ملخ فراوان بود. تعدادی کمیو آنها باالی سر ما پرواز 

دور   به شنگوار، شهر کوچک و مسطحی که  ٢. ساعت شدمیپشت در جویبارها دیده  الک 

رسیدیم. چاپار چند نامه برای این آبادی داشت که  ائی فرا گرفته بود، هه تا دور آن را کو

روی زمین کثیف ایستگاه    ا را بههه نامشهر کیسۀ ای این هه آنها را رساند. او برای یافتن نام

خالی کرد و آنها پراکنده و کثیف شدند که باعث ناراحتی من شد. اگر تعدادی از آنها گم و  

 نبود. جای هیچگونه تعجبی  شدمی یا پاره 

ای سپیدپوش  هه ای مرتفع با قلههرفته رفته مسیر کوهستانی آغاز شد و دو طرف جاده را کو

ائی  هه کوچک و سرسبزی قرار داشت. گاهی از میان تنگ  هایدشت  ،اهه فرا گرفت. بین کو

معدود مسیر را    منطقه بسیار حاصلخیز بود. اطراف روستاهای   ردیم. زمین این کمیعبور  

بود.   ز و پرمحصولی احاطه کرده بود. محصول بعضی از مزارع درو شده مزارع سرسب
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رد اما تعدادی از تیرهای آن افتاده  کمیسیم تلگراف تهران تا بغداد از کنار این جاده عبور 

رد باید سر خود را به روی اسب خم  کمی هائی که سیم از روی جاده عبور بود. در مکان 

نقاط سیم به قدری پائین بود که از روی آن عبور   ردیم تا گیر نکنیم. در بعضی کمی

 ردیم.کمی

 

 
 

به روستای اسدآباد رسیدیم و چند ساعت استراحت کردیم. امروز   8ساعت یک ربع به       

ساعت استراحت کرده   ٣ساعت طی کرده و در مجموع   1۶فرسنگ را در عرض  ٢۴ما  

ای جادۀ شیراز بسیار هه های ایستگااسبی که مرا حمل کرده بودند نسبت به اسب ۴بودیم. 

بهتر بودند. اسب اول من کوچک اما قوی و متناسب بود ولی پای او در نیمه راه ایستگاه  

قران خسارت   ۷٠٠بیستون صدمه دید. سربازان عقیده داشتند که تقصیر از من بود و باید 

دنبال نکردند. اسب  ردم اما این تهدید آنها خیلی جدی نبود و آنها موضوع را کمیپرداخت 

.  شدمی ای رنگ بزرگی بود که سرعت خوبی داشت و زود خسته ندوم من اسب نر قهوه 

دهندۀ اصالت ترکمنی آن بود.  رنگی بود و شکل ظاهر و جثۀ آن نشان   اسب سوم اسب سیاه 

من اخطار کردند و گوشزد نمودند که اگر سرعت بگیرد مهار آن    سربازان در مورد آن به 

واهد بود. سرعت آن خیلی زیاد بود و سایرین را مسافت زیادی پشت سر  غیرممکن خ

 کننده بود. رفت اما سوارکاری با آن خسته خوب میچهارم من دو نعل خیلیذاشت. اسبگمی

هنگامیکه به اسدآباد رسیدیم چنان خسته بودم که خود را به روی کف اطاق چاپارخانه       

ان من بدون من به صرف چای و قلیان پرداختند.  انداخته و چند ساعت خوابیدم. همسفر

چاپار مرا بیدار کرد و یک ساعت بعد به راه افتادیم. سوارکاری طوالنی روز  1٢ساعت  
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پیش بدن مرا خشک و خسته کرده بود. پس از چند ساعت سوارکاری احساس کردم که  

های ر از قسمت بدنم گرم شده و مفاصل من به کار افتاده است. مسیر غیرمسطح و ناهموا

ا  هه ای کوهه ای سرسبز زیر پای ما قرار گرفت. قلههغربی و شمالی الوند باال رفت و در

دشت همدان که در مقابل   های ذوب شده را بهسپیدپوش بودند و نهرهای متعددی آب برف

نمودند. آب فراوان و هوای مناسب باعث شده بود  چشمان ما قرار داشت، سرازیر می 

میوه در این دشت ایجاد شود. ساعت  روستاهای فراوانی با مزارع حاصلخیز و باغات پر 

های آمریکائی رفتیم اما آنها به  مدان رسیدیم. مستقیمأ به محل اقامت راهبه ه و نیم ب ۷

تهران رفته بودند. اجبارأ به کاروانسرای شهر رفته، اطاقی اختیار کرده و چند ساعتی  

مراه یکی از کارکنان کاروانسرا به دیدن شهر زیبای همدان رفتم.  ه ه خوابیدم. آنگاه ب 

است که گنبدی دارد و همه ساله یهودیان زیادی برای   1مهمترین دیدنی شهر مقبرۀ استر

ای اکباتان واقع در خارج از شهر دیدن کردیم.  ههآیند. سپس از خرابمدان می ه  ه زیارت آن ب

ای الوند هه شوند که درست در کوهپای امنظمی دیده میای نهه ا به صورت تپ هه این خراب

 های انبوهی فرا گرفته است. قرار دارند و اطراف آن را جنگل

ای الوند هه هزار جمعیت به شکل هالل ماهی در دامنۀ شمالی کو ٢٠تا  1۵همدان با      

متری واقع شده است. اطراف آن را روستاهائی با باغات پرمحصول   ٣٣٠٠با ارتفاعات 

شکل  است. شهر دارای منابع آب فراوانی است که به  و مزارع سبز و خرم فرا گرفته 

هائی نصب  شوند. به روی آنها پلهای کوچکی از همه طرف به شهر سرازیر میجویبار

با   اهه باشد. خانای میشده و در چندین نقطه آبشارهائی ایجاد گشته زیرا محیط شهر تپه 

چوبی را   ایهه اند. تیرچ گل محکم شده از خشت خام ساخته شده و توسط کاه  سقف مسطح،

پوشانیده و از روی آن   انای گیاهههروی دیوارها انداخته، آن را با ساق عنوان سقف، به 

ها و ارامنه نیز در شهر سکونت دارند و زبان  اند. گذشته از ایرانیان ترک کاه گل گرفته 

 باشد. مردم ترکی می

شاگرد نفرۀ ما از چاپار، چاپار  ٣بعدازظهر از همدان حرکت کردیم. گروه  8ساعت      

سرباز محافظ    که احتیاج به  است. جادۀ همدان به تهران به قدری مطمئن  شدمی و من تشکیل  

رد. هیچ اثری از کوه نبود و  کمی ای خود بیابان و دشت را روشن نیست. ماه با نور نقره 

  19روز و نیم صبح  ٢روستا عبور کردیم و ساعت  ۵. از شدمیجادۀ تهران تا افق دیده 

 و پس از ژوئن به ایستگاه اول به نام میالجرد رسیدیم. مدت کوتاهی به استراحت پرداخته

  های تازه نفس درساعت دیگر تاختیم تا در ایستگاه سهره برای بار سوم اسب ٣ ،حرکت

ایستگاه مرک شرابا رسیدیم. جاده بسیار خوب و  و نیم به  9اختیار ما قرار گیرد. ساعت 

  شد. چمن سبزهائی دیده میکرد. در دور دست کوه زیبا بود و از میان دشتی عبور می 

 ای بزرگی از بز و گوسفند هه رنگی تمامی دشت را پوشانده بود و در نزدیکی روستاها گل 
محوری کتاب استر است. استر دختر ابیحایل و  های عهد عتیق در انجیل قدیم که شخصیتاز شخصیت. 1

 که او را خشایارشا یا اردشیر دراز  ،دربار اخشورش اولدر  با وساطت مردخای    . اوبرادرزاده مردخای بود

 . عنوان ملکه انتخاب شدبه اند، دست هخامنشی دانسته
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خاطر گرمای هوا    کردیم که بهپهنی عبور    از میان رودخانۀ  1٢مشغول چرا بودند. ساعت  

بود. پل نوساز و زیبائی    آب نداشت. فقط جویبار باریکی در میان مسیر پهن رودخانه جاری 

توانم آب بنوشم  اکبر به من گفت تا می به روی این رود ساخته شده بود. چاپار به نام علی

روستای ناوران رسیدیم  زیرا تا روز بعد از آب آشامیدنی خبری نخواهد بود. اندکی بعد به  

انداخت زیرا هر دو به روی کوه کم که شکل آن مسافر را به یاد روستای یزدکاست می 

 ارتفاعی ساخته شده بودند. 

رد از من  کمیاکبر مرد بسیار محترم و مؤدبی بود و ذات مهربانش او را وادار علی     

هرگز به انسانی به این  حسن سفارش کرده بود. من در طول سفر مراقبت کند. شاید هم آقا 

کننده  ها سوارکاری خسته که ساعت  بودم. هنگامی  مهربانی و نیکوکاری برخورد نکرده

سال خدمت در مقام چاپار تهران تا کرمانشاه برای او    ٣٠داشتیم او از وقایعی که در طول  

رد. او در مورد هر یک از روستاهای مسیر داستانی داشت  کمی اتفاق افتاده بود، صحبت 

ساله ای بود و من هرگز جملۀ "انعام صاحب" را از  ۵٠رد. او مرد کمی و آن را بازگو 

 دم. دهان او نشنی

پس از نیم ساعت استراحت ناوران را ترک کردیم. گرما و فشار هوا بسیار زیاد بود.       

رد. در جهت شرق  کمیآمد ما را اندکی خنک ه از حرکت سریع ما پدید میک می فقط نسی

.  ندرنگ آن در میان درختان سرو قرار داشت  ای سفیدهه خان  بزرگ دیده شد که  چند روستای 

اکبر نگفته بود که  خورد. اگر علی دور دست آبگیری به چشم می به محلی رسیدیم که در 

واقعی نیست. پس از یک ساعت   توانستم تصور کنم کهآن یک سراب است اصأل نمی 

تر کرد.  حرکت، بوی بدی به مشام رسید که تنفس را که به خاطر گرما مشکل بود، سخت 

قاطر رسیدیم و علت    9اروان جسد با  رفته بوی بد بیشتر و بیشتر شد تا اینکه به یک ک رفته

باشند که با این کاروان  آن مشخص شد. شاید این نام زیبا نباشد اما در واقع این اجساد می 

نند که جسد آنها در شهر مقدس کربال  کمی نند. ایرانیان غنی و ثروتمند وصیت کمی سفر 

شیعه که مذهب   د. اقلیتناز قشون یزید شکست خورد، دفن شو عکه خانوادۀ حضرت علی

دانند. اجساد از هم باالتر می پیامبر را حتی از از  عباشد حضرت علیرسمی ایرانیان می 

  شهرهای دور دست ایران مانند سمرقند، بخارا و خیوه و حتی شهرهای دورتر در آسیای 

شوند. روز قیامت  کربال حمل می  شهید به  عمرکزی برای دفن در جوار حرم حضرت حسین

بهشت   مراه او بهه ه دهند باشخاص که حتی پس از مرگ هم سفر زیارتی انجام میاین 

خواهند رفت. یاد شهادت این امام همواره در خاطر ایرانیان زنده است. در روز قتل وی 

نام تعزیه انجام   روز اول آن، حرکات احساسی و نمایشی به 1٠محرم مخصوصأ  در ماه 

 ند. کمی جاری  یرد که اشک از چشمان بینندهگمی

باشد و کاروانساالرهای آن  کربال در ایران حرفۀ مخصوصی می شغل حمل جسد به     

آنها   نیستنند. چون حمل یک یا چند جسد مقرون به صرفه کمیخوبی دریافت اجرت 

جسد جمع شود. این اجساد را که حتی در مواقعی بیش از  ٣٠تا  ٢٠ تا منتظر می شوند

ای در دسترس دهند. اگر تخته های باریکی قرار میانند در تابوت مچند ماه در انتظار می 
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نند. بوی تعفن  کمی پیچند. سپس دو جسد را بار قاطری نباشد در میان پتوها و نمدهائی می 

ند، قابل بیان نیست. بوی آن پیش  کمیکاروان که تمام جاده را تا مسافت بسیار دور پر    این

رسد. من از صمیم قلب با این  زنگ کاروان به مشام میاز دیده شدن و حتی شنیده شدن 

ا با این  هه باشند و روزها و هفت تر میمردان و حتی با حیوانات آنها که از انسان هم حساس 

. البته آنها در مسافتی دورتر از کاروان کنمنند احساس همدردی میکمیبو در جاده حرکت  

پوشانند اما آنها  و دهان خود را با شالی می نند و بینی کمی و در خالف جهت باد حرکت 

ها احتماأل مدت طوالنی در این شغل  . این ساربان استالغر بوده و رنگ چهرۀ آنها زرد 

نند. این سفر برای بعضی از این کاروانساالرها سفر آخرت هم به حساب  کمی انجام وظیفه ن

آید. تعدادی از آنها را هم باید پس از حمل برادران دینی خود به کربال در آنجا دفن کرد می

ویند. وامبری  گمیزیرا از شدت خستگی، فرسودگی و گاهی مسمومیت، دار فانی را وداع  

ر طریق حرکت آهستۀ  ه ه . ب استبرای آنها این تعفن مانند بوی عطر و عنبر که نویسد  می

. این کاروانساالرها  می گذاردا و کویرها، تأثیر خاصی بر بیننده  هه ز میان کوها ااین کاروان

نند. در ظاهر این اشخاص هیچ نشانی  کمی دائمأ سر به زیر دارند و در دنیای دیگری سیر 

شود. به جز موارد ضروری با هم صحبت نکرده و تمامی فکر و ذکر  از ناراحتی دیده نمی 

باشد. آنها در طول سفر با اشخاص دیگری برخورد ست می آنها رسیدن به مقصد دورد

 ها اطراق کنند. ندارند زیرا باید خارج از کاروانسراها و آبادی 

  ٢٠ها را تعویض کردیم و ساعت یک بامداد روز و نیم عصر مجددأ اسب ۶ساعت      

.  ژوئن به ساوه که روستائی با چاپارخانۀ بزرگی بود رسیده و نیم ساعت استراحت کردیم

ای کم ارتفاعی گذشتیم. من در این شرایط بسیار ناراحت  هه اندکی پس از حرکت از رشته کو

داستانی سر   اکبر سعی کرد مرا با بیان رد. علیکمی من درد  بودم و تمامی مفاصل بدن 

سابقأ هم چند فرنگی با او از کرمانشاه تا تهران همسفر شده بودند  که شوق آورد. او گفت 

آنها تا مقصد او را همراهی نکرده و یکی اینجا و دیگری آنجا از او جدا اما هیچیک از 

آباد به خان  8ند. ولی من تصمیم داشتم تا خود تهران با او همسفر شوم. ساعت ه بودشد

از آنجا حرکت کردیم. این قسمت از مسیر پیش   9ایستگاه ماقبل از آخر رسیدیم و ساعت 

گ طول داشت. مسیر از میان دشت مسطحی  فرسن 8ترین قسمت سفر بود و طوالنی  ،رو

روستا، خانه یا موجود    مسیر هیچ  طولچمن و علوفۀ سرسبزی داشت. در    رد که کمیعبور  

  ندای چند قلعۀ قدیمی در دو سوی جاده قرار داشتهه . فقط بقایا و خرابشدمی ای دیده نزنده

کریم رسیدیم.   روستای رباط    به ۴. ساعت ندردکمی نواختی تغییراتی ایجاد در این یک  که 

خانه گفت   های جدید شدیم اما مسؤل چاپارها برداشته و منتظر اسب زین را از پشت اسب 

اند و باید قدری صبر  اسب در اسطبل موجود است که آنها هم تازه از تهران رسیده  ٣فقط 

رف گردد. این سخن باعث خوشحالی من شد و به سرعت به روی کنیم تا خستگی آنها بر ط

کف اطاق دراز کشیدم اما امکان به خواب رفتن میسر نبود و خستگی بیش از حد و درد  

 داد.مفاصل مرا رنج می 

 پایتخت ایران را پشت سر   پس از مدتی مجددأ حرکت کردیم تا آخرین منزل سفر به      
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یف ماه روشنائی چندانی نداشت. اما پس از چندی بگذاریم. آسمان ابری بود و نور ضع 

تر حرکت کنیم. مسیر از میان دشت سرسبز و  ابرها پراکنده شدند و توانستیم قدری سریع

مشغول آواز خواندن بودند. حرکت شبانه  ها قورباغه  ،هانهر  در آبگیر .ذشتگمی مرطوبی 

رفت و خارج  در گودالی فرو میدر این مسیر قدری خطرناک بود زیرا گاهی اسب تا سینه  

جز آن کار دیگری   کردن او از گودال کار مشکلی بود. این گونه سوارکاری که به 

پی  ا رد زیرا این سومین شب پیکمیاز به خواب رفتن من جلوگیری    ،توانستیم انجام دهیمنمی

وقف کوتاه،  ساعت بدون استراحت و فقط با چند ت  ۵٠بود که ما به روی زین بودیم و حدود  

سرعت خود اضافه کردیم. حتی   سوارکاری کرده بودیم. به زودی مسیر خشک شد و به 

م چرتی بزنم. زین ایرانی بسیار راحت و مطمئن  شدمیزدیم و من موفق گاهی تاخت می

های اروپائی چندان راحت ند که زین کمیاست. پس از آشنائی با آن سوارکار احساس 

ای آن  هه شند. کنارکمی ای از پشم شتر ب ساخته شده و به روی آن الیه نیستند. زین از چو

یرد. نشیمنگاه آن  گمیچسبد و اندکی باالتر از پشت اسب قرار محکم به طرفین اسب می 

شود سوارکار تسلط و استحکام بیشتری به روی اسب داشته  اندکی گود است و این باعث می 

بوده و پای سوارکار از پاشنه تا پنجه در آن قرار  باشد. قسمت فلزی لگام بسیار پهن 

های ایرانی مانند نشستن به  شوند سوارکاری با زین یرد. تمامی این نکات باعث میگمی

روی صندلی راحت باشد. البته اشکاالتی هم دارد که یکی جابجا شدن روکش نرم زین  

های طوالنی فرصت  کاریارها در سوند. این زخم کمی است که نشیمنگاه سوارکار را زخم  

اگر اسب سرنگون شود پای سوارکار به راحتی   نند. اشکال دیگر آن است که کمی التیام پیدا ن

شود پای خود را به سرعت از  شکند زیرا او محکم به روی زین نشسته و موفق نمی می

  بار در طول سفر از اسب سرنگون ۴رکاب پهن خارج کرده و از روی اسب بپرد. من 

شدم و خوشبختانه فقط چند زخم سطحی برداشتم. یک بار اسب به روی پای من افتاد و  

 هم از باالی سر اسب پرواز کردم. یک بار

اختیار چرت بزنم اما هنگامیکه  من بی  شدمی چنانکه گفتم سرعت زیاد اسب باعث      

گرفتم خود را بیدار کمچه، کاله سوارکاری هندی و زیرانداز من از پشت اسب افتاد تصمیم  

نگه دارم تا اشیاء بیشتری را گم نکنم. هنگام افتادن کاله، به سرعت بیدار شدم و آن را پیدا  

بستم چاپار دید و برداشت و کرده به سر گذاشتم. زیراندازی را هم که به پشت اسب می

من تحویل   به با لبخندی   ،امردم آن را گم کردهکمی زمانی که فکر  ،هنگام رسیدن به تهران

 داد.

 م نزدیکتره  هیم به تعداد روستاها اضافه شده و باغات ب شدمی هرچه به تهران نزدیکتر       

م متصل گشتند. به زودی ارتفاعات البرز در شمال  ه  هند تا این که در اواخر مسیر ب شدمی

کشور    تهران نمایان شد. کوه باعظمت دماوند با قلۀ همیشه سپیدپوش خود که بلندترین نقطۀ

ای از افسانه قرار دارد، پدیدار گشت. آفتاب  شیر و خورشید است و نزد ایرانیان در هاله 

از سمت شرق طلوع کرد و باغات تهران را روشن نمود. من از مراجعت خود از این سفر  

طوالنی که به تنهائی و بسیار شجاعانه در میان لشگری از افراد غریبه و ناآشنا انجام داده 
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ساس مطبوعی داشتم. با رسیدن به مقصد، از روی غرور آهی کشیده و کاله خود  بودم اح

 احترام و قدردانی از سر برداشتم.را برای ادای 

ماه ژوئن از دروازۀ جنوب غربی تهران وارد شدیم. سربازان    ٢1بامداد روز    ٣ساعت       

باشم به من  چاپار می مراه ه ه مستقر در دروازه نگاهی به من انداختند و چون دیدند که ب

گذشت تا   تهران حرکت کردیم. ساعتی هایاجازۀ ورود دادند. حدود نیم ساعت در خیابان 

های ها خوابیده و سگ خیابان شهر جنب و جوش روزانۀ خود را آغاز کند. دراویش در گوشۀ 

ن آنها  ردند. تعدادی از آنها در حالیکه صدای پارس کردکمی ولگرد در شهر فرمانروائی 

و نیم درب منزل دکتر   ٣پیچید ما را دنبال کردند. ساعت های خلوت شهر میدر خیابان 

نت را کوفتم و سربازی درب را باز کرد. وارد حیاط شدم و اسباب و زین خود را به هی

ای  هه شاگرد را پرداخت کرده، آخرین سکاکبر و چاپار اسب برداشتم. پول علی از پشت

انعام زیاد نبود اما ما با احساسی دوستانه و   آنها دادم. البته مبلغ  حسن را بهااهدائی آق

کیلومتری   ۴۵٠  خاطر همراهی در این سفر   خوش از هم جدا شده و از همدیگر به   خاطری

 که به خیر و خوشی سپری شده بود، تشکر کردیم. 

دیدن من بسیار متعجب شد  پس از چندی دکتر پائین آمد و به من خیرمقدم گفت. او از      

سوخته شباهت پیدا کرده بودم. ظاهر ژولیدۀ ها آفتابندیه ه و گفت که خیلی الغر شده و ب

های متعدد و شدید آنچنان بود که دراویش مرا هم عضوی از گروه خود من با زخم

فقط  م مربوط بود. ه ه پنداشتند. زین به قدری مستعمل شده بود که قطعات آن به زور بمی

ای من که  هه نیمی از شلوار من باقی مانده بود. کاله سفید من خاکستری شده بود. چکم

تکه شده و روی آن را گل گرفته بود. مسلمأ  آخرین بار در بغداد تمیز کرده بودم تکه 

که حتی دراویش با  است ای ردند که این چه فرنگی ژولیدهکمیاشخاص با دیدن من فکر 

های من  افتند. من پس از خروج از همدان امکان نظافت نداشتم. دست می دیدن او به خنده 

شده و پوست آن جدا گشته بود و انگار هزاران سوزن   خونین شده بود. ساق پای من سرخ 

اسب بدون استراحت   9ساعت سوارکاری و تعویض  ۵۵ردند. پس از کمی در آن فرو 

و صرف چای، بسیار الغر شده  طوالنی و خواب کافی و خوردن فقط نان و تخم مرغ 

بودم. مفاصل من چنان خشک شده بود که برای رسیدن به حمام نای حرکت نداشتم. پس از  

ساعت    1٢های تمیز لذت برده و در رختخواب نرم،  یک استحمام دلچسب از پوشیدن لباس

 به خواب خوش فرو رفتم. 

زیبای آفتابگردان های زرد و باغچۀ کوچک منزل دکتر وضع دیگری یافته بود. گل     

داد. پیاده رو آن سرسبز و خرم بو چشم را نوازش میهای زیبا و خوشدر میان سایر گل 

م تغییراتی  ه ه بود و برگ درختان، طاق هاللی سبزی را پدید آورده بود. حتی خود خان

 رد.کمیستون سقف ایوان را نگهداری   ۴و اندکی تعمیر و نقاشی شده بود. کرده 

روز با تب   1۵فت که او به مدت گمی خانوف دکتر د تاتار همسفر من باکی در مور     

شدید بدون اینکه قادر به حرکت باشد در منزل او اقامت کرده و آنها از او مراقبت و  

بالین او آورده بودند. صبح روزی دکتر    پرستاری کرده بودند. حتی دکتر تولوزان را هم به 
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   اطاق بیمار رفت اما او در رختخواب نبود. سرباز نگهبان به  نت برای دادن دارو بهبه هی

دکتر گفت که او پیش از طلوع آفتاب با کیف تاتاری خود منزل را ترک کرده بود. هنگامیکه  

من او را مجددأ در باکو مالقات کردم او به من گفت آنچنان در عشق و عالقۀ وطن  

ت و همان مسیری که آمده بودیم به  سوخت که بدون توجه به بیماری خود از طریق رشمی

باکو مراجعت کرده بود. او که شدیدأ مایل به دیدار از ایران بود متأسفانه خاطرۀ خوشی  

 از این سفر نداشت. 

روز در تهران اقامت کرده و استراحت کامل نمودم. تمام این مدت را در منزل    1۷من       

ایام در رکاب او به سرعت سپری شد.    ای به سر بردم.نوازی بسیار دوستانه دکتر با میهمان 

ردیم. به ویژه دیدار ما از  کمی هر روز کاری انجام داده و از قسمتی از شهر دیدن 

روستاهای زرگنده و قلهک بسیار مطبوع و دلنشین بود. روستای اول به دولت روسیه و  

در زرگنده و  دومی به دولت انگلستان متعلق است. اروپائیان مقیم تهران ایام گرم سال را 

حتی اروپائیان برای ورود   ،نند. تمامی اشخاصکمی اهالی کشور انگلستان در قلهک اقامت  

نامه تهیه کنند. اهالی این دو روستا  ای مربوطه اجازههه به این دو روستا باید از سفارتخان

حق  ای این دو کشور مراجعه کنند. حتی این دو کشور  هه برای حل اختالف باید به سفارتخان 

دارند از اهالی این دو روستا برای کارهای عمرانی از قبیل کشیدن جاده و یا خانه سازی 

ای البرز آب و هوای خوبی هه استفاده نمایند. البته روستاهای بزرگی نیستند اما در کوهپای 

برگ فراوان،  باشند. ارتفاع آنها و وجود درختان پرها یادآور بهشت می داشته و تابستان 

 دهد.ورود به گرما را نمی اجازۀ 

که سابقأ ژنرال ارتش بود دعوت داشتیم. او در زمان   1روزی از طرف چنگرخان     

 . او از بودجۀ استتو گوئی آخرین روز زندگی وی    رد کهکمی انجام وظیفه طوری زندگی  

رد. در کارخانۀ اسلحه سازی ایران گذشته  کمیشخصی خود استفاده    توپخانه برای کارهای 

های فلزی هم پ و اسلحه اشیاء فلزی دیگری از قبیل درب و پنجره، نرده و مبل از تو

ا تهیه  هه شود. او در کمال سخاوت اشیاء مورد لزوم اروپائیان را در این کارگاساخته می 

رد. او سابقأ مرد بسیار ثروتمندی بود اما اینک مقدار زیادی از ثروت او از دست  کمی

بسیار مجلل و باشکوه بود اما چون به خوبی به آن رسیدگی نشده بود  رفته بود. قصر او 

 در حال فروریزی بود.

ساله پیش از آغاز  دستور شاه از قصر نیاوران دیدن کردیم. او همه روز دیگری به     

ند. خدمتکاران در چادرهائی در  کمیچندین هفته در آنجا اقامت  ،اردوی ارتفاعات البرز

کنند. من در دیدار خود از نیاوران، محوطۀ قصر را بسیار شاداب زندگی میقصر  اطراف  

این منطقه آمده و چادر   خاطر گرمای هوا به زنده یافتم. هزاران نفر از ایرانیان به  و سر

کیلومتر خارج از    1۵بودند. محوطه مانند یک شهر چادری شده بود. این قصر حدود   زده

  خوب بوده و زیر سایۀ درختان قرار گرفته است. رفت   رو آنتهران قرار دارد. راه کالسکه

 و آمد در این جاده بسیار زیاد بود و من چندین تن از اهالی اروپائی مقیم تهران را که با 

1 .Dschenger 
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ردند، دیدم. قصر قاجار در قسمت شرقی جاده واقع کمی ای خود در این جاده تردد  هه کالسک

 ند. کمی مه ساله در فصل بهار چندین هفته در آن اقامت ه ه شده و شا

ای که مرا به سواحل پیش از خاتمۀ کالم در مورد پایتخت ایران و قدم گذاشتن به جاده      

دریای مازندران خواهد برد، در نظر دارم اندکی در مورد زندگی ایرانیان، آداب و رسوم،  

دری از جغرافیا، معادن طبیعی،  خورد و خوراک، سرگرمی و زبان آنها سخن گفته و ق

 محصوالت و روابط تجاری ایران بنویسم. 


