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 بخش بیست و ششم

 سفر به سواحل دریای مازندران
 

نواخت سفر در کشور شیر و خورشید  من تا کنون به کرات خواننده را با بیان روش یک      

کیلومتری دریای مازندران هستم و شدیدأ در انتظار    2٠٠ام. اینک من در فاصلۀ  خسته کرده 

ای کویری و  هه مجبورم خواننده را مجددأ با روش حرکت در جادباشم. رسیدن به آن می 

 باشد. ای ایران میهه کوهستانی ایران خسته کنم. البته این جاده یکی از بهترین جاد

نت  به ماه ژوئیه روز حرکت و جدائی من از پایتخت ایران بود. دکتر هی   ١٩روز جمعه       

ماهۀ شاه شاهان به ارتفاعات    ٣ر سفر  آمادۀ حرکت بودیم. او تصمیم داشت د  ١و من ساعت  

البرز او را همراهی کند و من قصد مراجعت به اروپا را داشتم. به این دلیل از این دوست  

های خالصانۀ آنها تشکر نمودم.  نوازیعزیز و همسر مهربانش خداحافظی کرده و از میهمان 

ها، شاگرد و اسب  رسیدن چاپار جدائی بسیار ناراحت و غمگین بودیم. با  نفر از این  ٣هر 

های اسب نشستم و برای آخرین بار این منزل زیبا را که باغچۀ کوچکی از گل   من مجددأ به 

سرخ خوشبو و درختان زیبا داشت ترک کردم. از کنار منزل دکتر تولوزان عبور کرده، 

پیچیدیم    از میدان گذشتیم و از دروازۀ شمالی شهر خارج شدیم. سپس اندکی به سمت شرق

د، عبور کردیم.  نوشمیداری  ببرها و شیرهای شاه در آنجا نگه   تپه که و از کنار قصر دوشان 

به زودی شهر را که زیر نور شدید آفتاب بود، پشت سر گذاشتیم. هنوز هم چند گنبد و  

د اما به زودی آنها هم در افق ناپدید شدند و تهران با تمام شکوه،  شمیدروازۀ شهر دیده 

 ای شد.های کثیف تبدیل به خاطرههای گوناگون و خیابان ل، فقر، ناهنجاری جال

رد و من  کمی بود. او در راه رسیدن به شهر خود حرکت  ١شاگرد اهل بارفروشچاپار     

مانند فاصلۀ قزوین تا رشت اسبی عوض    2سربا او همسفر شده بودم. من از تهران تا مشهد

رو داشتیم. به این  ای تهران پیشهنوز چند ساعت راه از میان دشت شنی و ماسه  نکردم.

های درشت در جاده وجود داشت و الشۀ حیوانات در  جاده اصأل رسیدگی نشده بود. سنگ 

بود و اشعۀ   کنار آن گندیده بود. چند کاروان تجاری کوچک مشاهده شد. هوا بسیار گرم

کوه با   نارنجی در آورده بود.ها را به رنگ زرد مایل به ای اطراف و سنگهه آفتاب کو

سار که قلعه و کاروانسرای از روستای سورچه  ۴شد. ساعت عظمت دماوند دیده نمی 

 رفته کوچکی داشت عبور کرده، به ارتفاعات رسیدیم. مسیر سرباالئی شده بود. جاده رفته 
 بابلسر فعلی. 2 بابل فعلی .١
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ای رسیدیم که به روی رودخانۀ  چشمه  ۵د. به یک پل سنگی شمیتر تر و سنگالخ خراب

د که بعضی  می شهای کوچکی دیده  ای مرتفع، دشتهه بود. در بین کو  نسبتأ پهنی ساخته شده

بودند و  ها سرخ رنگ سنگهای روشن و دلنشینی داشت. برخی تخته های آنها رنگ قسمت 

ای عمودی به رنگ سبز روشن بین آنها پدید آمده بود. به زودی کوه سرفراز ههگذرگا

 به جاجرود با چاپارخانۀ خوب و زیبائی رسیدیم.  ٧دماوند در دوردست دیده شد. ساعت 

ا از هه صبح روز بعد پس از حرکت، از میان درۀ عمیق و باریکی گذشتیم. کوهپای      

دار روئیده بود. هر  ای سبز تیغ هه مانند یا بوتای خار هه ک بوتجنس خاک بودند و تک و تو 

د. تعداد زیادی کاروان قاطر که چوب و الوار از شمی ای دیده از گاهی سواری و پیاده 

  ٩بردند، در رفت و آمد بودند. پس از عبور از روستاهائی ساعت مازندران به تهران می

کوه دماوند    به جاده زیتون بزرگی رسیدیم. سپس کاروانسرای بومهن در میان باغ   و نیم به

آمدیم. جاده به  ا به قدری باریک بودند که باید از اسب به زیر میهه تر شد. تنگ نزدیک

رفت و بسیار سنگالخ و ناراحت بود. االغی در  ا باال می هه زاگ از سینۀ کوصورت زیگ 

تعقیب کرد. مسلمأ در آرزوی   رمق او ما راحال مرگ در وسط جاده افتاده بود و چشمان بی 

های آنجا شدید و بار وی سنگین نبوده و  آن بود که به جهان بهتری سفر کند که سرباالئی 

 از شالق ارباب در امان باشد. 

هائی از مسیر را پهن نموده و کنار آن را سنگچین کرده بودند. به زودی به تاج  قسمت      

مانند دریائی از سنگ با امواج   ،اطرافنهایت زیبا شد. انداز بیکوهی رسیدیم و چشم

ای سبزی به  هه خروشان و بزرگ بود. مزارع سرسبز در میان آنها در ته دره، مانند لک

ا هنوز پوشش گیاهی نداشتند. در این مسیر هم دو کاروان جسد دیده  هه رسیدند. کونظر می

ردند تا آنها را برای آرامش ابدی کمیشد که محمولۀ خود را به مقصد قم یا کربال حمل 

 خاکسپاری کنند. 

به درۀ بسیار باریکی رسیدیم که جویباری در ته آن جریان داشت. این جویبار    ۴ساعت       

د.  شمیفلک کشیده جاری    ای سر بهههبود از برف آب شدۀ کو  سمت شمال در جریان  که به

های به این ترتیب ما از مرز بین کویر و دریای مازندران گذشته بودیم. برف بعضی قسمت 

د. درۀ باریک شدت  شمیرفتیم هوا سردتر ای هنوز آب نشده بود. هر چه باالتر می صخره

ای مسیر سفید رود هم هه. این پدیده در دروفتکمیرا چند برابر کرده و به صورت ما    باد

وزند با برخورد  ود. علت آن چنین است که بادهای شمالی که از جانب دریا می شمی دیده 

دهند. این رطوبت  ای البرز باالتر رفته و رطوبت خود را از دست میهه به جبهۀ شمالی کو

ارتفاعات جدیدی رسیدیم   ردد. مجددأ بهگمیتبدیل به قطرات آب شده به سمت دریا جاری 

نظیر بود.  نوز هم بی ه ه های خود اضافه کنم. منظرلباس و مجبور شدم از شدت سرما به

رد. هنگام غروب  کمی ای دیگر ههداد و راهی درباد در ته دره ابرهای سفید را بازی می

ردند. گاهی از کمی منظرۀ ابرها شبیه جادوگرانی شد که با سرعت زیاد همدیگر را تعقیب 

ا بدون  ههزیر پای ما در باالی در  ،های بلند پروازردیم. عقاب کمی میان ابرهای سرد عبور  

 ردند. کمیبال زدن پرواز 
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به ایستگاه کثیف و خرابۀ پلور رسیدیم. دو مرد عرب پیش از ما رسیده   ۶ساعت      

تجاری بودند. در   المقدس ساکن بوده و اینک در سفرسال در بیت  2٠بودند. آنها به مدت 

 نظر داشتند از طریق بغداد به شهر خود مراجعت کنند. جدأ که سفر کوتاهی در پیش داشتند!

وجه خوب نبود و کمبودهای فراوانی داشت. قسمتی از دیوارهای یچ ه  ه این چاپارخانه ب     

چوب پنجره، شیشه نداشت. باد سرد درب و چهار ریخته بود. دروازۀ ورودی آن آن فرو

سرباز سوارکار وارد   ۵ای شب هه رد. نیمکمی های آدم نفوذ شده و تا استخوان  رد اطاقوا

های خود را در محوطه بسته و وارد اطاق پر جمعیت ما شدند. از روی ما  شدند. آنها اسب 

که به روی زمین خوابیده بودیم گذشته، ما را لگد کرده و سر و صدای فراوانی ایجاد 

مجدد برای من میسر نبود زیرا آنها در وسط اطاق آتش بزرگی  کردند. امکان خوابیدن

صرف چای و قلیان مشغول شدند. آنها تا حدود صبح    به و  روشن کرده، اطراف آن نشسته 

 ه دادند. در اطاق بودند و سپس به راه خود ادام

وزید.  صبح آمادۀ حرکت شدیم. هوا سرد و مرطوب بود و باد شدیدی می ٧ ساعت     

ای که بود. در عمق دره خاطر رطوبت هوا خیس بود و گیاهان فراوانی روئیدهزمین به 

د اما صدای آن حتی  شمی ن  ها قرار داشت جویباری جاری بود. هرچند خود آن دیدهزیر ابر

رفت،  گمی کنار رود که پهنای دره را در بر    زودی به   رسید. به گوش می  م به ه  ه در تاج کو

ها پنهان  سنگذشت و گاهی در پشت تخته گمیا ههین صخررسیدیم. رودخانه گاهی از ب

 هائی از روی آن گذشتیم. د. در چندین نوبت توسط پلشمی

های سرخ  سنگ های غربی آن، تخته ای البرز هم مانند قسمت هه در قسمت شرقی کو     

نمایانگر وجود آهن و مس فراوان است. کوه دماوند در سمت  ود که شمی وفور دیده    رنگ به 

ردیم. حتی در کمی چپ مسیر و در نزدیکی ما قرار داشت و ما از کوهپایۀ شرقی آن سفر 

روستای اسک رسیدیم  به ٩این ساعات روز هم قلۀ آن در میان ابرها پنهان بود. ساعت 

جنوبی  غربی و شمالیدرۀ شرقی  در سمت راست مسیر و زیر پای ما در محل تالقی دو  که

ائی قرار داشت از باال کامأل پوشیده و پنهان بود.  هه در میان کو بود. روستا که  واقع شده

رد. اندکی  کمیهای زیتون فرا گرفته بود. جویباری از میان آبادی عبور  اطراف آن را باغ

 د.شمی  دیدهچنارهای بلند   و   های میوه در میان باغ   ٣و مونگ  2ور، نه ١دورتر روستاهای رینه

گوش کنده  ای گرد و چهارهه دخم  ،فوت بلندی داشت  ١٠٠حدود    ای کهبه روی صخره     

فت که اینجا یک گورستان است و برای دیدن آن باید با طناب  گمیشاگرد شده بود. چاپار 

عبور    هائیای باالتر آویزان شد. در چند مورد دیگر هم از کنار چنین گورستان ههاز صخر

 کردیم.

  ذشت. در سمت راست مسیر پرتگاهی وجودگمی ای دماوند  هه مسیر هنوز هم از کوهپای     

شد و  ها به راه باریکی تبدیل میشد. گاهی جاده در باالی صخرهداشت که ته آن دیده نمی 

ها چنان روی  سنگ. در بعضی نقاط تخته کردمحو می گاهی رانش شن و ماسه تمام جاده را  

 آنها بسیار زیاد بود. پس از چند  اجاده را گرفته بودند که خطر برخورد سر سوارکار ب 

١ .Rineh 2 .Never ٣ .Mung 
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به چشم   ی سنگتابلوساعت سوارکاری مجددأ به گذرگاه تنگی رسیدیم. در سمت چپ آن 

تصویر کشیده شده بود.    از روبرو به خورد. نقش ناصرالدین شاه سوار بر اسب بود که می

داشت و دور تا   فوت بلندی ٣حدود  نگارهسنگ د. این شمی وزیر در هر طرف او دیده  ۶

حجاری کرده بودند. نام اشخاص باالی سر آنها حک شده   هائیقاب با نقش یک دور آن، 

و تصویر  این ترتیب شاه کنونی ایران هم مانند اسالف باستانی خود عالقه داشت نام    بود. به

 خود را برای آیندگان باقی بگذارد.

عبور کردیم.   ٣و کاهرو 2، بویجون١للا های شنگ پس از خروج از این تنگه از آبادی     

به ایستگاه پنج آب رسیدیم که امکانات آن حتی از ایستگاه پلور هم کمتر بود. این    ۶ساعت  

 ۴روی  و سقف گیاهی آن به متر مربع بود    ۴اندازۀ  گوش به   ۴اطاق  ایستگاه عبارت از یک

 رساندیم.صبح را در این ایستگاه به نسبتأ سردیبود. شب آن زمین خالیقرار داشت. کفستون 

پیش از دور شدن از کوه دماوند در نظر دارم در مورد بلندترین کوه ایران جمالتی       

ای اطراف هه هزار متر باالتر از کو 2متر است که حدود  ۵۶٣٠. ارتفاع دماوند بنویسم

کیلومتر مربع را   ١٠٠باشد. کوهپایۀ آن محلی به وسعت ای البرز میهه خود در رشته کو

ود.  شمی مازندران هم دیده    ود در روزهای صاف حتی از دریایشمییرد. گفته  گمیدر بر  

صورتیکه   شده در فشان تشکیلفشانی است و از مواد مذاب و گرد آتشدماوند کوه آتش 

نظر  شکلی دارد. البته به  د. بدنۀ مخروطینباشطراف آن از جنس خاک می ای اههوک

فشان کرده باشد اما از قلۀ آن بخار و دود خارج  رسد که این کوه در طول تاریخ آتش نمی

 من او را در باکو که  ۴رود. دکتر رادهآسمان می  ها و شیارها به سنگشده و از میان تخته 

  این دلیل برف فقط باالی آن را سپید  نوز گرم است و به ه ه قل أیید کرد که مالقات کردم ت

 تر قرار دارد.ای اطراف آن خیلی پائین هه ند و مرز برف در کوکمی پوش 

کوه از نظر ایرانیان محل اتفاقات   دماوند یا دیوبند محل زندگی دیوان نام دارد. این     

ود که جمشید شاه و رستم در این مکان زندگی  شمیباستانی بسیاری بوده است. گفته 

  را در این کوه به زنجیر کشید. او هنوز هم در ته چاه قلۀ  ۶ضحاک، ۵ردند و فریدونکمی

شر زنجیر نجات دهد که باعث بروز زلزله در این منطقه   خود را ازکند می دماوند سعی 

رسد کس به آنها نمی هائی نهفته است اما دست هیچ شود. در تاالرهای مخفی دل کوه، گنج می

کنند. گذشته از آن مسیر تا قله بسیار  های سمی دو سر، از آنها محافظت میزیرا مار

 رسد. با توجه به این شرایط  کیلومتر می ۴٠تا  ٣٠که به گفتۀ ایرانیان به    طوالنی است

١ .Schangullah 2 .Boijon ٣ .Kahru 

۴ .Radde  م، طبیعی  ١٩٠٣مارس  ١۵، درگذشت ١8٣١نوامبر  2٧گوستاو فردیناند ریچارد راده، تولد

 ها در سیبری، روسیه، قفقاز و تفلیس مشغول انجام تحقیقاتی شد.دان، جغرافیاشناس و محقق آلمانی که سال

ید بود. با یاری کاوه آهنگر بر از پادشاهان پیشدادی که بر اساس شاهنامه پسر آبتین و از نسل جمش. ۵

 ضحاک ستمگر چیره شد، او را در کوه دماوند زندانی کرده و پادشاه جهان گشت.  

با بوسۀ  که  وران استای ایران، در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزهپادشاهان اسطورهاز . ۶

مردم را برافراشتن درفش کاویانی، با  ،روید. سرانجام آهنگری به نام کاوهدو مار می ویابلیس، بر دوش 

 کشد. خواند. فریدون ضحاک را در دماوند به بند میبه پشتیبانی فریدون و جنگ با ضحاک می
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 ند.کمی را ن ه صد صعود به قلنیست که کسی ق جهتبی

در اطراف دماوند سرفراز  های پهلوانی ایران را کهاز داستان  در فصل بعد من یکی      

فردوسی   نوز هم ورد زبان ایرانیان است در شاهنامۀ ه  ه. این داستان ک نویسممی  ،اتفاق افتاده

کمک   ۀ او آن را به زبان فرانسه ترجمه کرده و من از این نوشت  ١نقل شده و پرفسور مول

 یرم.گمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١ .Mohl  شناس م در پاریس، شرق ١8٧۶ژانویۀ  ٣، درگذشت ١8٠٠اکتبر  2۵جولیوس فن مول، تولد

زبان فرانسه ترجمه م از طرف دولت فرانسه مأموریت یافت تا شاهنامه را به  ١82۶آلمانی که در سال 

 م استاد زبان ایرانی در کالج فرانسه شد. ١8۴٧کند. او در سال 


