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 بخش هشتم 

 از باتوم تا تفلیس 
 

واگن راحتی برای ما رزرو شده  در قطار تفلیس با توجه به تدارکات کنسول اولسون،      

ای هم برای حمل وسائل ما اختصاص داشت. واگن ما  در اختیار ما بود. کوپه ل واگن  و ک

بودیم  عبور کرده    ی را کهناظرمآخرین واگن قطار بود و در انتهای آن ایوانی داشتیم که  

هائی که  مبلدر این ایوان  کردیم.  تماشا میکرد،  که دائمأ تغییر میاطراف را  های  دیدنی و  

هائی  میز و صندلی  ، ایوان  وسط ای داشتند. در  به دیوارۀ قطار نصب شده بود روکش پارچه 

بوده و از توانستیم در هوای آزاد به این ترتیب ما در کل سفر می  به کف واگن متصل بود.

   استفاده کنیم.  کرد، که دائمأ تغییر میمناظر اطراف 

 منبعشهر از کنار    هائی گذشت و در حومۀپیچ و خمایستگاه از  قطار پس از حرکت از       

شرکت  تأسیس  تازه  کرد  آب  عبور  حرکت    .نوبل  گاهی    مجاورت  درمسیر  بود.  دریا 

مرتفعی  صخره می عمودی  های  می دیده  شستشو  را  ساحل  که  امواج  صدای    ند دادشد. 

باتوم  و خلیج  بندر  ،کاست. شهرهوا اندکی می از شدت گرمای ئینواخت بود. مه دریا یک

کرد. پس از عبور دیدنی ایجاد میمنظرۀ بسیار    ی بادیهاهای بخار و انواع زورقبا کشتی 

ها حرکت کردیم. هر دو طرف مسیر،  ها و دره از تونلی مدت نسبتأ زیادی از کمرکش کوه 

ای هرز هو علف ها  بوته   ،هابود و گلسرسبز و خرم  درختان تناور    و   انبوه  هایجنگل با  

های زمین   بودند. چون   خود راه باز کرده   نور خورشید از میان آن برای  برای رسیدن به 

ب اینجا وجنگل مرطوب  آبگیرهائی  بود.  مردابی زیادی روئیده  گیاهان  به  ود  چشم   آنجا 

موتیو غلبه  کردند بر صدای لوکوها با صدای ناموزون خود سعی میخورد و قورباغه می

 کنند.

کوه       راست،  سمت  دست  دور  کشیده  در  فلک  به  سر  می   جنگلیهای  قلۀ  دیده  شدند. 

درخشید. ابرهای سفید بر باالی آنها در حرکت  آنها زیر نور آفتاب می سپیدپوش بعضی از 

های قفقاز به رنگ آبی خوش  کوه کردند. ما را همراهی می   ١ها تا درۀ ریونبودند. این کوه 

رشته  منظرۀ بسیار دیدنی ایجاد کرده بود. منظره دائمأ بین این دو  در سمت چپ،  رنگ  

می   کوه بین  تغییر  از  گاهی  مسیر  پل جنگلکرد.  روی  از  گاهی  و  استوائی  های های 

  هایاطاقک   کرد. از کنارگذشت. گاهی خط آهن، مزارع سرسبز را دو نیم میها میرودخانه 
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  رطوبت از شر    پایۀ چوبی بلند با سقفی از پوشال که علوفۀ چهارپایان را  ۴به روی  سفیدی  

اما   گشتمی  مشاهده ایکلبه کردیم. به ندرت خانه یا داشت عبور می ها در امان می و موش 

 . ندشدمی  های بزرگی از گوسفند، اسب و سایر چهارپایان در حال چرا دیدهگله

نقاط مختلفتمامی ایستگاه در          ، ١هالیینگر مبودند.    قفقاز گرد هم جمع شده  ها اهالی 

های مختلف و رنگین، بسیار زیبا و تماشائی  و تاتارها با لباس   3هاها، چرکس  ٢گروسین

 های ریز فرنگیتوت کهنه در سبدهائی از برگ،    هایخردسال زیبا با لباس   بودند. دختران 

. در کنار آنها فروشندگان  ندآهن از سنگ ساخته شده بودهای راهفروختند. ایستگاه نوبرانه می

های مرغ و خوراکی   بزیجات، آبجو، تخمهای چادری، س به روی میزهای چوبی و زیر سقف

های ریون به تعداد روستاها افزوده گشت  کردند. نزدیکیدیگر را برای فروش عرضه می

بوده و  چهارگوش    چوبی و  هاکلبه .  ند ها دیده شدها از میان درختان در دامنۀ کوه و خانه 

های زیبا و  با لباس محلی اهالی تعداد اندکی از روی دو پایۀ چوبی داشتند.   ایوان مسقفی به 

. یک پل فلزی ما را از روی رود پر آب ریون عبور  حضور داشتندآنها    اطرافرنگین در  

وسعت داشت جریان  های دریا  تا کناره که  ی  پهن  از میان دشت سبز و خرماین رود  داد.  

ریون رسیدیم.    است رودر  واقع در سمت  ۴بزرگ سامتردی  به ایستگاه   ظهر. حدود  داشت

شد. در اینجا امکان  در ساحل دریای سیاه جدا می  ۵آهن فرعی تا پوتیاز این ایستگاه، راه

روسی  خوشمزۀ  ای نشسته و گرسنگی خود را با صرف غذاهای  آن وجود داشت که در کافه 

 برطرف کنیم.

از آن جدا   ۶کوتاایسفرعی تا    جوشی بود و مسیری  و  ریون ایستگاه بزرگ و پر جنب     

کوهشدمی از  به زودی  از  .  پوشیده  گاهی  و  گاهی جنگلی  قفقاز که  های سرسبز جنوبی 

های منطقۀ مرکزی آن خواهیم رسید و آنها پوشش گیاهی  کوه   کشاورزی بود به   هایزمین 

که گاهی جای خود را   ندهای سرسبزی قرار داشتنخواهند داشت. بین این دو منطقه دشت 

ها و مزارع  رفتیم از انبوهی جنگل. هر چه به سمت شرق مینددادهای نارون می به جنگل 

رنگی فرا گرفته بود و ابرهای سفید در قلۀ    مناظر را آسمان آبی خوش  شد. باالی کاسته می 

های خود را در کنار زین چرمی بسته  اسلحه  ها در حرکت بودند. گاهی سوارکارانی که کوه

 کردند.آهن حرکت می ای به موازات راهده بودند در جا

ایستگاه کویریلیج      از  کویریلکا   ٧پس  از ساحل سمت    ٨به رودخانۀ  آهن  رسیدیم. خط 

تر  هم نزدیک  ها به کرد. بقایای یک پل سنگی به روی آن مشاهده شد. کوه راست آن عبور می 

  ٩رسید. از رود سیرولبه نظر میهای آنها گرد  شده بودند اما هنوز خیلی مرتفع نبوده و قله

از درۀ زیبای    ١٠ای از آن حرکت کردیم. حاال خط آهن بشاتوبانگذشته و در کنار شاخه 

ها  های کوچک روی رودخانه، فقط برای عبور پیادهخورد. پلنسبتأ باریکی پیچ و تاب می 

کردند. آب عبور می   از میانکشیده می شدند    گاومیشکه با  ی  ئهابود و سوارکاران و گاری 

 آب در بعضی نقاط    شد. جریانها دیده نمی آمد و چرخ گاری ها باال می اسب   آب تا زیر شکم
١ .Mingreli ٢ .Grusin 3 .Tjerkes ۴ .Samtredi ۵  .Poti ۶ .Kutais ٧ .Kvirilij 
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ها و حرکت آهستۀ قطار پیدا بود که مسیر شدیدأ سرباالئی شده  چرخ   شدیدتر بود. از صدای

 های متعدد و کوتاهی وجود داشت.طول مسیر تونل  بود. در

  یردند و زبوپوشش گیاهی  ی بدون  هاصخره ی شد.  کوتاه  پس از بشاتوبان قطار وارد تونل

برج  شبیه  اشکالی  خورشید  عجیب نور  کوتاه  ایجاد میو  های  درغریب  رودخانه    کردند. 

هائی ایجاد کرده بود. گاهی این  را کنده و در آن فرورفتگیهای خاکی کوه  برخی نقاط، پایه 

پوشاند. وجود  فرسایش به قدری شدید بود که کوه مانند سقفی کامأل روی رودخانه را می

ای حکایت از شدت جریان رود در فصل بهار و تابستان، پس از آب شدن برف چنین پدیده

 کرد.میمشخص را  بهاری تا رودخانه  هایآبها، مسیر  عمیق سینۀ کوه ها دارد. شیارهای کوه

تر گشت. میزان آب به قدری پس از خروج از تونلی دره مجددأ پهن شد و رود عریض      

افزایش    زودی دره مجددأ باریکتر شد و فشار آب  شد اما بهرود دیده می  کف شنی  کم شد که 

باالی بعضی از صخره  بود  هایقلعه ها ویرانۀ  یافت. در    . در یکندقدیمی هنوز پابرجا 

ها نشان  های آب در پایۀ صخره فرورفتگیبیش استوار بود.    و   ای هنوز کممورد دیوار قلعه 

از دور گردد.  فشار آب بسیار شدید می شود  ها آب میکه برف کوه   که هنگامی   از آن داشت

نگاه می  به نظر می که  به انتها خواهد رسید اما  کردم  رسید که مسیر در کمرکش کوهی 

بلعید. شیب مسیر بیشتر شد و قطار  شدیم تونلی قطار را در دهان خود میتر که می نزدیک

با جریان شدید  نهری    سرعت افتاد. عرض دره و رودخانه کمتر شد و رود تبدیل به   از

 گشت.

پونی      و  بشاتوبان  به  ١بین  لوکوموتیو  قطار را   یک  یکی در جلو،  قطار اضافه شد. 

  ندداد. هرکدام از لوکوموتیوها دو دیگ بخار داشتکشید و دیگری از عقب آن را هل میمی

کرد. سرعت ما بیش از اندازه آرام بود. وارد تونلی که حکایت از شیب شدید مسیر می 

آلود بود رسید. داخل تونل مه نظر می شدیم که دیوارهای آن خیس و سرد بود و افسرده به

مطبوع گشت. در زیر مسیر حرکت ما    و   اما به محض خروج از تونل، هوا مجددأ صاف 

داث بود و پس از افتتاح، شیب مسیر بسیار کمتر خواهد شد.  آهن جدیدی در دست اح  خط

های سنگی عظیمی  روی پایه   ها بههای متعددی خواهد داشت. پلها و تونل خط جدید پل

 طول دارد.  3ورست  چهاراحداث شده که    تونلی در راه جدید  ٢پاقرار خواهند گرفت. در سی

تأتری تشکیل داده بود. رنگ کوهی آمفی  ، در پایدر نزدیکی پونی جنگلی از درختان     

بود.    تیرهها در زمینۀ  سبز روشن برگ  بود بسیار جالب  که از سایۀ درختان ایجاد شده 

نزدیک سایۀ   غروب  صخره   بود.  و  دامنۀدرختان  در  درکوه   ها  شد.  بلندتر   باالی  ها 

در ایستگاه  بودند. ساعت شش و نیم ارتفاعات، درختان زیر نور مستقیم آفتاب، زرد رنگ 

. این بلندترین  ارتفاع داشت  پا  ٢٩٨٧ این ایستگاه  یم.ترین نقطۀ مسیر رسیدبه مرتفع پونی  

  جهت دریاچۀ   سیاه و تعدادی دیگر در  سوی دریای  ها به نقطۀ مسیر بود و تعدادی از جوی 

 نداز اچشم وعریض مازندران جاری بودند. پس از آن مسیر سرازیری شد. دره دوباره 
١ .Poni .٢ .Sijpa 
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آن  زیبا گشت.  بسیار   از  تیرۀپس  اما زیباتر  بود.    زمینۀ  روستاهای گروسینی  دوردست 

قفقاز با    هایراست، منظرۀ کوه  . در افق سمتندخوردچشم می  زیادی از میان درختان به

آبی   تابید، در زمینۀهنوز پرتو خورشید به آنها می   کهای  به رنگ نقره های سپیدپوش  قله

دیواره بود.  دیدنی  بسیار  آسمان  کار    ،در جنوب شرقی  ،بلند  ایهای صخره تیرۀ  تا چشم 

 شدند.کرد امتداد داشته و در افق در زیر ابرها پنهان می می

بزرگ        سورامیک روستای  نام  کوه   ١به  که  محلی  شاخه  در  دو  غریبی  به طرز  ها 

ای در وسط روستا، قلعۀ  جالبی داشت. به روی تپه بسیار موقعیت  و بود شدند واقع شده می

های گرم مسافران زیادی از تفلیس به  داشت. تابستان مخروبۀ کوچک اما چشمگیری وجود  

ای که  از آب چشمه هم  و    برنداز مناظر زیبا و هوای خنک آن لذت ب هم  آیند تا  این ناحیه می 

اده کنند. در نزدیکی روستا، دهانۀ تونل مسیر جدید در دل کوه دیده مملو از آهن است، استف

 رنگ دیگری به خود گرفت.  شد. با فرا رسیدن شب مناظر اطراف زیر نور سفید ماه کامل،

صبح به ایستگاه تفلیس    ١١ساعت    ٢و زیبای مچت   عجیب پس از عبور از روستای       

های بزرگ و تمیز رفتیم. از ایوان و پنجرۀ  اطاقهتل لندن با    رسیدیم. با دو درشکه به 

 بردیم.قفقاز لذت می  تختاطاق هر روز از منظرۀ زیبای پای
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