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 بخش نهم

 چند روز در تفلیس
 

که کشتی بخار بین باکو و سواحل  ماه مه به تفلیس رسیدیم. از آنجائی  ۴غروب یکشنبه       

ماه مه منتظر    ١١کرد مجبور شدیم تا یکشنبۀ هفتۀ دیگر  روزهای یکشنبه حرکت می   ایران

دادیم بین تفلیس و باکو تقسیم کرده از دست می  هفته را کهشویم. تصمیم بر آن شد این یک  

وقت    و چهار روز اول از تفلیس و دو روز بعد را از باکو دیدن کنیم. ابتدا از این اتالف

آن، چند روز ذشته از  گ  در تفلیس بسیار آموزنده و جالب بود. ناراحت بودیم اما اقامت ما

  باشد. در تفلیس خریدهای ضروری روزهایمی   سفر طوالنی الزم  برنامه در یک   بدون 

ز جمله مالقات با حاکم نظامی شهر،  ا  آینده را انجام دادیم. پس از انجام چند کار اداری

آن آقای و جهانگرد  دیدن موزۀ معروف قفقاز رفتیم. رئیس سرشناس    روز پنجم ماه مه به 

را به حضور پذیرفت.  تر از حد معمول، ما  نوازی دوستانه و گرم با میهمان   ١گوستاو راده

موزه  های  کلکسیون دیدن    که به   او در کشور ما دوستان زیادی دارد. در چند ساعتی  البته

ای قیافۀ مهربان و دوست داشتنی وی تغییر نکرد و دائمأ در حال شوخی  پرداختیم لحظه 

داد  موزه می شناسی  قوم طبیعی یا تاریخ اشیاء  اما عمیقی راجع به   بود. گاهی توضیح کوتاه

این مرد با شصت و چند سال سن، مخزن    کرد.می  دارده خنو    جالب  هایو گاهی هم شوخی

پرتجربه ا  عظیمی  او زندگی  بود.  داشت و سفرهایز اطالعات و شوخی  و    ای  طوالنی 

او با تمام نقاط    شود گفت کهمی . بود  مرکزی و ایران انجام داده متعددی به سیبری، آسیای 

قفقاز    شناسی و طبیعتمقفقاز آشنائی داشت و بهترین منبعی بود که در مورد جغرافیا، مرد

هند   سن باالی خود در نظر داشت سفری به  توجه به   توان از وی نظر خواست. او بدونمی

کرد می   موزه زندگی   و جزایر اقیانوس هند داشته باشد. او در باغ کوچکی در محوطۀشرقی  

داشت  وحش کوچک باغ   یک  و ایجاد کردهخود خرج   کوچک به  باغچۀو در حیاط آن یک 

از آن، از   شد. گذشتهدیده میالجثه  عظیم  عقاب  ویژه چند  نایاب قفقاز، به   پرندگان  که در آن

 کرد.قبر تاتاری قدیمی نگهداری می  از جمله چند سنگباستانی نادر   چند شئی

 شده   ز تزار و خانوادۀ او تزئین ا هائیطاق با نقاشی ا وارد راهرو موزه شدیم. دیوارهای
١  .Gustav Radde  ١٩٠٣مارس    ١۵، درگذشت  ١٨٣١نوامبر   ٢7، گوستاو فردیناند ریچارد راده، تولد  

آلمانی و پایه تحقیقاتی به  گذار موزۀ علوم طبیعی تفلیس که سفرهای  م، داروساز، جغرافیادان و جهانگرد 

 است. ز آسیا کردها  سیبری، روسیه، قفقاز، ایران و مناطقی
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در  دفتربود.   چند خطی  خود و  نام  دیدارکنندگان  که  داشت  قرار  میز    آن  بزرگی روی 

شد. ای نگهداری میهای شیشه اشخاص مهم در درون قفسه و    شاهان نوشتند. امضای  می

 ایران را هم بین آنها دیدم.  مضاء شاها من امضاء تزار و همسرش و حتی

ز ا  نقشۀ بسیار عالی  شده، دیدار خود را با یک شناسی وارد  سالن جغرافیای معدن   به     

دار، آسفالت زتا  های معدنی ز سنگ ا  هائیمعادن طبیعی ثروتمند قفقاز آغاز کردیم. نمونه 

ها قرار داشت. حتی مواد آزاد  های گوناگون در قفسه خام در رنگ  چنین انواع نفت  و هم

شده، از جمله  یه  صفتالت نفت  از تصفیۀ نفت، مشتقات متنوع نفتی و انواع محصو  شده

قسمت   آوریرا جمع گوناگون    هایو روغن   ١کروسین بود. در  انواع   کرده  مدل   دیگری 

نمایش گذاشته    شود را به از آنها استفاده می   ٢نفت قفقاز در باالخانی  هایدر چاه   که   هائیمته 

بهمته از حفاری توسط    که   ز گل و خاکیا  هائیبود. نمونه  بود را هم در   ها  دست آمده 

 کرد.داری میهائی نگه شیشه 

  های مختلفبود. نمونه تنظیم شده  استفاده  و قابل  آن بسیار جالب  شناسی قسمت حیوان      

با توجه به شرایط  جانوران  مرتب نشده بود بلکه    ادهیل و خانو، فام هاجانوران از روی گونه 

ها حتی ماکت  دند. در بعضی نمونه بندی شده بود رده نکندر آن زندگی می که    طبیعی محیطی

  وحشی خشک   بودند. مثأل یک یوزپلنگ یا گربۀ   کرده  زیست جانور را تهیه یا نقاشی  محل

وحشی    ز ببر، گوزنا  دیگر انواعی  قرار داشت. در جای  ۀ دست سازیصخر  روی  شده به 

  نمایش گذاشته   به   مصنوعیکنند را در محیط کوهستانی  که در قفقاز زندگی می  کوهی  یا بز

ای بود و کمی  کویری بود. شغالی مشغول دریدن شتر مرده   حیوانات   بود. قسمتی مربوط به 

دست آورند. حتی   روزانۀ خود را به  دورتر الشخورها منتظر رفتن شغال بودند تا غذای

 داشتند. نمایندهپرندگان هم در محیط طبیعی خود  

نقاشی       رفتیم.  باال  طبقۀ  افسانه های  به  پله خدایان  دیوار  می ای  زینت  را  در ها  داد. 

سازی،    هنری، صنعتی، اسلحه اعم از    ،های مختلف مردم قفقازآثار گروه   تاالرهای بزرگی

  ز قبیل فرش، گلدوزی، رومیزی و شال، لباس، لوازم ا  دستیو صنایع   هازینت آالت، مجسمه 

عکس   هزاران  ،ای وسط تاالرهای شیشه قفسه   نمایش گذاشته شده بود. در  خانه و غیره به 

مناطق  در    که   قفقاز حتی مردمی  های مختلف مردمز گروها  یموم  یهاقرار داشت. مجسمه 

کوه صعب  وسط  در  میالعبور  زندگی  هم میها  را  نقشه کنند  کرد.  مشاهده  مردمشد   های 

به داد.  آنها می   ز محل زندگی ا  کاملی  شناسی، اطالعات  آثار قفقاز،   آوریجمع   عالقۀ او 

نها را آ اشیائی بود که خود دکتر راده ترین قسمت موزه بسیار ارزشمند بود. بهترین و مهم 

های زیادی اجازۀ خرید  ضعیف این موزه  بود زیرا بودجۀ  دست آورده در سفرهای خود به 

نمی   به این رئیساو  بود    فکور سعی  داد.  و نوع    از  اطالعات ارزشمندیکرده  جغرافیا 

 هادیوارهای  نقشه تاالر    های نواحی مختلف قفقاز را در اختیار بیننده قرار دهد. در این زمین 
١  .Kerosin  تر از گازوئیل است تر از بنزین و سبک باشد که سنگیننفت خانگی، از مشتقات نفت خام می

 شود.و بیشتر برای مصارف روشنائی و پخت و پز استفاده می

٢ .Balachani 
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ویژه   به  کردهای مختلف مردم منطقه را تصویر می آمد و پراکندگی گروهبه کمک بیننده می 

داد، بسیار آموزنده ها را نمایش می ها و فالتکوهستانی و رشته کوه   که نواحی  ماکت بزرگی

 بود.

درازا    نوشتن در مورد تمامی نکات این موزۀ آموزنده و گفتگو در بارۀ اشیاء آن به      

از آن   آن را نباید ناگفته گذاشت. گذشته  شناسیشیاء ارزشمند قسمت باستان ا  کشد ولیمی

مفصل    شش گیاهیدر محیطی با پو  هاها و پروانه مجموعۀ کامل حشرات قفقاز، از سوسک 

این دو   دربای قرار داشتند.  های شیشه ها در قفسهاین کلکسیون از قلم انداخت.  هم نباید  را  

 شد.شناسان باز می جانور  فقط برای مجموعه

های مختلف شهر دیدن کردیم.  و از قسمت  رفته  کالسکه سواریبه   ،ماه مه  ۶روز بعد       

سپس به دیدن محل رژۀ سربازان در پادگانی واقع در خارج شهر رفتیم. تفلیس در کنار  

شهر را به دو قسمت    و   ریزد واقع شدهکه در نهایت به دریای مازندران می   ١رود کورا

نماید. این جزیره  یجاد میا ایکند. رودخانه در وسط شهر دو شاخه شده و جزیرهتقسیم می 

اما  عمق  خود کم   ای رنگقهوه آب    با رودخانه گردد.  ساحل مربوط می  هائی به وسیلۀ پل  به 

ها  سواحل این رود در دامنۀ کوه. هر دو ساحل رود مرتفع بوده و  بودار زیاد  عرض آن بسی 

ها  طور کل، شهر پستی و بلندی زیادی دارد. خانه. بباشدیای مصخرهبه صورت دیوارۀ  

های عجیب شهر  کند خانه و تا چشم کار می   اندساخته شده ها  روی تپه   تأتر به شکل آمفی  به 

ندارد. سقف منازل،   به مسطح  تمامی  با  های گوناگون  رنگ  و فلزی  است. برج کلیساها 

دهد. رودخانه در زمین  شهر می   شهر، منظرۀ زیبائی به   هایمرتفع در میان خانه   هایناقوس

تقریبأ  در این قسمت  مرتفع آن    کند. سواحلای حومۀ شهر راهی برای خود باز می ماسه 

آنها تا حدی    های چوبی ن النۀ پرستوهاست و ایوا  مثل  باالی کوه  هایخانه   باشند.عمودی می 

دو    هائی به وسیلۀ کرجی   قسمت از شهر مردم به. در ایناندگرفته   روی رودخانه قرار  به

و کرجی  اند  کنند. در دو ساحل رودخانه پایۀ محکمی نصب کردهشد می  و  سوی رود آمد

از    پس از سوار شدن مسافرین، ملوان با استفاده  .دباشمیمربوط    آن  وسیلۀ طناب به   به 

در رفت شهر اهالی مناطق مختلف  هایراند. در خیابان ساحل مقابل می   طناب، کرجی را به 

 شوند. با وجودیوسیلۀ گاومیش کشیده می   بهوسائط نقلیه  و سایر  های بزرگ  و آمدند. گاری

به خود جلب می تفلکه حالت شرقی شهر نظر مسافر را  به کند اما    یس یک شهر شرقی 

زیبائی دارد و  نسبتأ    هایها و خانه نشین شهر خیابانکلمه نیست. منطقۀ روس معنی واقعی

سایۀ  زیر  آن  خنک  نسبتأ  دل  هوای  بسیار  میدرختان  پارک چسب  شهر  وسط  در    باشد. 

 .است شده  هائی ساخته آن تفریحگاه  عمومی بزرگ و زیبائی وجود دارد و در اطراف

ها رفتیم تا از برنامۀ یک گروه موسیقی  این تفریحگاه   از  عصر روز هفتم ماه مه به یکی      

   طراف کوتاایس بودند. آنها ا ز روستاهایا سی نفره دیدن کنیم. اعضاء گروه، اهالی یکی
١  .Kura های آذربایجان و از میان رشته كوه  ، از شرق ترکیه سرچشمه گرفته، از گرجستان و جمهوری

 است.کیلومتر   ١٣۶۴ریزد. طول رود کورا دریای مازندران میرود ارس پیوسته و به قفقاز عبور کرده، به
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به تن داشته و موسیقی لباس   نواختند. حدودروپائی و محلی میا  های محلی سرخ رنگی 

  ز اهالی گروسین از راه رسید. او یک مانتوی بلند مشکیا  پیکریشاهزادۀ غولشب  نیمه 

ای را از روی مانتو  های قفقازی نقرهبه تن و کاله پشم گوسفندی به سر داشت. جافشنگی 

نقره  به کمربند  بود.  در سینه ضربدر کرده و یک خنجر  بسته  کاله او از جنس  ای خود 

ما را به میز خود دعوت کرد. ابتدا با نوشیدنی قوی    ،او پس از آشنائیپوست گوسفند بود. 

یم. به دستور او  نوشیدداد و با هم میقفقازی شروع کرد و سپس دائمأ شامپاین سفارش می

شکست  سکوت شب را می محلی  نواخت. صدای موسیقی  های محلی می آهنگ  گروه موسیقی

 کرد.های شاد، بزم ما را گرم می و آهنگ

به       بود. حمام  برنامۀ روز هشتم ماه مه رفتن  ین مناطق، شبیه  ا  هایحمام گرجستانی 

مملکت ما  حمام  ترکی  مشتمالی  نیست وهای  ما    حمامی آن است.    اختالف اصلی در  که 

قوی با دستان    دالکتصور کنید که یک  . بودتاتاری باکو  های  حمامنوع    ازانتخاب کردیم  

 پشت به روی سنگ  از شما بخواهد که به  قدرتمند خود، شما را خرد و خمیر کند. آنگاه 

بکشید و خواهی  به روی سینۀ شممرمرین حمام دراز  از نخواهی  این حال  بنشیند. در  ا 

های خود  های شما ادامه دهد و همزمان پاشنه ها تا ناحیۀ سینه فشار وارد آورده، تا رانکتف

را با فشار به دو طرف بدن شما فرو کند. سپس همین اعمال را با پشت شما هم انجام دهد  

صابون ریخته و پس  های شما به صدا درآیند. آنگاه به سر و روی شما کف  دانۀ مهرهتا دانه 

ها را بشوید. سپس با گرفتن دوش آب سرد و  گرم بر سر شما بریزد تا کف از مالش، آب

ها را تحمل  ین ناراحتی ا  رسد. باید تمامی ای با آب سرد، حمام به پایان می ورود به خزینه 

از اتمام  دهنده باشد اما پس  کنید تا پاک از حمام بیرون بیائید. تحمل این شرایط شاید آزار

 دهد.دم دست می آ استحمام احساس خوبی به

باکو حرکت کرد و ما را به دیدن  به مقصد  و هشت دقیقۀ نیمه شب قطار    ١٢ساعت       

 شهرهائی در جهت طلوع آفتاب برد.


