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 بخش دهم

 از تفلیس تا باکو

 

سفر از تفلیس تا باکو به راحتی سفر از باتوم تا تفلیس نبود و هر چهار تن اعضاء       

 کوپه  هایکردیم. صندلیسفر میدر باال  واب  تخت با دوکوچک   هیئت اعزامی در یک کوپۀ 

که  از آنجائیچهار تختخواب داشت.    به این ترتیب کوپه.  ندشدمی هنگام خواب تختخواب  

برد که جای زیادی وجود نداشت. با توجه به  توان پی کوپه بود می اسباب ما هم در همین  

روابط   شد  باعث  شرایط سخت،  این  اینک  داشتیم  قبلی  مسیرهای  در  که  راحتی  شرایط 

که سابقأ هم بسیار خوب بود بهتر شود. در آن اطاقک کوچک و  اعضاء هیئت و رئیس آن 

ی در مورد  سوئی برای رفع تاریکی از سقف آویزان بود مدتمتحرک که المپای نفتی کم 

برد صحبت کردیم. پس از آماده کردن سرنوشت ناآشنای خود که قطار ما را به سوی آن می 

تا ، پردۀ ابریشمی چراغ را کشید های خودرختخواب به  تر  ضعیفآن  نور    یم  شود. آنگاه 

پرداخت به   به من  یم.  استراحت  که حتی    زودی  بود  من چنان سنگین  خواب رفتیم. خواب 

نشدم ایستگاه    هنگام عبور قطار از روی پل فلزی و طویل رود کورا هم بیدار نشدم و موفق

  بیندنمیاگر آدم بیدار هم باشد از خود شهر چیزی  حتی  را ببینم. البته    1توپلساوهزیبای جلی

های دوری در جنوب ایستگاه واقع شده است. به این دلیل همیشه درشکه   زیرا شهر در فاصلۀ

 باشند.می توپلساوه جلیزیادی در ایستگاه آمادۀ حمل مسافرین به 

ها را به حالت صندلی در آورده و از پنجرۀ راهرو باریک شدن تختخوابپس از بیدار       

های این سفر با مناظر  قطار به دیدن مناظر زیبای اطراف مشغول شدیم. منظره و طوالنی 

سفر بین دریای سیاه و تفلیس تفاوت داشت. دشت صاف و وسیعی با پوشش گیاهی اندک  

خورد. تعداد روستاها با  چشم می هائی به  های صحرائی و به ندرت بوته بود و گاهی گل 

گلهباغ  و  بیهای اطراف  سیاه در  های در حال چرا  گاهی گروهی چادر  بود.  کم  اندازه 

گشت. یکی از این روستاهای متحرک چادری، نسبتأ بزرگ بود و  ها مشاهده میکوهپایه 

ه را برای های ایالت بود که این منطق هائی در حال چرا بودند. این خیمه در اطراف آن اسب

های قفقاز بود و در اسکان موقت خود انتخاب کرده بودند. منظرۀ سمت شمال، رشته کوه 

ایالت    گذشت و به ماهور شده، از قراباغ میسمت جنوب، دشت پهناور، در دوردست تپه 

   رسید. مسیر رود کورا که در سواحل آن گیاهانآذربایجان واقع در شمال غرب ایران می 
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 رفتیم از بود، در سمت جنوب مشخص بود. هرچه به سمت شرق پیش می بلندی روئیده  

 رفته  ها رفته گشت. کوه ها کاسته شده و رنگ محیط اطراف خاکستری می سرسبزی دشت

  2٠قطار   1کابولخیلی مرتفع نبودند. در ایستگاه بزرگ آچی شدند اما میبه مسیر نزدیکتر  

دقیقه توقف داشت و مسافرین گرسنگی خود را با غذاهای لذیذ بوفۀ ایستگاه برطرف کردند.  

که خشک شده  اندک    هایگلی با بوته   و  های شنی از حرکت مجدد، قطار از میان تپه   پس

عبور کرد. در نزدیکی ایستگاه در سمت راست، مانداب نسبتأ بزرگی دیده شد که  بودند،  

زودی از این تپه عبور کرده و به    کردند. بهآن زندگی می  های وحشی و پرندگان درخوک 

دریای کاسپین    شد به شد رسیدیم. احساس میهائی ختم می کوه  دشت مسطحی که در جنوب به 

از تفلیس آغاز شده    دریائی هوا را زنده کرده و از گرمای آن که   شدیم. نسیمنزدیک می 

 کاست.می  بود، اندکی

باریکی مشاهده گشت. محیط    2ایستگاه آلیاتپیش از        دریا در افق به شکل ریسمان 

ها ناچیز و آثار  رسید. ارتفاع کوه اطراف کویری شده، خاکستری رنگ و مرده به نظر می

ها نمایان بود. حتی در محیط گلی  های بهاری و پائیزی در صخرهباد و باران و آب مخرب  

ای آب در آنها  حل عمودی مشخص بود اما قطره اطراف، بستر جویبارهای آب باران با سوا

هائی که قدرت زندگی در این محیط کویری با خاک نامرغوب را وجود نداشت. فقط بوته 

بلندی روی  به  بلندیدارند  این  بودند.  روئیده  کوتاهی  ایجاد  های  ترتیب  بدین  احتماأل  ها 

کند. باد،  دیل به گل می را تبخود    مجاورشن    ، با جذب رطوبت،هاشوند که ریشۀ بوته می

در   گردند.ها ایجاد میها در اطراف بوته و این بلندی  با خود آوردهها را  های بین بوته شن 

های چند ضلعی   ترک برداشته و به   شد. گل زمینگیاهی دیده نمی هیچ پوشش مسافت طوالنی

در دو هائی از هم جدا بودند. با ترک  هااین چند ضلعیکوچک و نامنظمی تقسیم شده بود. 

های روان کشیده بودند.  جلوگیری از برف و حرکت شن   برایچوبی  ی  هاطرف مسیر نرده 

شدیم خوشحال بودیم. حاال ریسمان  می  کرفته به دریای مازندران نزدیهمه از اینکه رفته 

  که   جتر شده و لطافت هوا افزایش یافته بود. باالخره کف سفید امواآبی دریا در افق پهن 

پس از چندی صدای  .  ، دیده شدکوفتندنواخت و منظم به ساحل می یک   ا حرکاتبرا  خود  

گوش رسید. بادبان سفید یک قایق ماهیگیری در بین چند جزیره    برخورد آن به ساحل هم به

 چند مرغ دریائی به دنبال طعمه بودند.در باالی امواج در دور دست مشاهده گشت. 

نواخت بود. کویر همه جا را فرا گرفته بود و  های سمت چپ مسیر، کامأل یک دیدنی      

تبخیر آب،  هیچ گیاهی دیده نمی  ته آنها  کریستالشد. فقط آبگیرهائی که با  های نمک در 

کرد. در ته بعضی از آنها مقداری آب نواختی آن تغییری ایجاد میبود، در یک  شکل گرفته 

در حرکت    اداریزع  باقی بود. در چند مورد کاروانی دیده شد که شترها با تمأنینه خاص 

اهی خوردند. گهای اطراف میبودند. یکی از آنها در محلی اطراق کرده و شترها از بوته 

کرد. مسیر  آهن حرکت می   کنار خط  بزرگ از جادۀ  تاتاری با دو چرخ  هم ارابۀ تک اسبۀ 

 سمت    به با پیچ مشخصی  ها باعث شد مسیر از بین دو ردیف تپۀ کوتاه گذشت. وجود تپه 
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  های معادن نفت باکو در باالخانیاولین دکل  1. پس از ایستگاه باالچریشمال منحرف گردد

رسیدند. شاخ و برگ به نظر می بی  لیها مانند جنگلی از درختان تنومند ودکلچشم خورد.    به 

سمت جنوب باز گرداند. منطقه به سمت دریا شیب داشت.  را به دیگری مسیر  تغییر جهت 

ها و تاتارها،  های جداگانۀ روسشهر باکو با محله  ،های دیگریپس از عبور از بین تپه 

دودی،    و  های سیاهشهر سیاه، انبار نفت باکو، با بدنه   گشت.  ها و انبارها نمایان کارخانه 

که در    2باکین  چپ واقع شده بود. کمی دورتر خلیج   بخاری در سمت   شبیه صدها دودکش 

بسیاری    هایها و نفتکش ، دیده شد. در کنار آن، کشتیشودمی ختم    3جزیرۀ نارگین  جنوب به 

راست قرار داشت.   های سمتگیری بودند. گورستان شهر در تپه لنگر انداخته و منتظر بار

سازی روسی مشاهده ، پایگاه دریائی و شرکت کشتی 4بایلوفشبه جزیرۀ  اندکی دورتر در 

 گشت.

به زودی وارد ایستگاه شدیم. دریائی از ریل و قطارهای نفتکش که نفت را به باتوم       

داد. ساختمان ایستگاه شبیه قصری زیبا، سرآمد تمام  رساندند ابهت خاصی به ایستگاه می می

انه ساختمان  مهندس  ایستگاه،  در  بود.  باکو  به   5یلمهای  آقای  فنالندی  مهندس   سفارش 

  این آقایان ، یکی از رؤسای شرکت نفت نوبل، به پیشواز ما آمده بود. به کمک  6کروسل

هتل اروپا به راحتی انجام شد. پس از مستقر    با دو درشکۀ بزرگ به ها  انتقال ما و اسباب 

 میهنان خود مشغول صرف شام شدیم.شدن در محل جدید، به اتفاق هم 
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