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 پانزدهم  بخش 

 دو روز در راه 
 

بار    ١۶صبح روز    ٨ساعت        بعد اسباب ما  بودیم و یک ساعت  ماه مه مجددأ سرپا 

و نیم از کاروانسرای قدوم خارج شدیم. قدوم را  ٩ها زین شدند و ساعت قاطرها شد. اسب 

ای از جغرافیا  گویا سررشته   که است. این شخص  نامیده  ١های خود سدومفرانک در نوشته 

که او مشکل زبان هم داشت در هتلی در  نداشت، تفلیس را هم تیفوس نامیده بود، از آنجائی

 گویند؟" به آب چه می !تفلیس سؤال کرده بود که در زبان "فرانسویائی

چادر    3قاطر مخصوص حمل    ٩،  بارها  قاطر برای حمل  ١٢کاروان ما عبارت از       

و  اطراق   بود.    ۵ما  آشپزخانه  وسائل  و  غذائی  مواد  حمل  برای  بارهای   ۴قاطر  قاطر 

بود  مهماندار می   و  ، کاروانساالر، سوارکارانکه در چهار صندوق  کرد. آشپز را حمل 

اسب    3اسب و سوارکاران پیش قراول با    ۵اسب، اعضاء هیئت اعزامی با   ۶ها با  ایرانی

حیوان    ۴۴کردیم، گروه ما با   می همه با هم حرکت    کردند. در مواقعی که سوارکاری می

افتاد چرا که خدمه  ندرت اتفاق می   رسید. البته این موضوع بهکاروان عظیمی به نظر می

زودی به آنها رسیده و    افتادند ولی ما به و بارها معموأل چند ساعت پیش از ما به راه می 

داشتند. اولین آنها که  گردن    های بزرگی به آنها را پشت سر می گذاشتیم. قاطرها زنگوله 

حیوان سفید رنگ، بزرگ و زیبائی بود دو زنگوله به گردن داشت که صدای آن در هر  

 رسید.قدم به گوش می

  سر گذاشتیم. مناظر از کاروان جدا شده و قسمتی از مسیر خوب را چهارنعل پشت      

پرپشت  جنگل  بود.  دیدنی  کوه اطراف  و  شده  نتر  خوبی  به  دوردست  در  بودند.  ها  مایان 

. دو کاروان دیگر در دشت  در اطراف مسیر بودند  مجرد،  خانه چند  مزارع، کاروانسراها و  

ای به روی مثل تپه ی آنها سبز و خرم اطراق کرده و حیوانات آنها مشغول چرا بودند. کاال

  که با خود به هم انباشته شده بود و مسافرین در سایۀ درختان مشغول خوردن غذائی بودند 

گاهی دراویش، گداها   کردند. گاههمراه داشتند. تعدادی غذای خود را خورده و قلیان دود می

" سرداده و عهائی که در کنار جاده نشسته بودند با دیدن مسافر ندای "یا هللا یا علیو افلیج

 کردند.دست خود را دراز می

١ .Sodom ،لوط است که به های تورات سدوم نام شهری از شهرهای قومبرپایهٔ سفر پیدایش و دیگر گفته

 گرفته و در آتش نابود شدند.  الهی قرارجز تعداد اندکی از مؤمنین، مورد عذابدلیل گناه لواط، اهالی آن به
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  ای رسیدیم و سرباالئی آغاز شد. فشار آب زرد و قهوهرود  درۀ سفید  پس از مدتی به     

بود  رنگ تقریبأ زیاد  . در آن قسمت که دره  گذشتها مینگ سو از میان تخته   رودخانه 

هائی هم جزایر  در محل .  شدرود دیده می خاکی    ته شد از فشار آب کاسته شده و تر می پهن 

شد. جاده ناهموار و   جاده سرباالئیکوهستان رسیدیم و   باالخره بهکوچکی ایجاد شده بود.  

ی کارزودی مجددأ خوب شده و سوار  اما به رفت  باال و پائین می ها  از صخره و  سنگالخ بود  

گذشت.  هائی از درختان بلند و سر به فلک کشیده می تونل   میان . جاده از  راحت شد  در آن

وزید  جنگل زیاد بود. سایۀ درختان و نسیم خنکی که می عمق   شد که درختان دیده می  از بین

شد امتداد آن در دور دست مشاهده  که جاده از جنگل خارج می بسیار دلچسب بود. هنگامی

شدمی جنگل  وارد  مجددأ  اما  مناظر  گشت  و  برگ ه  و  درختان  میان  آنها  در  ناپدید  های 

منظرۀ بسیار  خورد و  چشم می   درختان به   بین  از  سپیدپوش البرز گاهی  هایشدند. قله می

در مسیرهائی   شدها ایجاد میقلهبرف آب شدن از های آبی که جریان کرد. جالبی ایجاد می 

 .روان بودندایجاد شده بود ها در صخره سابقأ که 

رود رسیدیم.   ای به عمق حدود یک متر، به سیاه حدود ظهر، پس از عبور از رودخانه      

چادر سفید و بزرگ ما در ساحل آن برپا شده بود. چادر چهارگوشی بود که در قسمت  

با پارچۀ  های داخلی آن  داد. دیوارههای چوبی، ایوانی را تشکیل میورودی آن سقفی با پایه 

هائی در گلداری تزئین شده بود. فرش قرمز رنگی در کف آن پهن کرده و میز و صندلی

آن قرار داده بودند. به خوردن صبحانۀ مفصلی مشغول شدیم و سپس در داخل چادر چند  

ساعتی استراحت کردیم اما به خواب رفتن با توجه به خروش رود، کار بسیار مشکلی بود.  

وع و موقعیت ما عالی بود. چمنزاری که چادر ما در آن برپا بود از طبیعت، بسیار مطب

پل    چادرشد. در جهت سوم  یک طرف به کوه سنگی و از طرف دیگر به جنگل محدود می

شد. حیوانات در اطراف ما مشغول چرا بودند و هر از گاهی  قوسی قدیمی و بلندی دیده می

 نوشیدند.از آب رودخانه می 

انداز  رود را ترک کرده و مجددأ به سفید رود رسیدیم. چشم  بعدازظهر سیاه  ۴ساعت       

بی  تابلوهای  و  پدید میرفته رفته عالی شد  دیگری  از  پس  یکی  دست دورآمد. در  نظیر 

روی نهرهائی که به    ازها  پلتوسط  خورد.  چشم می   ی بهجنگل  سرسبز  ایهکوه  هایدره

تنۀ درختان قطور بودند و بین آنها شن و خاک  ها از  عبور کردیم. پلریخت  می  رودسفید

با آنها آشنائی نداشت پای حیوان بین   یاگر اسب  .ها خطرناک بودندریخته شده بود. این پل 

ها هم خبری  شکست. در بعضی نقاط دیگر مسیر، حتی از این پل ها گیر کرده و میسنگ 

چپ ما در جریان  رود در سمتد کردیم. هنوز هم سفینبود و باید از میان رودخانه عبور می 

سال پیش بیشتر شده بود. البته در آن سفر من در ماه آوریل سفر    ۴بود. آب آن نسبت به  

 کردم.می

تواند در روستای  اگر مسافر عالقه داشته باشد قسمتی از مسیر را با کرجی طی کند می     

زودی   سیر را سریعأ طی نماید. به قسمت از م  آباد این کار را انجام دهد و با کلک این رستم

ای پدید آمد. از  گسترده  دشت  هر دو طرفمسطح    درۀ رودخانه عریض شد و در سواحل
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خانواده  سرسبزترزارها  انبوهی جنگل کاسته شده و چمن  کلبه شدند.  فقیری در  های های 

انعام"  فریاد "انعام،کردند. هنگام عبور ما زنان با کودکانی در بغل کوچک گلی زندگی می

الوان بود. چند تن    وقتی تازه بودندهای کهنۀ آنها  دادند. ظاهر آنها فقیرانه اما لباس میسر

با شالق آنها    یکی از ایرانیان همراه ما مأمور شد .  و برخی نه  ا بودند بزیاز آنها جوان و  

 را از ما دور کند.

آباد رسیدیم.  های البرز رفت ما به روستای رستم که آفتاب به پشت کوه  درست هنگامی      

اصلی عبور کرده به کاروانسرای آن وارد شدیم. بارهای ما پیش از ما  دراز  از خیابان  

رسیده بود و چادر را در خارج از ایستگاه برپا کرده بودند. چون چمن مرطوب بود و  

هائی مشغول خواندن بودند، ترجیح دادیم در باالخانۀ کاروانسرا اقامت کنیم. ایوان  قورباغه 

و روستا کمی    های اطراف آن در جلورودخانه و بوته درۀ  داشت.  نهایت زیبائی  آن دید بی 

  ٢١. گرمای هوا ساعات ظهر  دشدیده میفلک کشیده  سر به  هایو در پس آنها کوه دورتر 

  ٢١٢درجۀ سانتیگراد بود. ارتفاع سنج، بلندی روستا را    ١٨بعدازظهر    7و نیم و ساعت  

داد. متر از سطح دریای آزاد نشان می  ١٨۶مازندران یعنی    یمتر باالتر از سطح دریا

 تر است.متر از سطح دریای آزاد پائین   ٢۶دانید دریای کاسپین  که می  گونه آن

 

 
 

از       پس  و  شده  بیدار  خواب  از  کاروانسرا  حیوانات  با صدای زنگ  بعد  روز  صبح 

گرفتیم صبحانه را در توقف بعد صرف خوردن چای و نان سوخاری حرکت کردیم. تصمیم  

ترین دمای  شد. پائین زا دیده میها ابرهای بارانکنیم. هوا خوب و صاف بود اما باالی کوه 

آباد خارج  و نیم از رستم   ١٠درجه ثبت شده بود. حدود ساعت    ١۶.۴هوا در شب گذشته  

هنوز آغاز نشده بود. جاده   های شدیدگذشت اما سرباالئیماهورهائی میشدیم. مسیر از تپه 

های حاصل . گاهی از فرورفتگیرفتباال و پائین میرود  ها در ساحل چپ سفید در کوهپایه 

هائی  رفت. کوه های ساحل رود باال میهای بهاری پیش رفته و گاهی از تپه از جریان آب 

 شدند.که از قدوم مشاهده کرده بودیم هنوز هم در دور دست دیده می 

 هایساعت و نیم سوارکاری در رودبار توقف کردیم. آبادی کوچکی با خانه  ٢پس از      
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های زیتون داشت. چادر ما  رنگ بود که موقعیت بسیار زیبائی در میان باغ   گلی خاکستری

 بر پا شده بود. جویباری درختان زیتون را آب  کنار آبادی، زیر سایۀ درخت زیتوندر  

 الل نبود اما زیبائی منظره رؤیائی بود. پس از صرف صبحانه بهکرد. آب آن زیاری می

همراه شراب گوارائی که حافظ با استادی بارها در اشعار خود از آن نام برده، مدتی در 

 داخل چادر به استراحت پرداختیم و مهماندار مشغول کشیدن قلیان شد.

آبادی رودبار رسیدیم. اهالی با    مجددأ به راه افتادیم. مدتی طول کشید تا به  ۴ساعت       

بردند. آسمان  پیشانی می  دیدن کاروان ما تعظیم کرده و دست خود را برای ادای احترام به

به ما نزدیک شد و از ما   ابری شد و باد نسبتأ شدیدی آغاز گشت. یکی از سوارکاران 

آغاز   د ساعتی به هنوز چن خواست که به سرعت خود اضافه کنیم اما تعدادی پیاده گفتند که 

شدت آن افزوده    رفته به ساعت باران باریدن گرفت و رفته   بارش باران باقی بود. پس از نیم

دست نداشتند در شرایط سختی قرار گرفته بودند.    . همراهان ما که بارانی خود را دمشد

رنگ   های خاکستریدیواره  های بدون پوشش گیاهی در مسیری از میان کوه   در کمرکش

های اصلی نرسیده ماهور بود ولی هنوز به سرباالئی کردیم. مسیر همچنان تپه حرکت می 

در    شد.می گشت، عمق آب بسیار کم  رود گسترده می   بستر سفید  هائی که بودیم. در قسمت 

خورد ها میسنگ تخته   آب غیرزالل که به  قسمتی از مسیر، رود بسیار باریک شد و خروش

بسیار شدید بود. گاهی مسیر رود، مانند داالنی بود. باران راه را خیس و لیز کرده بود.  

  سال افزود. باد شمالی درۀ سفید رود در این فصلشمالی می  شدت بادهای  تنگۀ باریک به 

  هوای خنک دریایمعروف است زیرا هوای فالت مرکزی از آفتاب بهاری گرم شده و  

 .شودمی کشیده فالت مرکزی سمت هوای گرم   ها بهمازندران از طریق این دره 

گذشت رسیدیم. این پل  به زودی به منجیل و پل قوسی آن که از روی سفید رود می     

رود از سمت شرق ساخته  اوزن از سمت غرب و شاه زیبا در محل تالقی دو رودخانۀ قزل

روده این  است.  ارتفاعات  که   فرعی  ایشده  از  دره  تمامأ  از  گرفته،  ها  البرز سرچشمه 

ریزد  مازندران می  دریای  رود را که به   هم مربوط شده و رود سفید  گذرند، در منجیل بهمی

های تلگراف سیم خود پل رسیدیم باد شدیدتر شد و با اصابت به   کنند. وقتی به می  ترپر آب 

های پل بسیار زیاد بود. ذرات  آلود هنگام عبور از چشمه . سرعت آب کف کشیدمیزوزه  

 شد. این پل و بادهای آناطراف پاشیده می   ها توسط باد به سنگآب پس از برخورد با تخته 

ها کاله خود را از  وزد و خیلیدر منجیل همیشه باد می شود کهباشد. گفته می معروف می

شد. پس از عبور از پل و رسیدن  پل دیده می  . چند کلبۀ گلی در اطراف دهانۀدهندمی ست  د

های درختان زیتون را خم کرده  سمت دیگر رودخانه، شیب مسیر بیشتر شد. باد، شاخه  به 

های درختان  ها و شاخه آورد. در هوای ساکن، برگ گندم را به رقص در میهای  سنبله و  

ها بازی  باشند. باد ابرها را در کمرکش کوه به فشار هوا رو به جنوب می زیتون با توجه  

 برد.داد، آنها را در هم پیچیده و پس از چند معلق با سرعت با خود می می

آن مسکن    ۶ساعت        باالخانۀ  در  و  رسیدیم  آن  کاروانسرای  و  منجیل  به  بعدازظهر 

برهنه  لی به خوبی پیدا بود. کودکان نیمه های گگزیدیم. از این نقطه منظرۀ روستا با خانه 
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خانه  بام صاف  مانند  در  فقیرانۀ خود،  توجه به وضع  آنها بدون  بودند.  بازی  مشغول  ها 

رسیدند. آنها در محوطۀ روستا با بزها  فرزندان اعیان و اشراف، شاد و سرزنده به نظر می

های بدون پوشش  ز، کوه کردند. دشت پهن و سرسبها بازی میها و گربه و گوسفندان، سگ 

های شرقی زیر نور  گیاهی را مثل تاجی از طال یا نقره در میان گرفته بود. کمرکش کوه 

درخشید اما بالفاصله پس از  های غربی مانند نقره میغروب، طالئی شد و برف قلۀ کوه 

نقره  و  طال  این  آفتاب،  ضعیف    غروب  نور  سوسوی  و  رفت  فرو  شب  سیاهی  در  هم 

های از اطاق  های گلی فرسوده نمایان گشت. ما بهوغنی از درب و پنجرۀ خانه های رچراغ

باد همچنان زوزه  کرد.پیش آماده شده رفتیم. هر از گاهی کسی از زیر پنجرۀ ما عبور می 

 کشید.می


