
 

82 
 

 

 

 

 

 

 بخش هفدهم

 حرکت به قزوین 
 

اسبه ترک کردیم. جاده در ابتدا صاف و هموار   ۴آقابابا را با دو کالسکۀ    ۴ساعت       

گرفتند  سرچشمه می  ی البرزهاجویبارهائی که از آب شدن برف کوهیکی از  نبود. در کنار  

های البرز در امتداد  کرد کوهمیکردیم. در سمت چپ تا چشم کار  توقف کرده و رفع تشنگی  

کامأل    منظرهشرق امتداد داشت و در سمت راست دشت وسیع و پهناوری گسترده شده بود.  

نواخت بود و چیزی برای دیدن نداشت. میل غریبی انسان را به بستن چشمانش وادار یک

افتاد و ای میچالهخورد یا در سنگی می بستم چرخ کالسکه به کرد اما تا چشمانم را میمی

مخروبه، چشمه    کرد. گاهی از کنار کاروانسرایهای شدید مرا از خواب بیدار می با تکان 

بودند.  های گوسفند و بز زیر نظر چوپان کردیم. گله ی عبور می اخانه   یا ها مشغول چرا 

 .کردندبه رفتن وادار میای قاطرهائی را که اعتصاب کرده بودند برهنه  مردان پا

شهردار قزوین را که به استقبال ما آمده بود مالقات کردیم.  کالنتر یا  و نیم    ۵  ساعت     

مردی با ظاهر آراسته، بینی عقابی و ریش قرمز بود. این نوع ریش در ایران زیاد دیده  پیر

. نام او میرزا  و بر اسب چموشی نشسته بود تن داشت شود. او یک ردای خاکستری به می

دگی  . او به نمایناو بودند  با  ، که تا قزوین ما را همراهی کردند،اسدهللا بود و چندین سوارکار

آمد گفت. میرزا اسدهللا سوار بر از اهالی قزوین به سرپرست هیئت و اعضاء آن خوش

 کرد و با مهماندار مشغول صحبت بود.اسب در سمت راست کالسکۀ ما حرکت می 

زده بودند    ای حلقهدور کالسکه   پیاده به   و  ساعت بعد به جمعیت زیادی که سواره نیم      

خان  ها پائین آمدیم. جوانی از میان جمعیت نزد ما آمد. او میرزا عبدالعلیکالسکه از  ه و  رسید

عهده داشت. چون پدر او در   نام داشت و فرزند والی قزوین بود که نیابت والی را هم به 

ای که مهماندار آنها  کرد. با جمالت مؤدبانه سفر اروپا بود، او به جای پدر انجام وظیفه می 

ت به  رجمه کرد از طرفرا برای ما  با    دولت  نفر مرد مسن  ما خیرمقدم گفت. حدود ده 

مشکی در اطراف او اجتماع    ای، خاکستری، سیاه و کاله ظاهری آراسته، با رداهای قهوه 

 سینه بردند. آنها   و  پیشانی  خود را به  کرده و دست  بودند. آنها با احترام تمام تعظیم   کرده

 تی قزوین بودند.کارمندان ادارات دول

 ها نشستیم. یکی از بزرگان شهر به نام میرزا ابوتراب مستشار، در  مجددأ به کالسکه      
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نایب والی نشست و حرکت به سمت قزوین آغاز شد. این قسمت  کنار  کالسکۀ سرپوشیده  

سوار بود. صدها  جالب  و  عجیب  سفر  کالسکه  از  کنار  و  جلو  در  سرباز،  و  و کار  ها 

ها ما را همراه گروهی، در کنار کالسکه   کردند. آن ده مرد مسن بهمی ها حرکت  درشکه

 نمودند.همراهی می

در مقابل کالسکۀ اول که سرپرست هیئت اعزامی در آن نشسته بود، دو سوارکار یکی       

سرخ  دیگری  و  سیاه  کامأل  اونیفورم  و کاله  با  حرکت  رنگ  گوسفندی  پوست  سفید  های 

درخشید. این سوارکارها به نام یساوول خوانده  ای برسینۀ آنها می قره های نکردند. نشان می

هائی  هائی روی آن کار شده و برجستگی کوتاهی از جنس نقره که نقشدستیشوند و چوب می

سرباز با اونیفورم   ۵٠شبیه دکمه داشت، در دست چپ خود داشتند. در کنار مسیر، حدود 

تاده بودند. وقتی فرمانده آنها شمشیر خود را باال برد آنها  های سرخ رنگ ایس آبی و آستین 

 مشغول نواختن شدند.  طبال دو  های خود را برای ادای احترام تا سینه باال بردند و  هم تفنگ 

استقبال      گروه  از  نیمی  حرکت،    حدود  حال  در  آنها  بودند.  نظامی  سوارکاران  کننده 

 آمد. این حساب می   دادند که جزئی از مراسم پیشواز به مانورهای نظامی جالبی انجام می

شود. آنها با سرعت خیلی  میهمانان خارجی انجام می برای احترام به  باشد کهای میبرنامه 

هوا پرتاب    های خود را بهتاختند. گاهی تفنگ ها و سایر سوارکاران می کالسکه   در کنارزیاد  

براق    همین عمل را با شمشیرهای  کردند. آنگاهمیرا گرفته و یک تیر شلیک    کرده، آن

گرفتند. گاهی به روی زین ایستاده،  دادند و شمشیر را با دستۀ آن در هوا میخود انجام می

بردند. زمانی به روی اسب  های خود را باالی سر میهای خود را باز کرده و تفنگ دست

می گلودراز  و  شده  خم  حیوان  روی  از  گاهی  پاهایلهکشیدند.  بین  از  شلیک   ای  اسب 

شد. هرگاه فریاد رزمی کردند. تمام این حرکات با سرعت زیاد و چهار نعل انجام میمی

صدا  وظیفۀ آنها باز کردن راه بود، با آنها هم  هم که   آهنگدو سوارکار پیش   ،دادندسر می 

ندرت برگزار گفت یک چنین مراسم پیشواز با این شکوه و جالل به  شدند. مهماندار می می

 که خود شهردار تا این مسافت به پیشواز ما آمده بود. شود. مهمتر از آن این می

هائی که از ظاهر  ویژه تاکستان  شرایط از حومۀ قزوین و باغات فراوان آن، به   با این      

فقط چشم و گوش   ما  داشت، عبور کردیم.  فراوانی خواهند  که محصوالت  بود  پیدا  آنها 

رسید. چهار اسب  گوش می   روی جادۀ سخت به  کالسکه به  هایحرکت چرخ  بودیم. صدای

گاهی از جاده و گاهی از کنار    گروه پیشوازنظر سورچی دور نبودند.  ای ازکالسکه، لحظه 

گاهی    زراعی نداشتند. سوارکاران   هایها یا زمین چاله   و توجهی به کردند  حرکت میآن  

هم با حرکت سریع،   کردند و گاهیگاهی تیر هوائی شلیک میداده،    سر  فریادهای رزمی

زیبای آنها در زمینۀ    نمودند. اونیفورممی   ایجادهای خود را غالف کرده و صدائی  شمشیر 

می  نظر  به  زیبا  خیلی  محیط،  نور  خاکستری  زیر  آنها  براق  شمشیرهای  و  آفتاب  رسید 

 رفت.آسمان می ها موجی از گرد و خاک بهدرخشید. با حرکت اسب می

تر شدیم سرعت حرکت بیشتر شده، مانورهای سواران جدیهر چه به شهر نزدیکتر می      

رویم تسخیر قزوین می   کرد به شد. شرایط طوری بود که آدم تصور میو فریاد آنها بلندتر می
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نمایندگان دول  و فرمانده قول داده، اولین نفری که وارد شهر شود والی آن خواهد شد. تمام  

شوند.  همین ترتیب پیشواز می  بهروند،  و به مالقات شاه می آیند  خارجی که به ایران می

های کوچک  دروازۀ قزوین با برج   زودی به این عمل در زبان فارسی استقبال نام دارد. به 

 کمان رسیدیم و گروه از سرعت خود اندکی کاست.های الوان به شکل رنگین کاریو کاشی 

سرباز در    ۵٠ی از دروازۀ شهر گذشته وارد شهر شد. حدود  کاروان با ابهت خاص     

شد، همانگونه که در راه عمل می نظامی    خط شده بودند و مجددأ احترامات   کنار دروازه به

همراه سوارکاری با لباس سیاه،    های آبی و سرخ به لباس  فراش با  و  . چند شاطردادندانجام  

استقبال ما آمده باشند. در    رسید که تمام اهالی شهر بهبه کاروان ما پیوستند. به نظر می 

های  شد. زنان با چادرهای آبی و روبنده ی دیده می و جنسیت کنندگان از هر سن میان استقبال

ای یا زرد، روحانیون و مالها با عمامۀ بزرگ سفید،  بلند سفید، مردان با رداهای آبی، قهوه 

همه در دو    و  دور گردن، همه ای بهدست با کاسه   سیدها با عمامۀ سبز، دراویش ترکه به 

ها گر ما بودند. در بازارها و میادین، مردم در حجره ایستاده و نظارهو بازار  طرف خیابان  

ها و ها هم مملو از جمعیت بود. فراشها و دیوارهای خانه بامبودند. حتی روی پشت  نشسته 

ازه تا قلب  کردند. کاروان ما به آرامی در آن خیابان طویل، از دروها راه باز می یساوول

رفت. در انتهای خیابان به سمت چپ پیچیدیم. سپس به سمت راست منحرف  شهر پیش  

برگی به روی آن سایه افکنده بود. قصر والی  شده، وارد خیابان پهنی شدیم که درختان پر

های بزرگ و زیبا در انتهای این خیابان قرار داشت. مهمانخانۀ  های بلند و باغ با دروازه

اقامت ما در انتهای دیگر آن واقع شده بود. در این خیابان هم مردم برای دیدن ما  محل  

این  با  بودند.  کشیده  به   که  صف  خیابان    هنوز  دو طرف  در  اما  بود  مانده  تاریکی شب 

سرباز ایستاده بود. فرمانده آنها    ۵٠های روغنی را روشن کرده بودند. در سمت چپ  چراغ

. در  فراوان مقابل آنها قرار داشتهای  مدالکامل نظامی و    با لباسخان  ژنرال مصطفی

ای دیگر لحظه   ،هوا خاست  شد. صدای طبل به کنار او سرهنگی با اونیفورم کامل دیده می 

 وارد باغ مهمانخانه شدیم و استقبال رسمی پایان گرفت.

پله      تاالر هتل  از  وارد  باال رفته،  بود و وروها  تزئین شده شدیم. هتل زیبائی  ای دی 

اتفاق جانشین والی و   شد. بهخیابان باز می   داشت. در طبقۀ باال ایوانی داشت که رو به

کالنتر شهر در ایوان نشسته به صرف چای مشغول شدیم. گروهی در خیابان خارج هتل  

های چراغ   اما اجتماع کرده بودند تا میهمانان خارجی را ببینند. هوا به زودی تاریک شد  

 .دادمی آن  بهه و حالت خاصی  ان با نور زیبای خود شهر را روشن کردخیاب

شد که دیوارهای های ما نشان داده شد. درب ایوان به تاالر بزرگی باز میآنگاه اطاق      

با ریش بلند    ١علی شاهی نقاشی زینت یافته بود. یکی از تابلوها تصویر فتح تابلودو  آن با  

 یاه و دیگری تصویر ناصرالدین شاه بود. این دو تابلو در اندازۀ طبیعی را یک نقاش س
  ۵خ برابر    ١١۵١شهریور    ١3قلی جهانسوز برادر آغامحمد خان، تولد  نام اصلی باباخان، فرزند حسین.  ١

م در اصفهان، محل دفن قم،    ١83۴اکتبر    23خ برابر    ١2١3آبان    ١دامغان، درگذشت  در  م    ١٧٧2سپتامبر  

 فرزند داشت. 2۶٠همسر و  ١۵8شود او خ تا زمان مرگ، گفته می ١١٧۶سلطنت از 
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  ،های سیاه و سفیدکشیده بود و جدأ خوب بودند. در وسط تاالر با کفپوشی از کاشی ایرانی 

شمعدان   میز که  داشت  قرار  شمع هابزرگی  با  بود.  ئی  روشن  آن  روی  فراوان  های 

دربصندلی یک  تاالر  این  از  بودند.  داده  قرار  دیوارها  کنار  سالن  شیشه   هائی  به  ای 

بازکوچک  این  شدمی  تری  در  غذاخوری  میز  بود.  آماسالن    و  شبیه  ده  کامأل  شرایط 

غذا از سوپ سبزی، کوفته با پیاز، پنیر، ماست و انواع مرباها  های گذشته بود.  پذیرائی

مزه بود چندان مطلوب نبود ولی شراب سفید  که ترشقرمز قزوین  شد. شراب  تشکیل می

سه اطاقی که در اختیار ما    بود و از خوردن آن لذت بردیم. پس از صرف غذا به  عالیآن 

 .شغول شدیماستراحت م قرار داده شده بود رفته و به 


