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 بخش بیستم

 روز آخر سفر به تهران 
 

عنوان نمایندۀ هیئت، از   نصیب من شد که بهاین افتخار  ماه مه    ٢1روز  زود  صبح       

به  خان به خاطر زحمات ایشان در مدت اقامت ما در قزوین تشکر کرده و  آقای عبدالعلی

رسید و روز ماه رمضان به پایان می پایان رسیدن ماه رمضان را به ایشان تبریک بگویم.  

ویژه بین    یرد، بهگمی عید بود. در این روز دید و بازدیدهای فراوانی بین ایرانیان انجام  

صوص در تهران. در محل کار نایب والی قزوین هم مراسم  خ  ه ان و اشراف شهرها و باعی

ته بودند مرا به حضور  دید و بازدید برقرار بود. او در سالن بزرگی که آقایان زیادی نشس

 ائی که در خارج از شهر به استقبال ما آمده بودند آشنا بود.ههپذیرفت. در بین آنها چهر

در این حال لوازم ما در حیاط پشتی مهمانخانه به روی ارابۀ بزرگی بارگیری شده و       

کت درآمد  حر  ارابۀ باری به   ٨اسبه برای حمل ما آماده بود. حدود ساعت    دو کالسکۀ سه

د. خدمتکاران و سربازان  داشتیم. کار مهماندار هنوز تمام نشده بو  ساعتی فرصت ولی ما  

دور او حلقه زده و منتظر انعام بودند. گذشته از آن او سرگرم ارسال چاپاری بود زیادی  

 تا زمان دقیق ورود هیئت اعزامی به پایتخت را اطالع دهد.

یافت و سوار  همۀ کارها    ٩ساعت        ا شده و از درب پشتی مهمانسرا  هدرشکهانجام 

ردند. قزوین شهر این پرندگان  کمیها با قارقار خود از ما خداحافظی  خارج گشتیم. کالغ 

تک درختان شهر النه دارند. پس از عبور از  ست، هزاران کالغ در باالی تک ا  بد صدا

 مت شرق و پایتخت ایران حرکت کردیم.خیابان طویلی از دروازۀ تهران خارج شده و به س 

و بهترین جادۀ ایران بود اما    شدمیردیم شاهراه خوانده  کمی ای که در آن سفر  جاده      

ده بود. تنها حسن آن این بود که از گرد و  کرگلی و سنگین آن را  باران روزهای گذشته،  

گاری خراب شده بود و خاک خبری نبود. پس از یک ساعت به گاری بارها رسیدیم زیرا 

منظرۀ   بود.  یکنواخت  سفر  مسیر  بودند.  آن  تعمیر  مشغول  و  کرده  توقف  اجبارأ  آنها 

ای بود. جادۀ مستقیم تا چشم  چپ، ارتفاعات البرز و منظرۀ سمت راست، دشت گسترده سمت 

. در تمام شدمیرد از میان کویر مانندی امتداد داشت. گاهی بوته یا چمنزاری دیده  کمیکار  

این طریق حرکت کردیم. کوچکترین    ها بهعوض نشد و ساعت   ۀ یکنواختطول سفر، منظر

 رد. ماجرای االغی باعث خندۀ ما شد.کمیرا به خود جلب  نظرها  تغییرات 
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روان االغی عبور کردیم. سه عدد از آنها  داستان از این قرار بود که ما از کنار کا     

تاختند.  های کالسکۀ ما، چهار نعل می موفق نشدند از سر راه ما کنار روند و در مقابل اسب 

دیدند. مدتی بدین ترتیب  شاید از این کار خوششان آمده بود یا خود را در حال تعقیب می

و خورجین  یکی از پشت یکیقطعات فرش بود که بار آنها  نتیجه آن شد که  حرکت کردند. 

ای ما از روی هدرشکه ماند و  ها یکی پس از دیگری در جاده می افتاد. قالیآنها به زمین می 

. باالخره یک رهگذر شدمیرد. با کمتر شدن بار آنها به سرعتشان افزوده  کمیآنها عبور 

 .به کناری بردبه داد کاروانساالر رسید و آنها را 

نواخت بود. به ندرت از کنار کاروانی، زواری و یا  جاده بهتر شده اما همچنان یک      

از  گمیای  پیاده  که  انگلیسی  تلگراف  تیرهای  قریه مشاهده شد.  دو  ذشتیم. در سمت چپ 

  ها تهران از طریق بود. با این سیم خواهند  تا مقصد همراه ما    کشیده شدهتبریز    قزوین به 

که باالی    شدمی از سه سیم تشکیل    یابد. خط تلگرافندوستان ارتباط می ه  ه فارس ب  خلیج 

 های فلزی در امتداد جاده کشیده شده بود.تیر

 

 
 

م مانند  ه  ه نام کاونده رسیدیم. این ایستگا پس از دو ساعت حرکت به اولین ایستگاه به     

سه ایستگاه بعدی، ساختمان دراز و سفیدی بود که ایوانی در دور تا دور داشت. در اطراف 

و نهری از میان آنها جاری    شدمیایستگاه کاونده، درختانی با شاخ و برگ فراوان دیده  

روستا  مین نام در نزدیکی ایستگاه قرار داشت. در این ه ه ای گلی بهه بود. روستائی با خان

چی سور  نفس وهای تازهتوقف کرده و صبحانه صرف کردیم. آنگاه ساعت یک و نیم با اسب 

حرکت ادامه دادیم. در طول راه با بارش تگرگ شدیدی مواجه شدیم ولی پس از   جدید به 

چنان درشت و بارش آن چنان شدید    ها آنباران شد. اندازۀ تگرگ   مدتی تگرگ تبدیل به

ها که باید در زیر تگرگ و  نند. بیچاره اسبکمی ردم ما را سنگسار  کمی بود که احساس  
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ما وارد صحرا شدیم. از مسیر خارج شد و    درشکهردند. در محلی  کمیباران هم حرکت  

باران  درشکهدر چالۀ گود پر آبی افتاد. پس از کنترل    درشکهچرخ   پایان  تا  ، سورچی 

ری مجددأ خراب شده  از کنار گاری بارها عبور کردیم. گا  دوبارهتوقف کرد. پس از مدتی  

 بود و خدمه در حال تعمیر آن بودند. حتی کالسکۀ دوم ما هم خراب شده و عقب مانده بود.

داد که  متر را نشان می 1٣٢0و نیم به روستای قشالق رسیدیم. ارتفاع سنج   ٣ساعت      

بارها شدیم و    ٢0حدود   بود. در اینجا منتظر کالسکۀ دوم و گاری  متر کمتر از قزوین 

 م.پس از رسیدن آنها همه با هم به حرکت ادامه دادی ۵ساعت  

 

 
 

اندازه زیبائی را امام غروب بیدر طول مسیر تا رسیدن به ایستگاه سوم به نام ینگه      

آسمان در سمت چپ، سرخ آن زیبائی    دیدیم.  الوان  بازتاب  و  و پرتو رنگین  بود  رنگ 

غذائی خوردیم. جدأ یکی از بهترین غذاهای  ساعت توقف کرده و    ٢خاصی داشت. به مدت  

تخم و  از جوجه  بود  عبارت  غذا  بود.  نیم سفر  ایرانی، شراب و چای  مرغ  نان  با  که  بند 

بامداد   ٣صرف شد. ابتدا تصمیم بر آن بود که شب را در این ایستگاه سپری کرده و ساعت  

تصمیم عوض شد و قرار   آباد، آخرین ایستگاه پیش از تهران، حرکت کنیم اما   به سمت شاه

ادامه داده و در آنجا چند ساعت استراحت کنیم تا  شبانه  آباد به حرکت    شد تا ایستگاه شاه 

 م.برای مراسم استقبال رسمی روز بعد در تهران آماده باشی

ینگه هدرشکهشب در    ٩ساعت        نشسته  کامل  ا  بطور  کردیم. حاال هوا  ترک  امام را 

 ای سرد شد کهاندازه  . هوا بهکردرا همراهی میجاده  ستارگان  تیرۀ  تاریک بود و نور  
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باالپوش خود را به نسیم مالیتن کنیم. در قسمت   مجبور شدیم  ه از  ک  میهائی از مسیر، 

فالت  می  جانب  سرما  مرکزی  شدت  از  اندکی  ساعت  کمیآمد،  حصارک    11است.  به 

 نوشیدن چند استکان چای گرم به حرکت ادامه دادیم.ها و رسیدیم. پس از تعویض اسب 

خواب       و  کامأل خسته  دیگر  میحاال  گاهی چرت  و  بودم  وقتی  آلود  از    درشکهزدم. 

رد، از شدت تکان یا به صدای زنگ کاروان  کمیجویبار سنگالخ یا از کنار کاروانی عبور  

بیدار   که  شدمی از خواب  کردیم  کاروانی عبور  کنار  از  داشت. شترها در    ۶00م.  شتر 

ای هه ای از کورسیدند. در بین دو ایستگاه از کنار صخرهتاریکی مثل اشباح به نظر می

البرز که به نزدیکی جاده رسیده بود عبور کردیم. رودخانۀ کرج در این محل جریان داشت.  

ین  پل سنگی طویل و مرتفعی به روی آن ساخته شده بود و روستای کرج در سمت راست ا

داشت. این رود از کو ای ماسه   البرز سرچشمه گرفته و در دشتدرونی  ای  ههپل قرار 

ا در هدرشکهرود. پس از عبور از پل، چرخ یکی از شرق تهران در زمین فرو میجنوب 

چالۀ عمیقی افتاد و نزدیک بود بشکند. پیاده شده و آن را هل دادیم تا به حرکت درآید. 

آباد رسیدیم. در این ایستگاه فقط دو اطاق    بامداد به شاه   ٣باالخره بدون اتفاق خاصی ساعت  

موجود بود و چند نفر از ما اجبارأ در رختخواب موقتی به روی زمین خوابیدیم اما به دلیل 

 خستگی راه بالفاصله به خواب خوشی فرو رفتیم.


