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 بخش سی و ششم 

 سفر در رکاب شاه 
 

ای  هههای دامنییالق خای خود در  کاخ قبأل ذکر کردم که شاه در ایام گرم سال به یکی از       

رود تا از آب و هوای لطیف آن  میو یا کاخ دیگر  آباد  جنوبی البرز مانند نیاوران و سلطنت 

ژوئن و اوایل ماه ژوئیه حتی  استفاده کرده و هوای تمیز استنشاق کند. اما در اواخر ماه  

مراه درباریان به ارتفاعات البرز ه  هشود. در این ایام شاه ب ها هم گرم میهوای این ییالق 

زند. این سفرها به او قدرت  چندین ماه در آنجا اردو میها  درهبا گذشتن از  پناه برده و  

ندگی ردند. شاه مانند آبا و اجداد خود از زگمی ای بخشیده و باعث باز شدن افکار وی تازه

ر روز در محل  ه  ه ک  ند از اینکمیا حرکت  هه که در کوهپای برد و هنگامیایالتی لذت می

شود. او عالقۀ خاصی به دیدن مناظر زیبا و زندگی  بسیار خشنود می   کندمیاقامت  ای تازه

 سفرها او را همراهی   کشور در این   های مهم در طبیعت دارد. تعداد زیادی از شخصیت 

در این سفرها در کنار شاه است. تعداد همراهان شاه در این    نند. حتی صدراعظم هم کمی

ها،  های طویل حیوانات بارکش، چادرها، فرشرسد. کاروان سفرها به حدود هزار نفر می

نند. سفر از نیاوران آغاز شده و به آرامی  کمی ها و مواد غذائی مورد لزوم را حمل  لباس

کیلومتر حرکت کرده و هر شب در    ٣٠تا    ١٠رود. روزانه بین  باال می   اهه از دامنۀ کو

 نمایند.مکان جدیدی اطراق می

روز   ١۴میالدی هم شاه به این سفر اقدام کرد اما این سفر فقط    ١٨٩٠تابستان سال       

من باید  مختار جدید روسیه در تهران طوالنی نشد.  طول کشید و به خاطر شرفیابی وزیر 

  ه از شاه اجازه خواسته بود من هم باو  نهایت تشکر را بکنم زیرا  خان  نت  به دکتر هی از  

. شاه با این درخواست وی موافقت کرده  داشته باشممراه وی بوده و در چادر وی اقامت ه

 کردم.شاه سفر می   رکابکه در  تنها خارجی بودم  پزشک شاه، ، گذشته ازمنبود و 

شاه      کاروان  حرکت  طرز  بیان  از  او  پیش  اطرافیان  اطراقو  همسفرانها  ،  ،  تجمع 

روز  سفر    سایر نکات، ابتدا باید راجع به   و  ربازان های دیگر سوارکاران، سریزیبرنامه 

  جمالتی بنویسم. زمانی ، به تنهائی انجام شدپیش از رسیدن به کاروان اصلی که  اول خود  

که محل و ساعت حرکت مشخص شد و اطراق روز اول تعیین گشت، تمامی مسافرینی که  

 محل اطراق روز کنندگان مجاز و  مراهی دارند باید محل حرکت، مسیر، نام شرکته  هاجاز
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 گزارش دهند.اول خود را 

 مراه دکتر، زرگنده را سواره ترک کردیم.ه  ه ماه ژوئیه ب  ۴صبح روز جمعه    ٩ساعت       

آشپز دکتر سوار بر اسب بود و آبداری وی بار قاطری شده بود. آبداری خورجین بزرگی 

ای هر طرف آن، مواد غذائی مورد مصرف روزانه، لوازم آشپزخانه،  هه است که در لنگ

شود. در یک طرف قاطر یک آتشگردان  حمل میسرویس غذاخوری و ضروریات دیگر  

باشد. لغت آبدار از کلمۀ آب و داشتن آویزان می  آبای  چرمی برو در طرف دیگر کوزۀ  

ترکیب شده است. پیشخدمت دکتر که جزو کاروان بود ساعاتی پیش، با کاروانی مرکب از 

ای سفر، آسمان رد حرکت کرده بود. در ابتدکمیقاطر که چادرها و اسباب ما را حمل    ٧

ا ههاندکی جلوتر در کو  شدمی بینی  اما پیش  و ما هر لحظه منتظر باران بودیمبود    ابری

بارندگی آغاز شود. به زودی ابرها ناپدید شدند و آفتاب سوزان نمایان گشت. مسیر حرکت  

ذشت. روستای  گمی رد  کمیاز میان مزارعی که باد به طرز زیبائی محصول آنها را نوازش  

سمت چپ مسیر ما بود. کمی دورتر کامرانیه و    تجریش، مقر تابستانی سفارت ترکیه در

هائی شدند. حتی در ارتفاعات هم روستاها و آبادی های بزرگی دیده می   نیاوران در میان باغ 

آباد آباد و قصر سلطنت نام رستم  در میان باغات وجود داشت. قریۀ تابستانی مشیرالدوله به 

ز بین قصر شاه و این دو قریه  ا  رپیچ مادر سمت راست مسیر قرار داشتند. مسیر حرکت ما

منتظر بودند  به طور منظم  رد. در خارج از نیاوران چند صد سرباز سوارکار  کمی عبور  

 نوز حرکت نکرده است.ه  ه و با دیدن آنها اطمینان یافتیم که کاروان شا

به مسیر حرکت در جهت شمال      از مدتی  پس  بود.  با سرباالئی شدید    شرق  شنزاری 

ردند. شدت آفتاب  کمی قطعاتی تقسیم    جویبارهای بزرگ و کوچک، دشت را به رسیدیم.  

شمال جهت  در  اندکی  بود.  اندازه  از  به   بیش  هرگاه  کردیم.  حرکت  نظر    غرب  عقب 

انداختم روستاها مانند جزایر سرسبز در میان دشت زرد رنگ به طرز زیبائی مشاهده  می

 شدند.  می

ای اسبه  ۶سوارکار و کالسکۀ  2٠٠سر شنیده شد و صدای سم اسبانی از پشت  ١١ساعت  

رد. شاه عادت دارد که قسمت اول  کمیپشت سر آنها نمایان گشت. این شاه بود که حرکت  

رسد سوار بر اسب  رو به پایان می سفر را با کالسکه طی کند و در محلی که جادۀ کالسکه

تا شاه عبور    مسیر دور شدیمه و از  عادت ایرانیان توقف کرد  دهد. بنا به حرکت ادامه می  به 

اسب سفید با تاج سرخ    ۶تنهائی در داخل کالسکۀ مشکی رنگ خود نشسته بود.    کند. او به 

تن داشت.    شیدند. او مانند همیشه کاله و شنل مشکی نظامی به کمیهای بنفش آن را  و دم

با    2٠٠سر او  در مقابل کالسکه دو سوارکار و پشت  با    ای وقهوه  رداهایغالم  مشکی 

ردند. از کمی که فرش زیر زین آنها هم سرخ رنگ بود حرکت  سرخ در حالی  هایجاتفنگی

نقره گردن اسب باغی  های آنها گردنبندهای  به زودی دستۀ شاه به سمت  بود.  ای آویزان 

وقف  پیچید، از حرکت باز ایستاد و شاه برای صرف صبحانه توقف کرد. شاه پس از این ت

 نشست.به اسب می

 را زیر درخت توتی  آبداری  دقیقه سوارکاری به قریۀ نازآباد رسیدیم. فرش    ١۵پس از       
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از ما با پلو،  و که سایۀ خوبی داشت پهن کرده بودند. آشپز صبحانۀ لذیذی تدارک دیده بود 

 هایغذاخوری شامل بشقاب، لیوان، گیالس   کباب، جوجه، نان و پنیر پذیرائی کرد. سرویس

ای مشروبات الکلی، کارد، چنگال، قاشق و سایر لوازم غذاخوری را  ههخوری، شیششراب

ائی از پارچه قرار هه بندی کرده بود. در بین ظروف الی خود دکتر در داخل دو جعبه بسته 

داده بود تا ظروف با هم استکاک نداشته باشند. وقتی مالک باغ ما را دید برای ما نان تازه  

 آورد.و خیار 

به حرکت ادامه دادیم. مسیر از ارتفاعاتی به موازات البرز که به دشت    ١حدود ساعت       

داد. در این مدت  هزار متر را نشان می  2سنج من  رفت. ارتفاع ، باال می شدمی تهران ختم  

کوتاه نسبت به تهران چند صد متر صعود کرده بودیم. از این منطقه دشت پهناور تهران  

 خورد.ف و ارتفاعات شمالی در طرف دیگر به زیبائی تمام به چشم می از یک طر

 

 
 

.  ندهای وسیع آن در سمت چپ قرار داشتو باغ   مقابلجاجرود با درۀ پهن خود در       

زاگ، از دامنۀ کوه  به شکل زیگ از باالی کوه  رد و  کمی مسیر از قلۀ ارتفاعاتی عبور  

از کنار کاروان خدمتکاران شاه  ها از چند الیه خاک پوشیده شده بودند.  قله رفت.  پائین می 

 روی قاطرها حمل  ای مزین به هه با قاطرها و شترها عبور کردیم. بار شاه در داخل جعب

را به عهده داشتند. بار آنها به قدری های آنها  و ستونها حمل چادرهای بزرگ  و شتر  شدمی

بلند شدن از خود نشان  ای به  سنگین بود که یکی از آنها دو مرتبه زمین خورد و عالقه 

 داد.نمی

  2ها و صورت ما را سوزانده و قرمز کرد. ساعت شدت آفتاب به قدری بود که دست      

ای بود که در آن به استراحت  خانه قهوهخانه و  ن ا قلیو نیم به باغ شاهی لشکرک رسیدیم. آنجا  

گیالس  نوشیدیم،  چای  استکان  چند  خوشمزهپرداختیم.  کشیدیم.های  سیگار  و  خورده    ای 

متر را   ١٧۴٠مجددأ به راه افتاده و به زودی به جاجرود رسیدیم. ارتفاع سنج    ٣ساعت  

در  نشان می  فقط  شدید  جریان  با  آب  اما  است  پهنی  نسبتأ  رودخانۀ  جاجرود    قسمتداد. 
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اما در مجموع جریان    جریان داشت  ، رودخانهاز بستر سنگالخ  حدود ده درصد    ،باریکی

ت  ای ایران، قسمتی از پل سنگی ریخته بود. آب با شدهه مطابق معمول جادآب شدید بود. 

چپ رود، شکل عجیبی    داشت. ساحل سمت   قوسی آن جریان   ۀ چشمدو  فراوان از میان  

دره و  به انتهایحالت عمودی    بلندی تشکیل شده بود. صخره به   داشت. در مکانی دیوارۀ

به دست  هائی که یا  خود گرفته بود. شیارای را به رسید و شکل دیوار قلعه کنار رودخانه می 

 رد.کمیتر با قدرت آب در این صخره ایجاد شده بود، نمای آن را عجیب بشر و یا 

پس از عبور از پل، مسیر مجددأ سرباالئی شد اما به زودی به آرامی تا هم سطح رود       

ای اطراف، کوه  ههدر کنار رود سبز شده بود. چند تن از اهالی قری ئیهادرخت پائین آمد. 

رکت کاروان شاه استفاده کرده و در کنار جاده به گدائی  ها، ایالت و دراویش از حنشین 

گل بودند.  تپهه مشغول  پائین  گوسفند، بز و حتی گاو در  بزرگ  که  محدوده ا در  هه ای  ای 

بود در   تپسرسبز  باالی  بودند.  بود و ها، سنگی و قسمتی ماسه ا و بلندیهه حال چرا  ای 

نور آفتاب  های گوناگون زیر  ا با رنگ هه ، خاک تپ درهپوشش گیاهی نداشت. در آن سوی  

ها هنوز برف زمستان کامأل آب  در بعضی از فرورفتگی  کرد.می   منظرۀ زیبائی را ایجاد 

، هاصخره   متری  ۵٠ای سمت راست مسیر، حتی در ارتفاع  صخره  بود. در ساحل  نشده

داشت.   گذشته  ایام  در  این رود  از جریان شدید  اثرات آب، حکایت  از  مستقیمی  خطوط 

البرز سرچشمه    ایههشرق جریان دارد از کوجنوب   رب بهغ  شمال جاجرود که در جهت  

تغییر مسیر، به دشت ورامین وارد شده و    چندینجدا شدن از کوه و  یرد و پس از  گمی

 ند.کمی روستاهای آن را آبیاری 

در ساحل سمت  .  ذشت به آن نزدیکتر شدگمیای از رودخانه  مسیر حرکت که با فاصله      

  ۶٠٠ه و چندین چادر سفید و نوک تیز در آن برقرار بود.  چپ رود، دشتی گسترده شد

بارها،    قاطر شاهی در اطراف آنها مشغول چرا بودند. در این چادرها چارودارها، مسئولین 

ای از اطراق  ردند زیرا آنها در این سفرها همواره با فاصله کمی فراشان و سربازان اقامت 

نفر شتر که حمل چادرها و وسایل    ۶٠٠زنند. در ساحل سمت راست رود،  شاه اردو می 

چرا   داشتند  عهده  به  را  کردیمکمی سنگین  عبور  کوچک  سنگی  پل  یک  از    یک   .ردند. 

تنها درصخر آن  ۀ  دیگر رود را دور زدیم. در  از   صخره سوی    طرف  با شهری  ناگاه 

چند چادر  اجه شدیم. فقط  نظم و ترتیب خاصی نداشتند مو  چادرهای کوچک و بزرگ که 

ای ایجاد شده بود و این چادرهای  رنگ را طوری برپا کرده بودند که بین آنها کوچه  سفید

با رنگ قرمز  شاه بود. چادر قرمز شاه توجه مرا به خود جلب کرد. این چادر  اطرافیان  

ا  . دور تشدمی ای بزرگ بود که از دو ستون چوبی برای برپائی آن استفاده به اندازهتیره  

ای چهار ضلعی الوان محصور کرده بودند تا کسی  هه دور محوطۀ چادرهای شاه را با پارچ

، میدان باز بزرگی بود و  مقابل چادر شاهبه چادرهای شاه و حرم وی دید نداشته باشد. در 

من  تا دور محوطه چادرهای سفید برپا بود.    رودسربازان در آن به نگهبانی مشغول بودند.  

و    ۴ان نام داشت و ما ساعت  در مورد چادر شاه در آینده صحبت خواهم کرد. این محل لتی

 دقیقه به آنجا رسیدیم. دکتر چادر خود را از دور شناخت و ما به سمت آن رفته و به   2۵
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 پرداختیم. استراحت

چادر ما چادر چهار ضلعی بزرگ، جادار و شیکی بود که یک ستون داشت. تیرک       

 آن بوسیلۀ عمودی  ای  ههدیوار.  شدمیم وصل  ه  ه افقی دو تکۀ آن به وسیلۀ لولۀ فلزی ب

بوده، یک سقف    بود. در ضلع  طناب محکم شده باز  بهپارچه ورودی، دیوارۀ چادر    ای 

کاری در آن رد. ما اغلب در مواقع بی کمی مانندی را ایجاد   وسیلۀ دو تیرک چوبی، ایوان

مان  ه هدر داخل آن چادر دیگری بسقف چادر هرم مانند بود. ردیم. کمی نشسته و صحبت 

داد. رنگ چادر  شکل برپا بود و دیوارۀ دو جداره، ما را از شر سرمای شبانه نجات می 

اسباب و لوازم ما را  داشت.    رنگارنگ  هاینقشخارجی سفید و چادر داخلی سبز بود و  

قرار داده بودند. لوازم مورد نیاز روزانۀ ما عبارت از قهوه، چای،    در قسمت ورودی چادر

نان، شراب، تنباکو، تفنگ، تخته نرد و    شکر،  نان سوخاری، کنسروجات، لباس، شمع، 

بود. دکتر کتاب لوازم ماهی های خود مانند مجلۀ دریانوردی و  ها و سایر خواندنیگیری 

من کتاب قوائد  یم.  های فراوانی با خود داشتکتاب را با خود داشت.    ١مجلۀ تجارت گوتنبرگ

با خود آورده های دیگری از جمله خاطرات شاه از سفر مشهد را آلمانی به فارسی و کتاب 

متر بود. دو الیه نمد روی زمین پهن    ۴اضالع    بودم. داخل چادر، اطاق چهارگوشی به 

موازات هم قرار داده بودند و دو ضلع    های ما را در دو طول چادر به شده بود. تختخواب 

و دیگری برای جریان هوا مقداری باز بود. یک میز فلزی   شدمی ایوان باز    دیگر، یکی به

های ایوان نیز تاشو و سبک بودند.  صندلی  داشت.  وسط چادر قرار  با دو صندلی تاشو در

 .خدمه و آشپزخانه، در پشت چادر ما برپا شده بود چادر

در بزرگ برای بیش شبیه ما بود. همه مانند ما یک چا  و تشکیالت سایر همراهان کم     

مین  ه هخود داشتند. ب اقامت پیشخدمتانچادر کوچکتر برای آشپزخانه و    اقامت خود، یک 

ساالر خود را داشت که مسئول بار کردن  ترتیب هر شخص، کاروان کوچکی با کارون 

سواری اردو  های  نقل آنها بود. بدون اغراق تعداد حیوانات بارکش و اسب   و  وسایل و حمل

نفرات این تعداد  بود.  پیشخدمت   حدود دو هزار رأس  با  ها ها و سربازها، فراشکاروان 

ای عظیم بود  اندازه  ردیم. این اطراق بهکمی چادر زندگی    ٣٠٠در    که   شدمی نفر    ١2٠٠

حال شرقی در  شاهان گذشتۀ ممالک   اطراقشهر کوچک متحرکی شباهت داشت و    که به 

 باشد.میتابستانی شاه ایران همواره اینچنین . سفرهایکردمیادآوریرا یکارزار    اردوکشی و

مراه او بودند. او در ه  ه و نیم شاه وارد محوطۀ چادرها شد. امرا و وزرا ب  ۵ساعت       

نت خان که معموأل روزانه و یا  به توقف کرده بود. دکتر هی  2وک  النده جبین راه در باغ  

رسید، به سمت شاه شتافت. شاه از کیفیت سفر سؤال  شاه مییک روز در میان به خدمت  

قلۀ دماوند را دارم شاه گفته    او گفت که من تصمیم به صعود به  کرده بود. وقتی دکتر به

قلۀ   . هنگام صعود من به "کار مشکلی است و باید چند بلد خوب برای او انتخاب کرد" بود

 پیش روزی از    گاه توضیح داده بود که چند سالاین وعدۀ خود عمل نمود. آن  دماوند شاه به 
١ .Göteborg  غربی کشور سوئدجنوببوری، بندری در ساحل یوته 

2 .Jälandäväck 
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گرفت قله را فتح کند اما فقط تا    رد و ناگهان تصمیمکمی سمت دماوند سوارکاری    الر به 

 کرد و موفق به فتح قله نشد.صعود راه نیمه 

برای قدم   ١١شام صرف شد و پس از آن ساعتی به مکالمه گذشت. ساعت    ٨ساعت       

ای سمت جنوب باال آمده و اردو و دره را  هه محوطۀ اطراق رفتیم. ماه از پشت کوزدن به 

  بود و زنگ حیوانات   خواب نرفته  کرد. اردو هنوز کامأل بهمی  شکل زیبائی روشنبه  

به گوش می، شیهۀ اسب کاروان از همه طرف  قاطرها    رسید. هوا خنک وها و صدای 

 و با هوای گرم و خفۀ تهران تفاوت آشکاری داشت.مطبوع بود 

شب صدای شیپور از گوشه و کنار اطراق به گوش رسید و گویای آن بود    ١٠ساعت       

محوطۀ چادرهای  دانستند، کسی حق نزدیک شدن به  شب را می  که به جز اشخاصی که اسم

شب را به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود    ر شب به شخصه اسمه  ه شاه را نداشت. شا

شب به این ترتیب    فت. مراسم اسمگمی داد و او آن را به نگهبانان چادرهای سلطنتی  می

 نگهبانان رود. یکی از  کشی به سمت اولین پست نگهبانی میمراه فانوسه  هاست که مسئول ب 

 

 
 

بلند و قوی می پاسخ می با صدای  با صدای گرفته و عمیقی  دهد  پرسد "گلن کیم؟" و او 

رود. مراسم بدین ترتیب  وید و به سراغ پست بعد می گمی"گشمه" و اسم شب را به نگهبان  

کس بخواهد بدون    یرد تا  همۀ نگهبانان، اسم شب را دریافت کنند. پس از آن هرگمیانجام  

وسیلۀ سربازان دستگیر شده و تا صبح روز بعد در  چادر شاه نزدیک شود به اسم شب به  

ردد. اگر او به اشتباه این کار را  گمیشود. روز بعد از او بازجوئی چادر زندان حبس می 

ردد وگرنه مجازات شدیدی در انتظار اوست. اگر شاه پس از ساعت  گمیکرده باشد، آزاد 

وید تا آنها بتواند از نگهبانان  گمیسم شب را به قاصد  با شخصی کاری داشته باشد ا  ١٠

 عبور کنند.
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السلطان صدراعظم، مسئول امنیت محوطه است و لقب او در این مقام، رئیس  امین      

ند. اگر  کمیشکایات رسیدگی    باشد. او مسئول انجام عدالت در اردو بوده و به اردو می

دهند. نام  ای گم شود، بالفاصله به او خبر می له خسارتی به اموال شاه وارد آید و یا وسی

ردد و خاطی، پس از مراجعت به تهران باید  گمی شخص و میزان خسارت، در دفتری ثبت  

خسارت را پرداخت کند. اگر آنچنان که معمول است اردو در نزدیکی روستائی برقرار 

یا حیوانات از مثأل چادرها در مزرعۀ او برپا شده  شود و خسارتی به ملک کسی وارد آید 

ند. اگر آنها  کمیچرا کنند، شاه مبلغی بابت ضرر، به اهالی روستا پرداخت چراگاه روستا 

شوند ولی اتفاق افتاده  راضی نبوده و تقاضای دریافت خسارت بیشتری کنند اغلب تنبیه می

 مبلغ خسارت افزوده است. که شاه به 

زنگول      شب صدای  طول  به هه در  ما  چادر  کنار  از  چاروادارها  و  فراشان  گوش    ا، 

افتادند تا چادرهای دوم را در محل اطراق شب  ای شب به راه میهه رسید. آنها در نیم می

ند دو دست چادر  کمیشاه شرکت   این دلیل هر شخصی که در اردوی بعد آماده سازند. به

و حیوانات بارکش دارد. علت آن روشن است. هرگاه اشخاص، هنگام صبح اردو را ترک  

چادرهای  اردوی شب بعد حمل نمود.    سرعت جمع کرده به   ادر آنها را به توان چنند نمی کمی

دوم در طول روز یا شب به اردوی بعد حمل شده و هنگام رسیدن اشخاص آمادۀ استفاده  

وقتی اشخاص شب بعد  . مشغول چرا هستندحیوانات بارکش در خارج از اردو  د و باشنمی

 شوند.ه روبرو میرسند با شهری از چادر آمادبه اردو می 

و نیم، فراشان چادرهای ما را باز کرده و   ۶ماه ژوئیه ساعت    ۵صبح روز بعد، شنبه       

تمامی  مشغول جمع  کردن  پا  به  و  برچیدن  لوازم شدند.  به عهدۀ    ٣٠٠آوری  اردو  چادر 

د آنها  نند و نباید در کار آنها خللی وارد آید. البته تعداکمیآنهاست، آنها مطابق برنامه عمل  

بسیار زیاد است. شترها که تمامی شب را مشغول چرا بودند، در قطارهای کوچک ده نفره 

به  شوند. ساربان ضربه وارد محوطۀ اردو می در حالی که به هم مربوطند   شتر    ساقی 

نشیند. چادرها را که دور ستون وسط آن پیچیده  زند و شتر با صدای خفیفی به زمین می می

افتد. این  بارگیری شترها، آن زنجیر به حرکت می اند پشت شترها بار کرده و پس از  شده

بار آنها دو روز راه در پیش دارند و از کنار اردوی امشب عبور کرده مستقیمأ به الر  

بعد در الر خواهیم بود. تمامی  می بعد را برقرار کنند. ما دو روز  تا اردوی شب  روند 

 .دارنددر بینی سرخ رنگ ای شترهای شاه حلقه 

ها سؤال در ارتفاعات پشت اردو، جمعیتی از سواره و پیاده دیده شد. از یکی از فراش     

سلطان که او خیلی به آن عالقه  کردیم که چه خبر است و او پاسخ داد برۀ مشکی عزیز

باشد.  کودک برای همه مهم می ای این هه که قبأل ذکر کردم خواست  است. آنچنان داشت، گم شده 

  ١۴رفت و پس از مراجعت از سفر  گ می  ت و روستائیان بره یا گوسفندی هدیه او از ایال

دایا بسیار ه  ه از اینگوندر طول سفر  م  ه  ه گوسفند داشت. خود شا  ۶٠تا    ۵٠ای با  روزه، گله

برای طبخ غذا را هم به  توسط فراشان اگر تعداد گوسفندان خریداری شده  د.  نکمی دریافت  

 رد و سربازان وظیفه داشتند ازکمیآنها اضافه کنیم گلۀ بزرگی در کنار کاروان حرکت 
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 آنها مراقبت کنند.

ای اطراف پیچ خورده  هه ا و کوهه که از تپ   شدمی در سمت دیگر رودخانه راهی دیده       

زاگی چین و زیگ مسیر، قاطرها و سوارکاران یک خط تیرۀ نقطه رفت. در طول  و باال می

 رد و گوئی نهایت نداشت.کمیدادند. کاروان به آهستگی حرکت  را تشکیل می 

و نیم لتیان را ترک کردیم. کاروان شتری از میان رود گذشت. آب تا زیر    ٧ساعت       

یم از رود عبور کنیم. برای رسیدن توانستآمد. فشار آب زیاد بود و ما نمیشکم آنها باال می 

شترها اما از میان آب  به جاده، مجبور بودیم قسمتی از راه را برگشته از روی پل بگذریم.  

وقتی به جاده رسیدیم منظرۀ اطراق شب گذشته بسیار جالب بود. فقط چادر  کردند.  عبور می

چادر دیگر باقی مانده بود. سایر چادرها بر   2٠سرخ رنگ شاه و چادرهای حرم و حدود 

ماند تا حیوانات  در اردو می ١٠الر در حرکت بودند. شاه تا ساعت پشت حیوانات در راه 

بارکش که تمامی جاده را گرفته بودند، در حرکت او اشکالی ایجاد نکنند. در مسیر امروز،  

رد. قسمتی  کمی جاده پوشیده از حیوانات بارکش و سوارکار بود و حرکت ما را ناراحت  

رفتند، حتی چند  ات بارکش به زحمت پیش می از جاده چنان شیب شدیدی داشت که حیوان

لیز خورد  بلندی   ماز لبۀ نرحیوان زمین خورده و مشکالت شدیدی ایجاد کردند. یک قاطر 

و افتاد. خوشبختانه بار از پشت حیوان باز شد و حیوان توانست بلند شده به حرکت ادامه  

باال    اهه دهد. قطارهای حیوانات پشت سر، منتظر باز شدن راه بودند تا بتوانند از صخر

جای صعود، گردنه را   روند. ما هم مدتی در آنجا معطل شدیم. در نهایت تصمیم گرفتیم به 

 راست آن در سرباالئی شدید حرکت کنیم. دور زده و از سمت

 شد میای که از جاجرود جدا  و از ساحل چپ رودخانه   شدمیتر  رفته خرابمسیر رفته      

ا  ههرفت. در سمت دیگر رودخانه، برف زمستان هنوز در زیر صخربا شیب مالیمی باال می 

باقی بود. در بعضی قسمت مسیر مجبور بودیم از اسب پیاده شده و پیاده حرکت کنیم. هر  

از گاهی پرتگاه عمیقی در کنار جاده بود و رودخانه در عمق آن، مانند یک ریسمان براق 

پرسیدم، حیوانات بارکش با بارهای سنگین، چگونه  مکرر از خود می خورد.  به چشم می 

این صخر از باال رفته ی خطرناک  اهه از  و  بوده  مطمئنی  آنها حیوانات مجرب و  اما  اند 

که    هاهای کوهدامنه ردند. آن قسمت از  کمیای عبور  مسیرهای خطرناک به طرز استادانه 

ه دفعات چادرهای ایالت  . ما ب شدمیپوشش گیاهی داشت زیر پای گوسفندان ایالت راه راه  

 ا مشاهده کردیم.هه را در کوهپای

باالی کوه رسیدیم در عمق درۀ پشت کوه، روستائی در میان مزارع زرد       به  وقتی 

دقیقه وارد  ۴۵و  ١٠و باغات سرسبز گردو و توت قرار داشت. ساعت  رسیده رنگ گندم 

رد. زنان  کمی آن زندگی  خانوار در    2٠آبادی شدیم. روستائی بود به نام رسنان که حدود  

و کودکان در کنار راه به گدائی مشغول بودند. در این روستا ساختمانی شبیه مسجد به نام  

تخم   امامزاده طیب کرده،  این روستا توقف  نزدیکی  داشت. در  و آب  وجود  مرغ خورده 

 م.نوشیدی

 متری رسیدیم. از   22٠٠به ارتفاع   ١2شیب راه مجددأ بیشتر شد. ساعت یک ربع به      
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کو ارتفاع،  شمالیهه این  دشت  ای  تا  البرز  روستاتر  .  شدمیدیده    اتلواسانی  هاوسیع 

امشب   نام لواسان بزرگ اندکی باالتر از دره قرار داشت. اندکی دورتر اردوی  روستائی به

خورد. که یک چادر سرخ در میان آنها قرار داشت به چشم می حالی    ما با چادرهای سفید در

ردند و ما باید از میان آنها عبور  کمیچنان در جلو و عقب ما حرکت  کاروان بارها هم

چرخیدند و در اطراف ما پرندگان در  هائی بدون بال زدن می عقاب سر ما    ردیم. باالیکمی

دادند. در طول راه فقط چند کاروان االغ مشاهده شد که محصوالت  حال پرواز، نغمه سر می 

فروش برای  تهران    را  شهرها  به  سایر  زیادی  میو  سکنۀ  منطقه  این  کل  بطور  بردند. 

 نداشت.

  از باالی کوه، جادۀ سرازیری بسیار زیبا بود. مسیر از ارتفاعات تا ته دره پائین آمد،      

و نیم وارد روستا   ١2ای مقابل باال رفت و به لواسان بزرگ رسید. ساعت ههمجددأ از کو

ای ما را برده بودند در حال بازگشت  شدیم. حرکت بسیار مشکل بود زیرا حیواناتی که باره

سمت دشت سبز و خرم بودند تا چرا کنند. در مسیر پر پیچ و خم و شیبدار این روستا،    به

ردیم تا راه برای عبور ما باز شود.  کمی طرفه کار سختی بود. اغلب باید صبر  حرکت دو

کاروان  عبور بودند زیرا   تماشای کاروان ایستاده  ها بها و پشت بام هه اهالی روستا در کوچ

 .گیردانجام می به ندرت اتفاق مهمی است و  شاه از این روستای دور افتاده 

زودی به اولین چادرهای اطراق رسیدیم. چادر خود را که در موقعیت زیبائی برپا    به     

ای ههتمامی دره داشتیم. در دو طرف، کو شده بود، پیدا کردیم. از ایوان آن دید زیبائی به

  ،رد. صفرعلیکمی بود و منظرۀ بسیار جالبی را برای ترسیم ایجاد    آسمان باال رفته بلندی تا  

آشپز ما صبحانۀ بسیار لذیذی تدارک دیده بود و ما آن را پس از این سوارکاری سخت، با  

اشتهای فراوان خوردیم. آنگاه در رختخواب خود دراز کشیده و ساعات گرم روز را به 

 استراحت پرداختیم.

ای طالئی پوشیده بود  هه ای با دکمموکب شاه از راه رسید. شاه، کت بلند قهوه  ٧ساعت       

  قراول با چوب   ۶چشم داشت. در مقابل او  و مطابق معمول، عینک آبی رنگ خود را به

ای، پشت سر وی صدراعظم و پس از او صدها سوارکار و شاطر با اونیفورم  دستی نقره

  ه دیدار ما آمد و ب  گام عصر، عالیجناب اعتمادالسلطنه به رنگ در حرکت بودند. هنسرخ  

نگام صرف صبحانه  ه  ه ا را شاهه طال هدیه داد. این سک  ر یک از ما یک سکۀ یک تومانی ه

به او داده بود تا به ما هدیه کند. پس از وی سلمانی دربار هم به دیدن ما آمد. این یکی از 

ردد. هنگام غروب، به  گمیبازدید سپری    و  دید  بعدازظهرها به باشد که  مراسم اردو می

های چادرها  ای سر به فلک کشیدۀ اطراف، هوا به ناگهان تاریک شد و چراغهه خاطر کو

را روشن کردند. کسانی که خارج از چادر خود بودند هر یک فانوسی در دست داشتند.  

ب آغاز شد. به خاطر سردی هوا شب شیپور به صدا در آمد و مراسم اسم ش  ١٠ساعت  

سم  ،اهه های چادر را بسته و زیر پتو خوابیدیم. در اطراف چادر ما، صدای زنگولورودی

رسید. چاروادارها و فراشان تا صبح مشغول کار بودند و  گوش می   به و داد و بیداد  ها  اسب

 محوطه در طول شب هرگز ساکت نشد.


