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 بخش چهل و دوم 

 مالقات شاه و مراجعت از اردو
 

در  ،با بستر سنگی آن  آلوداردو در دو طرف رود کوچک پلور برپا شده بود. آب کف      

پیوست. عالقه داشتم روز بعد هم در این اطراق اقامت کنیم اما  نزدیکی پل به رود الر می 

 تور حرکت فردا را صادر کرده است.شاه دسهنگام غروب به ما گفته شد که 

و نیم صبح اردوی پل پلور را ترک کردیم. هنگام عبور   ٧ماه ژوئیه ساعت   13روز      

گفتگو پرداختیم. او سابقأ یک بار قله را فتح    داخل رفته و مدتی به   از چادر مجدالدوله به 

رسیدن من به قله را باور نداشت    کرده و عالقمند بود داستان صعود مرا بشنود. او در ابتدا

 اما با بدست آوردن اطالعاتی در طول روز، صعود مرا باور کرد. فامیل یکی از خدمت

کاران وی اهل رینه بود. چون اردو در نزدیکی رینه واقع شده بود او اجازه خواست به  

د همراه مرا  ر دو بله  ه دیدن فامیل خود برود. او پس از مراجعت به مجدالدوله گفته بود ک

بودند. مجدالدوله اندکی  بیان نموده  بود و آنها داستان صعود را برای وی  مالقات کرده 

رد و از صعود یک فرنگی به بلندترین قلۀ ایران که خود وی با مشکالتی به  کمیحسادت 

 مهم نائل شده بود، خوشحال نبود. این

رد. در  کمی ائی عبور  هه تپ   مسیر حرکت امروز ما سنگی و ناراحت بود و از میان     

زدیم روئیده بود. پس  ائی که ما در صعود خود آنها را آتش می هه اطراف آن از همان بوت 

  ۵٠وارد شدیم. حدود  به دشت پهن کوچکی  مرتفع  ی  اهه کودر میان  ی  ادرهاز گذر از میان  

رسیدیم. باید  چادر عشایر و ایالت در آن برپا بود. پس از عبور از آنها به رودخانۀ الر  

دورترین اردوی این سفر بود. ما در حال مراجعت بودیم و مسیر    پل پلوراشاره کنم که  

  ه حرکت ما به سمت غرب بود. مسیر رفت ما جدای از مسیر بازگشت بود و پل پلور ک

نگام رفت بر سر راه ما بود و شبی را در آن به سر برده بودیم، اینک خارج از مسیر  ه

کنا از  داشت.  پسر  قرار  گذشتیم.  بودند،  کرده  توقف  آب  نوشیدن  برای  که  حرم  زنان  ر 

داد. آنها هنگام نوشیدن آب، روبندۀ  خردسال سیاه پوستی در یک پارچ فلزی به آنها آب می

آنها را دیدم. آنها چتری  و متناسب    صورت زیبا باال زدند و من  برای چند لحظه  خود را  

سلطان در کنار آنها بود  را آزار ندهد. عزیز  باالی سر خود گرفته بودند تا نور آفتاب آنها

 اما بالفاصله دور شد.
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در سکوت آب شفاف    کهالر  ساحل صاف رود   سنگی به دماغۀیک  پس از عبور از       

جاری بود، رسیدیم. اردو در ساحل سمت راست رودخانه برپا  با سرعت در مسیر خود  

دره در این منطقه کم  که عرض    . از آنجائیشدمی خوبی دیده    شده بود و از این نقطه به

خانه  آنها قهوه   بازار عبور کردیم. اولین  . ابتدا از کنار چادرهایشددیده میطویل  بود اردو  

چای، شکر، کبریت،    فروخت. سومیمی  سبزیجات و میوه ،  نانبود و دیگری    فروشیو قلیان 

اسب نعل کرده و  رساند. یکی هم  فروش می  جوراب و پوشاک به   ،لباس  قند و چهارمی   کله

. در نزدیکی آنها نانوا با شاگردان خود در حال فعالیت بود تا  پرداختمی اینگونه کارها   به

چادر خود رسیدیم و پس از صرف    اردو برای صبحانه نان تازه داشته باشد. هنگام ظهر به

 گیری و نقاشی سپری کردیم.صبحانه، بقیۀ روز را با ماهی

ها پیش در آن چادری  حلی است که شخصی به نام خانلرخان سال یورت خانلرخان م      

با کانال  هائی آبیاری نمود. او این مراتع را در فصل  کشیبرپا کرد و مراتع اطراف را 

داد و از بابت هر حیوان چند  تابستان برای چرای حیوانات به عشایر و ایالت اجاره می 

ثروتمند شد و حسادت اطرافیان را برانگیخت.  کوتاهی بسیار    رفت. او در مدتگمیشاهی  

زودی   که شاه مراتع او را تصرف کرد. بهآنها از وی در خدمت شاه بدگوئی کردند تا جائی 

نوز نام او را بر خود  ه  ه منطق   شود اما ایننمی  از بین رفت و اینک هیچ کانالی دیده  هاکانال 

 خوانند.نام یورت خانلرخان می   ا بهدارد و ایالت و عشایر، مراتع اطراف رود الر ر

بعد    1٠ساعت        روز  دکتر    1۴صبح  گفت شاه،  و  آمد  چادر  به  فراشی  ژوئیه،  ماه 

نت خان را فرا خوانده است. پس از یک ساعت دکتر مراجعت کرد و گفت شاه مایل  به هی

سمت محوطۀ  مراه دکتر به  ه  ه است با من صحبت کند. من بالفاصله خود را آماده کردم و ب 

چادرهای شاه که چادر قرمز رنگ در میان آن برپا بود، به راه افتادم. چند سرباز و فراش  

که در بین چادرها  در ابتدا از یک راهرو کوتاه  در مقابل ورودی چادرها ایستاده بودند.  

 .گذشتیمایجاد شده بود،  

رنگ که دو    چادرهای شاه رسیدیم از بزرگی این چادر سرخداخلی  محوطۀ    وقتی به      

تکه شده و از هم  هنگام حمل، تکه   تیرکین دو  داشت حیرت کردم. اچوبی  بزرگ    تیرک

هائی طناب و    ی متعددهاتیرک ای دوالیۀ چادر و سقف ایوان آن، با  ههشدند. دیوارجدا می

از سقف اضالع  داشت.  می  محکم شده بود و چندین ستون کوچکتر آنها را در جای خود نگه 

بزرگی تاالر قصر شاهان    چادر به  آمیز اینداخل اسرارهائی آویزان بود.  ریش  چادر ریش

هائی تقسیم نشده و یکپارچه بود. فقط قسمتی در سمت  اطاق  کشورهای شرقی بود. چادر به

رد.  کمی راست ورودی، توسط نوارهائی از سایر محوطه جدا گشته و یک اطاقک ایجاد  

. کف چادر  ندعنوان ورودی داشت  این نوارها از سقف تا زمین آویزان بوده و محل بازی به 

ر داخل اطاقک پهن کرده بودند. این  های گرانبها مفروش بود و زیباترین آنها را د با فرش 

به  تر چادر واقع شده بود. شاه در کنار دیوارۀ چادر  اطاقک در سمت راست ضلع کوتاه 

یک صندلی نشسته بود. روی میز گرد کوچکی در کنار او یک لیوان شربت، یک  روی  

 تن از  3٠ای فرانسوی قرار داشت. در خارج از نوارها حدود هه جلد کتاب و روزنام 



مالقات شاه و مراجعت از اردو                                                                   ۴2بخش  

314 
 

 شدند.ولتمردان ایستاده بودند و اعتمادالسلطنه مترجم شاه و دکتر فووریه بین آنها دیده می د

هنگام ورود به چادر دو مرتبه و هنگام ورود به اطاق شاه تعظیم سوم را انجام دادم.      

  طالئی به  ای با دو ردیف دکمۀساده  نظر داشت. اونیفورم مشکی  خود مرا زیر  او با نگاه 

ای رنگ بود. آستر باالپوش او هم از جنس پوست بود.  تن داشت و یقۀ آن از پوست قهوه 

او کاله مشکی با عالمت شیر و خورشید به سر داشت. چون تازه حمام کرده بود دستمال  

سفیدی از زیر کاله به سر انداخته بود تا سرما نخورد. این دستمال تا یقۀ او آویزان بود.  

ام و صعود چند  کرد که کی از دماوند مراجعت کردهشاه از من سؤال  پس از تعظیم سوم  

سمت ما آمد. از زیر   های آهسته به روز طول کشید. آنگاه از صندلی برخاست و با قدم

تر به  مکزبان فارسی و    بهبیشتر عینک آبی خود دائمأ مرا زیر نظر داشت. آنگاه سؤاالتی 

، سر خود  وی کوتاه و صریح بود و هنگام شنیدن پاسخ  فرانسه از من کرد. سؤاالت زبان  

ها خیلی  شود او در مقابل فرنگیرد. گفته میکمی های خود بازی  را تکان داده و با سبیل 

نظر من بسیار    خجالتی بوده و در حضور آنها راحت نیست اما من او را اینگونه نیافتم و به

دست خود   چپ قرار داشت. او یک  راست او اندکی جلوتر از پای   آرام و مغرور بود. پای

داد. سر را باال نگه داشته و کمی به  میز تکیه داده و با دیگری سبیل خود را تاب می  ا به ر

رد این احساس را در  کمی جلو خم کرده بود. از حالت او کامأل مشهود بود که او سعی  

ای، هر آن اراده کنم بیننده ایجاد کند که این شاه مقتدر ایران است که تو در مقابل او ایستاده 

هر کس را که دستور دهم از بدن جدا خواهند کرد. او عالقۀ خاصی به صعود من به  سر  

بردم شدیدأ مایل بود روزی صعود به قله را گونه که از سؤاالت او پی  دماوند داشت. آن

 گونه بود: های ما تقریبأ بدین عملی کند. سؤال و جواب 

 شاه: از کجا صعود را آغاز کردید؟

 تمن: از رینه، اعلیحضر

 شاه: از رینه تا محل اطراق شبانۀ شما چقدر طول کشید؟

 ساعت، اعلیحضرت  ۴من:  

 را کجا گذراندید؟قبل از صعود شاه: شب 

 سنگ در جبهۀ جنوبیمن: در بین دو تخته 

 شاه: در هوای آزاد؟ 

 من: بلی، اعلیحضرت 

 ها چگونه بود؟ سنگ ن تخته به! مسیر تا ای شاه: به 

 من پاسخ کوتاهی دادم.

 سب شما مشکل نبود؟شاه: آیا برای ا

 من: بلی اعلیحضرت، خیلی مشکل بود.

 حرکت کردید؟از اطراق شبانه شاه: چه ساعتی از صبح 

 و نیم، ۴من: ساعت 

 شاه: چند بلد داشتید؟
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 من: دو نفر، اعلیحضرت 

 شاه: آه، فقط دو نفر؟ خیلی خوب، با حیوانات چه کردید؟

 ها نزد سقا بودند ن: در کنار سنگ م

 نرفت؟ ؟ مگر او به قله !شاه: سقا

 وانات ماند من: نخیر، او در کنار حی

 شاه: صعود چند ساعت طول کشید؟

 ساعت  12من:  

 شاه: از رینه؟

 من: نخیر اعلیحضرت، از اطراق شبانه 

شاه: آه، از اطراق؟ پس خیلی مشکل بود. سفر مشکلی داشتید. یک توضیح کوتاه راجع به  

 .دصعود بدهی

 و او پرسید:  من مختصری راجع به آن صحبت کردم

 آیا باال ابر و مه بود؟شاه: 

فشرده اطراف قله را فرا گرفته بود و حتی چند ساعت بدون    من: بلی اعلیحضرت، ابرهای

 .دانقطاع تگرگ باری

 د؟به، منظره را دیدیشاه: به 

ای البرز و تهران مشاهده  هه های مازندران، کومن: بلی، وقتی باد ابرها را کنار زد جنگل 

 شد.

 گونه بود؟ شاه: خیلی خوب، قله چ

 ح دادممن قدری توضی

 فشان را دیدید؟شاه: خود محوطۀ آتش 

 من: بلی، اعلیحضرت 

 شاه: آیا برف باال خیلی زیاد بود؟

 های آخر صعود همه جا سپیدپوش بود.من: بلی، ساعت 

 خوردید؟ شاه: حرکت در برف بسیار مشکل است. آیا لیز نمی 

چندین متر به عقب برگشتم و مجبور شدم مجددأ من توضیح دادم که یک بار لیز خوردم و  

 از مسیر باال روم.

 به، چه مدت در آن باال بودید؟شا: به 

 من: سه ربع ساعت، اعلیحضرت 

 شاه: خسته نبودید؟

 ها دراز کشیدم.من: چرا، من از خستگی روی برف

 د؟شاه: آه، شما صعود مشکلی داشتید. آیا سرگیجه یا ناراحتی پیدا نکردی

 ری راجع به حالت تهوع و سردرد صحبت کردم.من قد

 باشند. پائین آمدن شما چقدر طول کشید؟بله صحیح است، ارتفاعات اینگونه می شاه: بله 
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 ۴متری که شب را در آن به صبح رساندیم،    3٠٠٠من: تمام مسیر تا غاری در ارتفاع  

 ها یک ساعت و نیم طول کشید.ساعت. اما تا پائین برف

 یک ساعت و نیم؟شاه: فقط 

 ها سرعت حرکت ما زیاد بود.من: بلی، با لیز خوردن روی برف

 شاه: عجب، شما در سرازیری لیز خوردید؟ 

سمت دولتمردان نگاه کرد و ادای نشستن ما را در آورد.   خندیدن کرده، به  او شروع به 

به سمت من دراز ام و دست خود را  آنگاه سؤال کرد که آیا من در باال چیزی نقاشی کرده

سنگی را که در پای آن خوابیده  کرد. من دفتر نقاشی خود را به او دادم. ابتدا نقاشی تخته 

هائی اید". یکی دیگر از نقاشی خوب کشیده  گفت "خیلیبا دقت کردن در آن  بودیم نگاه کرد و  

بالن  بالن کشیده بودم را دید و گفت "آری، دماوند از مونسطح مون را که من در ارتفاعی هم

که کوه دماوند از بلندترین کوه فرانسه بلندتر است،    تر است" و با افتخار از اینمرتفعخیلی  

زد نمود و آنها تعظیم کردند.  سایرین گوش  موضوع را به  احساس غرور نمود. شاه این 

فشانی رسید از مقدار زیاد برف تعجب نمود و سؤال کرد هوا تصویر دهانۀ آتش  وقتی او به

آیا من لوازم ضروری برای سنجش ارتفاع با خود داشتم. پس از شنیدن    چقدر سرد بود و

 .اید"السلطنه نشان داد و گفت "خیلی خوب کشیده پاسخ من او مجددأ تصویر را به اعتماد 

آنگاه با صدای بلند به سایرین گفت "رفته، رفته، باال بود". زیرا اطرافیان او صعود      

 د آورده بودند.م پدیه ه نداشتند و این شک را در شامن به قله را باور 

شاه در مورد هر کدام از تصاویر نکاتی را بیان کرد. به ویژه نقاشی دو دختر ایالت       

آنها را کجا    آنها نگاه کرد. او سؤال کرد که   نظر او را جلب کرد و از زوایای مختلف به 

ر و سقا به روی قاطر به دفعات گفت خیلی بیک، چادر عشایام. در مورد تصویر رفیع دیده

کرد و آنها را   روی برف را مدتی نگاه  اید و خندید. تصویر سر خوردن ما بهخوب کشیده 

من داد و از طریق اعتمادالسلطنه رضایت   درباریان نشان داد. آنگاه دفترچه را به سایر  به 

دارم گزارش این سفر را که در سپس سؤال کرد که آیا من در نظر   خود را ابراز نمود.

 که پاسخ مثبت مرا شنید، پرسید:   خدمت او بودم به صورت کتابی چاپ کنم. هنگامی

 د؟شاه: آیا در نظر دارید این تصاویر را منتشر کنی

 من: بلی اعلیحضرت، چند تائی از آنها را پس از مراجعت به سوئد منتشر خواهم کرد.  

 سه؟ شاه: به چه زبانی؟ به زبان فران

 م ترجمه شود.ه ه من: نخیر، به زبان سوئدی اعلیحضرت، اما امیدوارم به زبان فرانس

 خوب  شاه: خیلی

سپس مدتی به سکوت برگزار شد و به زبان فرانسه گفت شما سفر بسیار خطرناکی       

مراه ه  ه باالئی ب  سمت میز و صندلی خود رفت. ما پس از تعظیم بلند  اید و به انجام داده

خاطر باد شدید سقف ایوان شاه را    تر فووریه از اطاقک خارج شدیم. پس از رفتن ما بهدک

های روزنامه   پائین آوردند و شاه مشغول صرف صبحانه شد. اعتمادالسلطنه مطابق معمول،

 خواند.فرانسوی را برای او می
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اتفاقات اطراف  کامل سپری کردیم و    بعدازظهر آن روز را در ایوان چادر با آرامش     

 چادر و آن سوی جویبار را که در فاصلۀ چند آلنی ما بود زیر نظر گرفتیم. چند تن از

اهالی اردو مشغول آبتنی در رودخانه الر بودند. چند تن از جوانان با سر و صدا شنا کرده  

ب قدم آب میه  ه و  آنها در چند  بودند.  تا زانو در آب  فقط  آنها  بیشتر  رۀ  ناک  میپاشیدند. 

به سر و روی خود آب   فلزی  با کاسۀ  و  گرفته  بغل  رودخانه نشسته، زانوهای خود را 

بود. اکثرأ لباسریختند. سفید می بسیار جالب توجه  های  شدن پوست آنها پس از استحمام 

آبی یا قرمزی به کمر بسته بودند. تعدادی   هایلنگای  شنای گشادی به تن داشتند اما عده 

های خود را هم برای نظافت به داخل آب بردند.  شستشوی خود، اسب  از آنها پس از اتمام

ای به پشت حیوان  رفت و دیگری به پشت اسب نشسته و با کاسه گمی یکی دهنۀ اسب را  

 خت.ریآب می

ها رها کرده و  از اتفاقات امروز یکی این بود که شش اسب نر، خود را از شر طناب      

های دیگر رسیدند به  دویدند. وقتی به نزدیکی اسباینجا و آنجا میبا سر و صدای فراوان 

ها هم که اینجا و  طرف آن جفتک انداختند. به زودی آشوبی اردو را فرا گرفت. سایر اسب

  آنجا مشغول چرا بودند، خود را از قید بند رها کرده و به این شورشیان ملحق شدند. اسب 

به  و  بود، رئیس این هرج  ترها وحشیاز سایر اسب  سفیدی که بود. حیوان   داخل  مرج 

آرامی مشغول   های آن طرف رود را هم که بهرودخانه دویده، با سرعت وارد آن شد و اسب 

چرا بودند به شورش واداشت. آنگاه اندکی باالتر به سمت حرم شاه رفت و در آنجا ایستاد.  

چاره  های بیا مهار کرد. این اسب یکی از مردان خود را به روی حیوان انداخته و آن ر

آتش  گاهی شبانه دستور  نداشتند زیرا شاه  و  بازی میتقصیری  داد. صدها اسب، حساس 

دادند و اغلب خود را از قید بند  شدند، سم خود را به زمین کشیده، شیهه سر می ناآرام می

های چادرها گیر کرده و باعث  به طناب در تاریکی شب  ردند. گاهی پاهای آنها  کمیرها  

 .شدمیرو ریختن آنها  ف

ژوئیه اردو مجددأ حرکت کرد. از چشمۀ زیبا و نسبتأ پرفشاری   1۵صبح روز سه شنبه       

آشامیدنی سرد و گوارا عبور کردیم. مجددأ به رود الر رسیدیم. چون    ها با آب در بین سنگ 

آمد. باال می ها پلی در کار نبود از میان رودخانۀ عمیق و پرفشار گذشتیم. آب تا شکم اسب 

رد. آنها با سرعت  کمی سوارکار بالفاصله پشت سر ما حرکت    2٨مراه  ه  ه سلطان بعزیز

رد. او کمند را از دور  کمی های آنها کف  زیاد از رودخانه عبور کردند. آب زیر سم اسب 

رد. او بارها طناب  کمیرا بازی  وحشی  انداخت. سگی نقش حیوان  به گردن حیوانات می 

او در مقابل  رفتار  یچاره انداخت و با خشونت تمام به سمت خود کشید.  را به گردن آن ب

ای از گوسفندان عشایر که مشغول چرا  سپس نگاه او به گله بود.  انسانی ن حیوانات اصأل  

اندازی شد. ایالت از  جوم برد و مشغول تمرین کمند ه  ه بودند، افتاد. او با اسب به داخل گل

 ردند.کمی ی خشنوداینکه گلۀ آنها توجه او را به خود جلب کرده بود احساس 

مزارع و مراتع آنها  چون  از محل اطراق روز اول خود در دشت الر عبور کردیم.       

غرب  بود. آنگاه در جهت شمال  خوبی مشخص  محل برپائی چادرها به  بودکامأل لگدمال شده  
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تر نسبت به راهی که آمده بودیم، مراجعت  ادامه دادیم. ما از یک مسیر شمالی  حرکت  به 

  2۶٧٠ذشت. ارتفاع سنج  گمی ردیم. مسیر حرکت از دامنۀ کوهی در مرز دشت الر  کمی

سر که اردو در آن برپا شده بود، مشاهده  ا دشت مرگه هه متر را نشان می داد. از باالی تپ 

 تری داشت.بهسرسبز ای هه تر از دشت الر بود اما چراگا. این دشت بسیار کوچک شدمی

پیش از ظهر سفیر فرانسه آقای دوبایو که تازه از تهران رسیده بود، به دیدن ما آمد.       

را در تهران جشن گرفته بود. او در حال سفر به یورت خانلرخان بود    1ژوئیه  1۴او روز  

 هفته در آنجا اقامت کند. چندداشت و تصمیم 

مطابق معمول عدۀ زیادی در چادر او بودند. او به دیدار صدراعظم رفتیم.    ۵ساعت       

رد. هنگام عصر او صندوق بزرگی از میوه شامل انگور،  کمینرد بازی  خان تخته با صادق 

با اعتمادالسلطنه و دکتر فووریه مشغول   گالبی، خربزه، آلو و زردآلو برای ما فرستاد.

ای  هه ید. او برای شکار به کوصحبت شدیم. در این هنگام شاه با سوارکاران خود از راه رس

به بود پوستین  بود. چون هوا سرد  به کنار چادر ما آمد و چند    اطراف رفته  تن داشت. 

 با ما صحبت کرد. ایلحظه

داد. مجبور  درجه را نشان می  ٧شب    ٩هنگام شب هوا بسیار سرد شد. دماسنج ساعت       

م نزدیکتر کنیم و قسمت پائین آنها  ه  ه را ب ا  هههای چادر را گرفته، دیوارشدیم تمام سوراخ 

را به زیر فرش داخل چادر ببریم تا از شر سرما در امان باشیم. برای گرم کردن درون  

 م.خود به نوشیدن مشروبات الکلی پرداختی

سمت آخرین   سر را ترک کرده و به ژوئیه مرگه  1۶دقیقۀ صبح روز  2٠و  ٧ساعت      

رد.  کمییم. تقریبأ تمام مسیر از درۀ باریک و طوالنی عبور  اطراق این سفر حرکت کرد

هزار متر ارتفاع داشت. منظرۀ    3پس از دو ساعت به باالی کوهی رسیدیم که بیش از  

باالی آن بسیار زیبا بود. در سمت جنوب، کو ای مرتفع و در سمت چپ،  هه اطراف از 

اطر وزش باد شدید، فقط مدت  خورد. به خرود به چشم می  دشت تهران تا ارتفاعات کوه 

کوتاهی در آن باال توقف کردیم. در پائین کوه و سمت چپ مسیر، چادر سرخ کوچکی برپا  

  به راه افتاد.مراه سوارکاران خود  ه ه بود و عزیز مشغول صرف صبحانه بود. سپس او ب

دست  چند نفر مشغول بازی با شاهین بودند. آنها دستکش چرمی ضخیمی در  محلدر این 

روی انگشت اشارۀ آنها نشسته بود. پای پرنده با زنجیر    خود داشتند و شاهین به راست  

  های کمحکمی به مچ دست بسته شده بود. هنگام حرکت، جلوی چشم حیوان را به گونه 

بازانی را دیدیم که  ودند. در این سفر بارها شاهین بندند، نگرفته بنگام رفتن به شکار می ه

 اینی تهیه کرده است.گزارش زیر را ژنرال آندرهعازم محل شکار بودند.  

ای ههشود و انواع گوناگونی دارند. انداز"پرندگان وحشی در ایران فراوان یافت می     

   2شاهین  آنهامهمترین  .پرندگانی هستندچنین شکار با  ایرانیان عاشق  باشد.متفاوت می  آنها
م به قلعه و زندان باستیل پاریس حمله کردند   1٧٨٩. روز ملی فرانسه، روزی که اهالی پاریس در سال  1

 دارند. هائی خاطرۀ آن روز را گرامی میاین روز با جشن  و سرآغاز انقالب کبیر فرانسه شد. مردم فرانسه در

2  .Falco Peregrinus  است.  جهانحیوان  ترینسریع در ساعت  کیلومتر    32٠با سرعت  شکاری که   پرندۀ 
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رانیان  ایشود.  می  جثۀ بزرگی دارد و حتی در شکار آهو هم از آن استفاده  است که   بحری

کنند.  آنها را با تزئینات مختلف مزین می   هایقفسعالقۀ خاصی دارند.  به شکار با شاهین  

خود دارند. نگهداری    کاران مخصوص به ارزش بوده و خدمتاین پرندگان شکاری، بسیار پر

دادن به آن باید با عالقۀ خاصی انجام شود.    غذاویژه  شاهین کار بسیار مشکلی است. به  

دهند. وای آزاد برده و آن را برای شکار تمرین می ه  هشاهین را هر روز برای هواخوری ب

  ه شود که حیوان را برای تمرین بمی  اغلب یک شکارچی با یک شاهین به روی دست دیده

وای آزاد آورده است. بطور کل هرگاه شخصی بخواهد کسی را بیش از اندازه خوشحال ه

این پرندگان در  اهدای این هدیه به شاه هم معمول است.  ند.  کمیکند شاهینی به او هدیه  

ند  کمی های شاه مراقبت  شوند. شخصی که از شاهین ایران به قیمت خوبی خرید و فروش می 

اینک   . پدر کسی که گرددمی ا انتخاب  ههاغلب از بین شاهزاد  که   وریط  مقام واالئی دارد به

علی شاه بود  میرزا یکی از فرزندان فتحباشد تیمورهای شاه می مسئول مراقبت از شاهین 

 رد.کمیکه در سلطنت با شاه کنونی ایران رقابت  

ها، . در این مراسم خدمتکاران، اسباستشکار با شاهین برای ایرانیان مانند جشن       

به ندرت  نند اما  کمیحمل    چه آنها تفنگ همهای بسیاری شرکت دارند. اگرها و شاهین سگ

.  کنندو همراهان او شکار می   ندکمی. صاحب پرنده در شکار شرکت نکنندمی استفاده    از آن  

. استفاده از شاهین برای شکار، مهارت  ندکمیبلندی نشسته و شکار را تماشا    او باالی یک 

. ابتدا گیردهمزمان با غذا دادن به او انجام میو ذوق خاصی الزم دارد. آموزش شاهین  

شود و در  رفته بیشتر می ایستند. این فاصله در طول شکار رفته دو نفر در فاصلۀ معینی می

یرند.  گمی رسد. این دو نفر دو سر زنجیر یا طنابی را به دست  قدم می   ۶٠٠تا    ۵٠٠نهایت به  

یکی از آن دو، شاهینی در دست راست خود دارد. دومی تکه گوشتی در دست چپ خود  

ند. تا نگاه شاهین  کمی خود جلب    گرفته و با حرکات و صداهای خاص توجه شاهین را به 

د. پای حیوان با زنجیر کوتاه و توسط  ند تا به طعمه برسکمیافتد، پرواز  تکه گوشت می  به

ای به زنجیر یا طناب طویل بین دو نفر متصل است. دفعات بعد که فاصلۀ آن دو از  حلقه 

وا ه  ه نند. نفر دوم کبک را بکمیشود، به جای تکه گوشت از کبک استفاده  هم بیشتر می 

 تر انجام گیرد".اندازد تا شکار آن توسط شاهین راحت می

ساخته بود. کامأل واضح    2از اهالی تیرول  1پیمودیم ژنرال گاستیگرری را که میمسی     

ها خیلی فرسوده شده و متروکه گشته بود.  د اما در طول سال اشبود زمانی جادۀ خوبی ب

نوکسنگ  بودهای  زده  بیرون  آن  از  فروانی  چالندتیز  مسیر،  که هه .  داشت  متعددی   ای 

رد. به خاطر عبور شاه، چند روستائی مشغول بهتر کردن  کمی را خسته کننده  کاری  سوار

راه بودند تا رضایت خاطر شاه را فراهم کنند. آنها تمام توجه خود را به قسمت آخر مسیر  

ها کرده بودند تا صاف و تمیز باشد. این قسمت از جاده پس از عبور از تاج کوه معطوف  

 ها  کرد. در هر دو طرف مسیر جویبارهائی از دیوارهمیپیدا  ی ادامهعمیق  درهدر میان 
1 .Gasteiger 

2 .Tirol .یکی از مناطق اروپای مرکزی که در جنوب آلمان، غرب اطریش و شمال ایتالیا واقع شده است   
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ریختند. در نهر سمت چپ، آبشار کوتاه اما زیبائی به وجود آمده بود. کمی دورتر، می   پائین

 هم راست عبور کرده و پس از آن هر دو جویبار به از روی جویبار سمت  جاده توسط پلی

در سمت راست پل قرار داشت. این قریه به خاطر شرایط    1شدند. قریۀ آوچهمی   متصل

مردان  رد. زنان و  کمی  درۀ باریک، جلب توجه   های سرسبز در ته محلی و جغرافیائی و باغ 

توجه شاه، تمامی مزارع و مراتع  ا اجتماع کرده بودند. کاروان بیهه کوچجدای از هم در  

 رد.کمی آنها را لگدکوب 

بعدازظهر به محل اردو که زیر درختان روستا برپا شده بود، رسیدیم. به خاطر کمبود       

ی اهه ای مردم برپا کرده بودند. با عبور از کوچ هه جا تعدادی از چادرها را بر بام مسطح خان 

پیچ در پیچ، باالخره موفق شدیم چادر خود را در زیر سایۀ درختی پیدا کنیم. چادر ما در 

متر را   21۵٠کنار نهری قرار داشت و آسیابی در کنار آن واقع شده بود. ارتفاع سنج  

پائین آمده بودیم. آوچه روستای کوچکی بین  از تاج کوه  متر  ٩٠٠داد و ما حدود نشان می 

ب بود. درختان  بلند  ای هه لندی در کنار جوی آب وسط قریه روئیده بود. در کوچدو کوه 

. جادۀ  شدمی تعدادی مغازه، قهوه خانه و آهنگری دیده  فشردگی اهالی بیشتر بود.  باریک آن  

اضافه، بسیار پر رفت و    روستا به سمت نیاوران، به خاطر حرکت کاروان با چادرهای

چند کوچۀ    روی خود در این روستا در مقابل چشمان متعجب اهالیآمد بود. من در پیاده 

قریه را نقاشی کردم. هنوز چند خط نکشیده بودم که اهالی از هر سنی برای دیدن کار من  

 رفتند.از سر و کول هم باال می 

صبح روز بعد از خواب بیدار شدیم. هوا هنوز تاریک بود. یک ساعت بعد    ۴ساعت      

عبور    2وک  یالنده مطبوع بامدادی از روستای    در هوای   ۶از روستا خارج شدیم. ساعت  

از آن رفته بودیم، رسیدیم. جاده از    مسیری که   پل لشکرک به   کردیم. پیش از رسیدن به

ای هه رد. پس از عبور از آخرین کوکمیکنار نهری که به سمت جنوب جریان داشت، عبور  

به  اسبه    ۶محلی رسیدیم که وزیر جنگ در کنار کالسکۀ    مسیر و پیش از دشت تهران 

بود. این رسم قدیمی دربار ایران   نگام ورود شاه به  ه  هک  استمنتظر شاه و زنان حرم 

به   11ساعت   آیند.پایتخت، وزیر جنگ، اشخاص سرشناس و فرماندهان به پیشواز او می 

 پرداختیم.زرگنده رسیدیم و پس از یک سفر عالی و پر ماجرا به استراحت 
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