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 بخش چهل و چهارم 

 چند روز در شهرستانک
 

بیست روزی که در شهرستانک بودیم بسیار دلچسب و متنوع بود. ابتدا تصمیم داشتم       

نت خان در اردو باشم اما چون فشار هوای گرم به فقط چند روزی را در کنار دکتر هی 

بود تمام مدت اردو را در کنار    مشهد نرسیده مناسب برای سفر به  هنوز زیاد بود و فصل 

روزهای خود را با نوشتن، نقاشی کردن و فرا گرفتن    زمان به سرعت گذشت.  او بودم.  

نام  انگلیسی   ا و مدارک صدراعظم را از زبانهه زبان فارسی سپری کرده و گاهی هم 

ترجمۀکمی  ترجمه کار  مواقع در  بعضی  مطالعات   ردم.  اعتمادالسلطنه    مدارک  تحقیقاتی 

بندی آوری و طبقهکرده و در جمع او کمک زبان انگلیسی به  باستان به رۀ تاریخ ایراندربا

بازی   ظهر روزهای گرم در عوض خواب و استراحت به ازنمودم. بعد آنها او را یاری می

شدیم. ساعات پیش از شام را اکثرأ در چادر اعتمادالسلطنه بودیم. او نرد مشغول می تخته 

روسی که در رکاب شاه در سفر به روسیه آموخته بود،    کوچکی از غذاهای  بوفۀ همیشه با  

 رد.کمی از ما پذیرائی 

نت خان هجدهمین سالروز ازدواج خود را با دادن شام  به ماه اوت دکتر هی   ١۵روز       

جشن، اعتمادالسلطنه، دکتر فووریه و دکتر بکمز هم شرکت    مطبوعی جشن گرفت. در این

آن را با عکسی  کرده و    غذا را تهیههم منوی  بود. من  داشتند. انواع و اقسام غذاها طبخ شده

 ن نمودم.رد، تزئیکمی که با تمام بدن خود کوشش  آالاز دکتر هنگام گرفتن ماهی قزل

السلطنه برای دیدار کوتاهی به اردو آمد و ما برای دیدن وی  روز بعد، شاهزاده نایب      

رد و دور تا دور آن را با پارچۀ  کمیبه چادر او رفتیم. او هم در چادر بزرگی زندگی  

روی تختی نشسته و از یک فروشندۀ دوره گرد   قرمز رنگی پرده گرفته بودند. شاهزاده به

پوستی  رم خود ردای طالکاری شده با بند رد. از روی اونیفوکمیاشیاء کوچکی خریداری  

 فت.گمیبه تن داشت. مانند همیشه با هیجان و دوستانه سخن  

ترین دما  مدت اقامت ما در شهرستانک فشار هوای گرم بسیار زیاد بود. گرم   در تمام      

درجه را ثبت کرد. دمای روزها    3١ماه اوت بود که دماسنج    ١۴ساعت یک و نیم روز  

  ١٠رسید. حداقل دمای شب حدود  درجه می  3٠تا    2٩و نیم بعدازظهر به   2ساعت حدود  

دمای هوا در شهرستانک چند درجه بیشتر از زرگنده باشد    درجه بود. بسیار عجیب بود که 
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زرگنده   حالیکه  پائین   8٠٠در  درۀ  متر  که  ویژه  به  است.  شده  واقع  شهرستانک  از  تر 

وزد،  ا می ههاز کو  ۀ درهرودخانها در امتداد  شهرستانک برای جذب بادهای سرد که شب 

باشد. احتماأل علت آن چنین است که جریان بادهای غربی که باد غالب  بسیار مناسب می 

 نند.کمیباشند از ورود بادهای سرد جلوگیری منطقه می 

ماه اوت تغییرات شدیدی در شرایط آب و هوائی صورت گرفت. ابرهای تو    2۴روز      

بعدازظهر چند ساعت باران بارید و گرمای هوا از   باال رفتند.  تو از دره  نیم    ١٧در  و 

بارید و این نمایانگر پایان  درجه بیشتر نشد. روزهای آخر اقامت ما همه روزه باران می 

 تابستان و آغاز پائیز بود.

پسر و صدها مرد در جادۀ روستا    ۵٠و نیم صبح، حدود    ١٠ماه اوت ساعت    2۶روز       

رد. در مقابل او مردی پرچمی در کمیروحانی حرکت    به راه افتادند. پیشاپیش آنها یک 

رنگی پیچیده بود. یک روحانی دیگر    خاطر باران، آن را در پارچۀ سیاه   دست داشت که به 

موسیقی شامل دو طبال    دار بود. گروه دست داشت، در کنار مرد پرچم   به که چتری  در حالی

خوانی یا بهتر است  نواخت. آنها هماهنگ با نوحه زن در میان دسته، موسیقی می و یک سنج 

نواختند. عزاداران با ریتم طبل و سنج  نواخت عزاداری میبگویم با فریاد دسته، ریتم یک 

فتند.  گمی   ع، حسینعشانه و سینۀ خود ضربه زده و حسن  ، بهم کوفتهه  ههای خود را بدست

خالف نوحه  ردند. ریتم حرکت بر کمیگاهی هم ایستاده و صدائی شبیه فریاد از گلو خارج 

شیدند. عزاداران به  کمی زمین   جلو خم شده و پاهای خود را به  زنده بود. آنها تا نیمه به سر

م خود را در مقابل او انجام دهند. آن روز دهم ماه  سمت کاخ شاه در حرکت بودند تا مراس

به خاطر شکست آل علی بود. این مراسم  در کربال و   عمحرم و آخرین روز عزاداری 

 شود.همه ساله به یاد او برگزار می عشهادت امام حسین 

نام   ای بهمحرم و تمامی ماه بعد یعنی صفر در تأترها و اماکن ویژه  از اولین روز ماه      

نمایش  ترین روزهای این  یرد. ده روز اول مهمگمی های سوگواری و تعزیه انجام  تکیه، 

های ترین روز این سوگواری است. در این روز در خیابان اهمیتمراسم و روز دهم پر

گرو تبریز  و  کربال  مشهد،  قم،  تهران،  ویژه  به  کشور  راه هه شهرهای  به  عزاداری  ای 

یچ مراسم مذهبی  ه ه باشند ک تعصب و باورهای مذهبی چنان قوی می افتند. آنها از نظرمی

ای طوالنی مردان با صدای دلخراش، نام امام  هه دیگر قدرت برابری با آن را ندارد. دست 

زنند.  نند. آنها با قمه ضرباتی به سر خود میکمی ها عبور  خود را فریاد زده و از خیابان 

و  آنها جاری شده  از سر و روی  آنان را خونین  لباس   خون  مراسم  کمی های  این  ند. در 

زنند خود می  نند. عزاداران چنان ضرباتی بهکمیمذهبی سربازان شدیدتر از سایرین عمل  

ای جلوی ضربات وسیله  ند تا آنها را زیر نظر گرفته و به کمیائی را اعزام هه که شاه گرو

باعث مرگ  آنها  بعدی  و عفونت  ن ضربات  ه ای شدید آنها را بگیرند زیرا بارها اتفاق افتاده ک

 شده است. اشخاص

مالها و روحانیون در این روزها از کثرت دعوت، وقت آزاد ندارند. در این ایام آنها      

زند و جزو رفتار  دهند که در سایر روزهای سال هرگز از آنها سر نمی حرکاتی انجام می 
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با االغ  هنگام حرکت  د و یا  تازنهای خود به سرعت می و طرز زندگی آنها نیست. مثأل 

خواهند علت شتاب آنان در این روزها این است که آنها می کشند.  پاهای خود را از عقب می

داده می آنها چند سکۀ طال  به  برسند زیرا در هر مجلس  بیشتری  مجالس  گفته  به  شود. 

توانند تمام سال زندگی کنند. حتی در اردو هم مراسم  شود آنها با درآمد ماه محرم میمی

بعدازظهر در مقابل قصر شاه، بین ساعت    ۵تا   2. هر روز بین ساعت شدمی تعزیه برپا  

عصر در جلو چادر صدراعظم و در ساعات دیگر مقابل چادر اشخاص سرشناس    ٧و    ۵

مجالس آن  در  من  آنکه  خاطر  به  متأسفانه  بود.  برقرار  مراسمی  نداشتم    دیگر  حضور 

 توانم در مورد آنها مطلبی بیان کنم.نمی

بارید اما باران می   ١١گر بودیم. صبح تا ساعت  ای را نظارهپدیدۀ جوی تازه امروز       

مجددأ باران باریدن    ولیهوا اندکی باز شد. ما امیدوار بودیم هوا آفتابی باشد    ١2ساعت  

مازندران    های پائیزیآسا بارندگی شد. باران سیل  هم شدیدتر  آن حتی از صبح   گرفت و شدت 

بود. چادر ما در محل پستی    کاسپینهای دریای  نرد. هوا کامأل شبیه طوفا کمیرا یادآوری  

هائی کندیم تا آب داخل چادر نشود.  سرعت دور چادر جوی   در سراشیبی قرار داشت. با 

خطر آن وجود داشت که آب، فرش  های باریک آب از همه طرف جاری بوده و  جریان 

  قدری تگرگ بارید اما مجددأ تبدیل به باران شد. در مدت   ١چادر را خیس کند. ساعت  

چادر اشخاصی را که    حدی که زالل رودخانه، گلی و جریان آن شدیدتر شد تا   کوتاهی آب 

ی توأم بود اما  غربرد. تمام روز باران با باد شدید شمال کمی نزدیک رود برپا بود، تهدید  

شرقی شد ولی از شدت باران کاسته نشد. بدون شک این ابرهای  مسیر باد، جنوب   ۴ساعت  

شوند.  این منطقه آورده می  مازندران برخاسته و توسط بادهای شمالی به   پر آب از دریای

، جهت  غربیشرقی  هایو رسیدن به دره ای البرز  ههکو  بادهای شمالی پس از برخورد به 

تغیی بادهای شمال ه  ه توان بیان کرد کاین ترتیب می  دهند. بهر می خود را  غربی و هم  م 

 آورند.زا با خود میشرقی، مقدار زیادی ابرهای بارانبادهای جنوب 

گوش رسید. علت آن به زودی روشن شد و آن رانش    صدای وحشتناکی به   2ساعت       

ای رنگی  مقابل چادر ما، تودۀ قهوه در  حتی  در باالی کوه و  آن طرف دره  در  زمین بود.  

ته دره و داخل    شکاف عمودی عمیق، به   صدای فراوان از طریق یک  که با   شدمیدیده  

های بزرگ بود که با آب  . تودۀ بزرگ، از جنس خاک، ماسه و سنگ ریختمی  رودخانه 

به  شد اما  به ته دره نزدیکتر می تودۀ شنی  شت.  گمیپائین سرازیر    پله بهمخلوط شده، پله 

هائی در مانندها، سرعت آن زیاد نبود. این پدیدۀ وحشتناک، نگرانیخاطر فواصل کوتاه پله 

ویژه اشخاصی که چادر آنها نزدیک رانش بود سراسیمه از چادرها    اردو پدید آورد. به 

اسب بسته    2٠بیرون دویده با فریاد، سایرین را خبر کردند. در نزدیکی محل رانش، حدود  

ت بود. به جای حرکت دادن آنها به سمت دیگر  شده و تودۀ گل و الی به آن سمت در حرک

ردند جلوی حرکت توده را با  کمیو جمع کردن چادرهای نزدیک رودخانه، مردان سعی  

شدند.  هائی گرفته و مسیر آن را منحرف کنند اما به خاطر فشار شدید آن موفق نمی سنگ 

ها حل چرای اسبرانش همچنان ادامه داشت اما پس از مدتی در کنار راهی در نزدیکی م



دین سون هه دین در دربار ناصرالدین شاههه      

33١ 
 

خود به خود از حرکت باز ایستاد. اردو مجددأ آرام شد و مردان برای فرار از باران به  

 داخل چادرها پناه بردند.

پس از نیم ساعت صدای مهیب دیگری برخاست که شدت آن حتی از صدای قبلی هم       

همان شیار قبلی که  ای مخلوط با آب از  هه ها و ماس تر بود. مجددأ ریزش سنگخراشگوش

های بسیار بزرگ  ، آغاز شد. این بار شدت آن به حدی بود که سنگ ندتر شده بودحاال بزرگ 

 خت.ریرا هم با خود به پائین می

های زمین  تمام پستی   بود  توقف کردهکه رانش اول  و محلی  جاده  تودۀ جدید در نزدیکی       

رفته سطح رانش دوم رفته م آن افزوده شد و در محلی انباشته گشت.  به حج  ،را پر کرد

باالخره به نزدیکی چراگاه اسب شدمی تر  گسترده ها رسید و مایۀ وحشت حیوانات شد.  . 

ای وحشتناک شروع به دویدن  هه ها خود را از قید و بند آزاد کرده و با شیهتعدادی از اسب

کم گل    کردند. تعدادی هم به نزاع با هم پرداخته و توجهی به رانش نداشتند. به خاطر عمق 

الی و    و   ها موفق شدند با اندکی گیر کردن در گل این محل، اسب و الی و شیب مالیم  

رود کرج رسید اما خسارات زیادی به    مقداری تالش، خود را نجات دهند. آنگاه ریزش به

 اورد.بار نی 

آلودی تشکیل در نزدیکی برآمدگی سمت چپ، جویبار دیگری پدید آمد که از آب گل      

داری از شن و سنگریزه که  فروریخته، تپۀ چین آن کم بود. شن و ماسۀ اما گل و الی  شدمی

 شد می رفته کمتر  ای زیرین بیشتر بوده و رفته هه باالی آن مسطح بود، ایجاد کرد. قطر الی 

پله به نظر می و  باالی  پله  به  بود مانند آبشاری  بارانی که از آن شیار جاری  رسید. آب 

پله پس از رسیدن به محل ریزش کوه و تپۀ پله زرد رنگ  یخت. این جویبار  رمسطح آن می 

. سپس از طرف دیگر آن بیرون  شدمیداشت، در زیر آن غیب   ارتفاع متر  3٠٠که حدود 

ریخت. حاال عرض رود و جریان آب رود کرج بیشتر  رود کرج می   آمده و در نهایت به 

تمام  آسمان در  بود.  م   و  مدت رعد  شده  و  بدون توقف  یبرق زده  باران همچنان  غرید. 

روی تپۀ شنی   صورت عمودی به  این شیار که آب از باال تا دامنۀ کوه به   بارید. وقتی به می

ردم از قدرت این جویبارهای باریک در شگفت بودم.  کمیریخت نگاه  ای فرو میو ماسه 

ا فعال  هه سالیان سال در این کوباران که    و  آدم با دیدن این پدیده، به قدرت فرسایش باد

پیبوده می   بردمی  اند،  مشاهده  مقابل  باران  تخریبکه    کندو  در  بهاری  های باران های 

 .استناچیز بسیار  موسمی

بارد. مدت دو ماه باران شدیدی می   در شهرستانک همه ساله از اواخر ماه اوت، به      

ها ا در فصل بهار بیشتر است و تابستان هه قدرت فرسایش جویبارها به علت آب شدن برف قل

ترین و سردترین ساعات  و اختالف دمای گرم  باشندا خشک می هه یابد. چون کوهم ادامه می

شدن آنها توسط    شوند. پس از پراکندهورقه میها ورقه رسد، سنگدرجه می  3٠روز به  

 ند.کمیعمل در طول تابستان ادامه پیدا  شوند. این ا جمع می هه باد، اکثر آنها در شیارهای کو

 شوند.ا به پائین حمل میهه شیارها، این تراشهای پائیزی و عبور جویبارها از  با آغاز باران

 باالخره باید از یک پدیدۀ دیگر که در این روز رخ داد، نام ببرم. بارش باران در باالی       
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 درخشید.ا سپیدپوش شده و میهها به خاطر سرمای هوا تبدیل به برف شد. تاج کو ههقل

به سمت زرگ      و  از شهرستانک حرکت کرده  بعد،  افتادیم. در طول روز  به راه  نده 

های برفی عبور کردیم. مراجعت بدون اتفاق خاصی انجام شد.  مسیر، بارها از میان قسمت 

کرد و سپس برگشت همان مسیر رفت بود. شاه یک روز دیگر در اردو اقامت می  مسیر

 نمود.آباد مراجعت می سلطنت    به

تابستانی کوهپای       به آن ایام فکر  هه به این ترتیب سفر  پایان رسید. وقتی  به  ای البرز 

شوم. در آن ایام به  ای خوب افتاده و از یادآوری آنها خوشحال می هه نم به یاد خاطرکمی

تجربیات من خیلی اضافه شد و موفق شدم این قسمت از ایران را ببینم. ابتدا باید از شاه  

ه او باشم. آنگاه نوبت تشکر از دکتر  مراه  ه تشکر کنم که اجازه داد من در این سفرها ب 

نوازی خاص و آغوش باز، هم میزبان من و هم یک  رسد که با میهمان نت خان می به هی

 همسفر خندان و دوست داشتنی بود.


