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 سوم بخش 

 عبور از البرز و رسیدن به استرآباد
 

مراهان خود چند قرانی بابت ه هو نیم بیدار شدم. ب ۴ماه سپتامبر ساعت  ١۶شنبه سه      

 . مراه یک چاپارشاگرد از گوشه حرکت کردمه ه ب  ۶زحمت روز گذشته انعام داده ساعت  

به زودی به تعدادی زوار که مردان کهنسالی بودند برخورد کردیم. آنها با پالکه سفر       

ردند. پالکه عبارت است از دو سبد چوبی که از دو طرف اسب آویزان است و با  کمی

نند و مسافر درون آن  کمی باشند. درون این سبدها را با کاه پر م متصل می ه هریسمانی ب

سواری ندارند خیلی ناراحت نشود. زائران مسنی که قدرت اسب  نشیند تا در طول سفرمی

رسید که احتماأل به  آلود به نظر مینند. ظاهر آنها خسته و خوابکمیبا این وسیله سفر 

ائی با شیب زیاد  ههاز طی مسافتی، در  پسها بود.  نواخت حرکت اسب های یک خاطر تکان 

از میان   ١ای البرز بود و راه استرآبادهه وای کههدر سمت چپ مسیر نمایان گشت. این در

گیاهی، بسیار اندک ولی جاده خوب و هموار بود. جاده مطابق معمول  ذشت. پوشش گمی آنها  

های مسافرین گذشته، از چندین مسیر موازی ها و اسباز مسیر حرکت حیوانات کاروان 

 .د. بعضی از آنها شیب شدیدی داشتشمی هم تشکیل 

نباتات زیادی وجود نداشت و فقط چند بوته اینجا و آنجا روئیده بود اما در با اینکه      

م ه  هخورد. ظاهر تمامی آنها شبی چشم می  ا و کویر، تعداد زیادی روستا بههه فاصلۀ بین کو

دند. این  شمی ای گلی خاکستری رنگ با باغات سرسبز و پرمیوه تشکیل هه و از خان  هبود

باشد و اگر آبی برای آبیاری وجود داشته باشد  منطقه می این نشان دهندۀ مرغوبیت خاک 

توجهی برداشت کرد. ابتدا از کنار های حاصلخیز محصول قابل توان از این زمین می

آباد در آجی در سمت راست و آبادی اسمعیل های ده سه، امیرآباد، صدآباد و حاجی آبادی

ای البرز، خرابۀ روستای بزرگ  ههورتر در کوهپای سمت چپ جاده عبور کردیم. اندکی د

از سه ساعت   پسرد. کمی منصورآباد دیده شد. نبودن رستنی در این آبادی آدم را غمگین 

های پستۀ فراوان در سمت چپ مسیر گذشتیم. سپس  سوارکاری از روستای شیراچه با باغ 

ای  هه از مدتی از کنار قری پسو  ندآباد در سمت چپ نمایان شدآباد و قدرت روستای علی

آباد در سمت راست عبور کردیم.  آباد در سمت چپ و قاسمآباد و حاجی آباد، رضیعباس 

آباد بود که یک قلعه، یک کاروانسرا، یک حمام و یک  ترین آنها روستای دولت بزرگ

 بااهمیت    یک آبادی بزرگ واه علی شود این روستا در زمان فتح شمی مسجد داشت. گفته 
 .شدخوانده میآباد خ استرآباد یا استاره ١۳١۶گرگان تا سال . ١
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آباد هنوز هم روستای آبادی  بود و یکی از پسران شاه، حاکم آن و مناطق اطراف بود. دولت

  .است و اهالی زیادی دارد

از عبور از منطقۀ آباد و پر روستای فوق، مجددأ جاده ساکت و خلوت شد. تپۀ   پس     

رد. حتی  کمی ای مساجد دامغان را در پشت خود پنهان هه بلندی که در مقابل داشتیم منار

د.  شمیترین آنها که دو منارۀ بسیار بلند بوده و مانند ستونی باال رفته بودند هم دیده ن بلند

مطابق معمول   که ی تپه رسیدیم ناگهان شهر دامغان در مقابل ما پدید آمدهنگامیکه به باال

ای گلی خاکستری با باغات سرسبز پوشیده شده بود. باغات  هه شهرهای ایران، از خان

آمد و مزارع وسیعی اطراف آن را فرا دامغان هم مانند سمنان، به نظر پرمحصول می

  .گرفته بود

اولین مکانی که توجه مرا به خود جلب کرد امامزادۀ  از گذشتن از دروازۀ شهر،  پس     

ه در ک  می زیبائی بود که گنبدی بر باالی آن ساخته شده بود. از خیابان باریک و پرپیچ و خ

ائی قرار داشت، عبور کردیم. به زودی به ورودی بازار که به نظر  ههدو طرف آن مغاز

ا ما را به چاپارخانه  هه کوتاهی از بین مغاز  آمد، رسیدیم. مسیرتر از بازار سمنان می مخروبه 

ای قلعۀ عظیمی  ههرساند. منظرۀ شهر از پنجرۀ باالخانۀ آن غیرمعمول ولی گیرا بود. خراب

ا، تابلوی منحصر به فردی را ههها و نردد و ظاهر آن با برج شمی با برج و باروئی دیده 

های طوالنی رنگی در ردیف . در اطراف آن، گنبدهای کوچک و خاکستریکردایجاد می

هائی تعبیه شده بود تا  . در میان آنها سوراخدادرا تشکیل میوجود داشت که سقف بازار 

ای کوچک و خاکستری تشکیل  هه . به طور کل، شهر از خانشودنور داخل بازار تأمین 

ای مسجدی باال رفته بود. همزمان با بررسی شهر از هه د و در بعضی نقاط منارشمی

ه به رنگ  دانچی با ظرفی انگور وارد شد. انگور شیرین، خنک و بی باالخانه، چاپارخانه 

بسیار گوارا بود. او با خود ظرفی از شربت سکنجبین داشت. این نوشیدنی   سبز روشن

ود. یک قطعه یخ در داخل آن شمیلیمو و ادویه درست شیرین و گوارا از آب، شکر، آب

یچ چیز بهتر از این نوشیدنی، تشنگی و  ه ه ارکاری خسته کننداز یک سو پسشناور بود. 

 .داددرجه را نشان می   27در سایه  دماسنج    ١2ند. ساعت  کمیخستگی مسافر را برطرف ن 

از یک ساعت استراحت به دیدن شهر رفته و ابتدا از بازار دیدن کردم. از یکی   پس     

دم کنجکاو دور مرا احاطه کردند.  های آن قلعۀ مخروبه را به تصویر کشیدم. مراز ورودی

گوش، غیرمعمول به نظر   ۴ی من بود. ساختمان آن با یک حیاط بعدمسجد جمعه مقصد 

طاق بزرگ در این حیاط وجود داشت و طاق میانی بزرگتر از دو طاق دیگر  رسد. سه می

ن نسبتأ  رسید و با توجه به قدمت آبود. منارۀ مسجد بسیار زیبا و یک پارچه به نظر می

ای آن باال رفتم، دیدن منظرۀ شهر از باالی آن زحمت باال رفتن  هه خوب مانده بود. از پل

ا را داشت. سرتاسر شهر زیر پای من بود. درست در زیر مناره، قلعۀ خرابه با  ههاز پل

سقف مسطح قرار گرفته و کمی دورتر باغات سرسبز شهر، به طرز زیبائی گسترده شده  

ا هه ای البرز در سمت شمال با ما بودند. به زودی من باید از این کوهه کوبود. هنوز هم 

شرق منارۀ  رد کویر بود. در جهت جنوب کمی عبور کنم. منظرۀ سمت جنوب تا چشم کار 

سال قدمت داشت. هنگام پائین   ۶٠٠د که شمیبلند مسجد دیگری به آسمان رفته بود. گفته 

از محاسباتی مشاهده کردم که   پسا را شمارش کردم و دقیقأ صد عدد بود. هه آمدن تعداد پل
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متر خواهد بود و کالهک باالی   2۵پله را یک متر فرض کنیم، ارتفاع مناره  ۴اگر هر 

م دو متر ارتفاع داشت. این مناره یک اثر هنری بود و در ساختمان آن از آجر پخته  ه  ه منار

داشت. برای باال    لکان داخل آن مارپیچ بود و سقف کوتاهی بسیار سختی استفاده شده بود. پ

اند هائی برای نورگیری در آن تعبیه کرده دست و پا حرکت نمود. سوراخ   ۴رفتن از آن باید  

ای چوبی  هها، از نردهههائی که نورگیر نداشت بسیار تاریک بود. در اطراف پلولی قسمت 

کاری آبی و سبز مزین شده بود. به  االی مناره با کاشیاستفاده کرده بودند. قسمت خارجی ب

تر شده  مرور ایام سخت  رسد که مصالح استفاده شده در کار ساختمان این مناره به نظر می 

 .د که منارۀ محکمی بودشمی باشد. در باالی آن احساس  

رسید  نظر می منارۀ دوم که متعلق به مسجد فروریختۀ تاریخانه بود، خیلی فرسوده به      

ستون  و قسمتی از پلکان آن فرو ریخته بود. نام دیگر آن، مسجد شبستان یا مسجد چهل

نماها را  هائی است که سقف مسجد و طاق ستون به خاطر تعداد ستون باشد. نام چهلمی

منظرۀ   ها هنوز پابرجا بودند. ها و ستون ند. تعدادی از طاق نماها، شبستان کمینگهداری 

بخشید بسیار جالبی بود مخصوصأ هنگام غروب، سایه روشن خاصی به محیط اطراف می

رد. این مسجد در زمان  کمیو وجود مناره در باالی آن، منظرۀ بسیار زیبائی را ایجاد 

 .باشداعراب ساخته شده و با سادگی خود مظهری از معماری مشرق زمین می 

مقر حکومتی خود   ١گوشه، فرات و شهر دامغان دولت پارتدر محلی بین روستاهای      

ای احتمال زیاد این شهر در نقطه  اند. بهنام داده  2را داشت و یونانیان آن را شهر صد دروازه

شرق و هجوم   رکشی خود بهکدر چند کیلومتری دامغان واقع شده بود. اسکندر کبیر در لش

شته است. این مسیر هنوز هم از روستای فرات  تری گذبه شهر صد دروازه از مسیر جنوبی

نند. به این ترتیب او احتیاجی به عبور  کمی ها به ندرت از آن استفاده ذرد اما کاروان گمی

خورد ای زیادی به چشم می هه ای البرز نداشت. اگرچه در جنوب غربی دامغان خرابههاز کو

 .ت اما از بناهای زمان یونانیان اثری به جای نمانده اس

  باستانی ایران بنا نا هاز شا ۳مطابق گفتۀ ایرانیان دامغان در زمان سلطنت هوشنگ     

 االیام باقی مانده است. "شاهزاده خانمی باشد که از قدیم ای میاست. داستان زیر افسانه شده 
کرد. اشکانیان از م در ایران سلطنت می 22۴پ م تا  2۵٠که از سال باستانی دومین سلسلۀ با عظمت . ١

وری در تهای هخامنشیان بود برخاستند. این امپراایالت پارت مشتمل بر خراسان فعلی که یکی از ساتراپ

های قفقاز تا خلیج فارس وسعت داشت. ارشک اول در  دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوه 

ریزی نمود. پس از های دستگاه اشکانی را پیپیروز شد و شالوده  پ م بر سلوکوس دوم  2۳۸/2۳9های  سال

 بر اردوان چهارم او را کشتپس از پیروزی م  22۴سال اردشیر بابکان از دودمان ساسانی در سال  ۴۶۴

 دفتر این دودمان بسته شد. و

2.Hekatompylos   میدند. شهر نا دروازه داشت، صد دروازه می ۴یونانیان شهرهائی را که بیش از

پ م پایتخت اشکانیان بود. مکان این  2٠٠مورد نظر شهری باستانی در باختر خراسان است که از سال 

 شود. شهر باستانی امروزه میان دامغان و سمنان قرار دارد و شهر قومس خوانده می

او  در شاهنامه، پسر سیامک و نوۀ کیومرث و در متون پهلوی، نخستین شاه پیشدادی است. در شاهنامه . ۳

رسد. هوشنگ مردم زمان گیرد و پس از کیومرث به پادشاهی جهان میانتقام قتل سیامک را از اهریمن می

خت و به ایشان کشت و  خود را با آبیاری، صنعت، جداکردن آهن و سنگ و ساختن ابزار آالت آهنی آشنا سا 

ای او به شمار ههداری از آموز پختن نان و گله زرع آموخت. یافتن آتش و برپایی جشن سده، طبخ غذا،

 .رودمی
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و با او ازدواج کرد.   گرو مهر او نهاد دل در  ای  ای زندانی بود. شاهزادهدر یک قصر نقره 

ای نامید." این شهر پایۀ دامغان  او شهری دور قصر شاهزاده خانم ساخت و آن را شهر نقره

ها  برد که مغول توان پیراحتی می   باشد. با توجه به موقعیت جغرافیائی دامغان به کنونی می 

چه کشتارهائی که در این شهر انجام  اند.  رکشی به غرب، از این مسیر عبور کردهکدر لش

عباس تجدید بنا شد و حتی برج و باروی شهر را   نگرفته است. سپس شهر در زمان شاه 

او دامغان روزگار سختی را  پسهم بازسازی کردند. در زمان سلطنت نادر شاه و شاهان 

 ه رکشی ب کلش در ١میرزاشد. شاهزاده عباستبدیل ای ویرانه  به سپری نمود و شهر مجددأ 

هزار قشون در این شهر اطراق کرده است. در مدت سه ماهی که   ۳٠مراه ه ه رات به

قشون در این شهر بود شهر مجددأ تبدیل به مخروبه شد. خوشبختانه آنها به آثار باستانی  

ای تجاری تهران به خراسان و مازندران تا فالت  ههدر ایام ما راصدمه ای وارد نکردند. 

لی شاه در عفتح  تولداز نکات قابل ذکر یکی هم   .خورندم گره میهه ین شهر بمرکزی در ا

 دامغان است. 

از غروب به   پسردم تا کمیبود و من باید به چاپارخانه مراجعت  ۵ساعت نزدیک      

چی او را برای سمت استرآباد حرکت کنم. چاروداری با دو اسب منتظر من بود، چاپارخانه 

را  و چاروادار رود باید اسب همراهی با من انتخاب کرده بود. چون پستی به استرآباد نمی 

کرون    ١۸و نیم تومان معادل    ۳چی به قیمت  اجاره کرد. من دو اسب از چاپارخانه   مقصدتا  

ود که از طریق اجاره دادن اسب و قاطر  شمی سوئد اجاره کردم. چارودار به شخصی گفته  

ند و از لغت چهار و داشتن تشکیل شده و معنی آن  کمی به مسافرین و تجار امرار معاش 

باشد. در استرآباد و دامغان، تجاری هستند که اسب و قاطر ندارند و برای چهارپادار می

د باید به چارودارها مراجعه کنند. چارودارها با حیوانات خود همراهی حمل کاالی خو

رود تا پیدا شدن تاجری که  نند. مثأل چاروداری که با بارهای یک تاجر به روسیه می کمی

 .مایدنمی قصد دارد کاالی خود را به ایران ارسال کند، در آنجا توقف 

روز طول  ۴و شاید حدود صد کیلومتر باشد اما سفر  نیستراه استرآباد چندان طوالنی 

شد. یکی از علل آن چنین است که مسافر امکان تعویض اسب ندارد و باید از همان  کمی

باشد که بعضی نقاط آن جدأ  ها استفاده کند. علت دوم پر فراز و نشیب بودن مسیر می اسب

ا گذشته و  هه ا و تنگههای البرز عبور کرده، از درهه ین کوخطرناک است. جاده از ب

و   استذارد. این جاده فقط در طول تابستان قابل استفاده گمیائی را پشت سر هه رودخان

پوشاند. حتی بلدها هم در زمستان از حرکت در این جاده  جا را می ها برف همه زمستان 

ای البرز، تجارت بین  هه هنگام عبور از کو نند. با وجود مشکالت فراوانکمیخودداری 

 ارتفاع  یرد. در این مسیر تنگۀ باریکی در گمی استرآباد و دامغان از این طریق انجام 

 نما نام دارد. اما این تنها مسیری نیست که استرآباد رامتری وجود دارد که جهان  2٠۵٠

 ذرد از اهمیتگمی دهد. راه شاهرود که از آمل و دماوند به فالت مرکزی ایران پیوند می 
م در  ١۸۳۳خ برابر  ١2١2آبان  ۳م در مازندران، درگذشت  ١7۸۵خ برابر  ١١۶۸شهریور  ۵تولد . ١

های ایران میرزا ولیعهد و والی آذربایجان بود و در جنگشاه و آسیه خانم بود. عباس علیمشهد، فرزند فتح

های ایران و و روس فرماندهی سپاه ایران را به عهده داشت. با امضای قرارداد ترکمنچای و پایان جنگ

ها به خراسان رفت و در این سفر پیش میرزا برای برقراری نظم و سرکوب شورش ترکمناسروسیه، عب

 مدفون است. ع از درگذشت پدرش از دنیا رفت. او در کنار ضریح امام رضا 
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 .به سزائی برخوردار است

قران بیعانه گرفت و حرکت کردیم.   ١۶علی  نم ازظهر چاروداربعدو نیم  ۵ساعت      

أ پای پیاده بقیۀ راه را پیمود. از امامزاده بعددر ابتدای مسیر او سوار اسب بارکش شد اما 

عبور کردیم و در حومۀ دامغان از یک پل سنگی به روی رودخانۀ چشمه علی   ععبدالعلی

 گذشتیم.  

 

 
 

ند.  کمی های کشاورزی و باغات اطراف آن را آبیاری هر دامغان، زمین این رود، ش     

د.  شمینیز خوانده ع قرار داشت که امامزاده محمد عدر سمت چپ مسیر، امامزاده جعفر

سپس از کاروانسرای شاه عباسی که کاروان قاطری در آن اطراق کرده بود، گذشتیم. 

آویزان بود مشغول خوردن بودند. آنگاه امامزاده ای که از گردن آنها حیوانات از توبره 

ای فقیرانه زندگی  هه ای در کلببا گنبد خاکستری ظاهر شد. در اطراف آن عده  ععلی

 .ردندکمی

ای رسیدیم. هوا کامأل تاریک  دقیقه به دره 7۵از  پسرفته سرباالئی شد و مسیر رفته      

ورت کمان باریکی به سقف آسمان  د. ماه به ص شمی شده بود و به ندرت مسافری دیده 

علی بود که ما در کست و این همان رود چشمه شمی چسبیده بود. شرشر رودی سکوت را 

زد خارج از دامغان از روی آن عبور کرده بودیم. نور ضعیفی در سیاهی شب سوسو می 
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ای تو  هه کوچ حفیظ و آستانه بود. در که روشنائی منازل روستائیان آیانه، منصورکوه، بابا 

چرخیدیم اما  در توی قریۀ آستانه مسیر را اشتباه رفتیم و مدت زیادی به دور خود می

های گوشخراش آلود زرد رنگ با پارس باالخره راه را پیدا کردیم. تعداد زیادی سگ پشم 

به دنبال ما بودند. نوک تعدادی درخت پربرگ که در سیاهی شب از دره باال آمده بود،  

از   پسد. در کنار دیوار بلندی توقف کردیم. علی درب یکی از منازل را زد.  شمی مشاهده  

مدتی مرد ریشدار خواب آلودی درب را باز کرد. به باغ بزرگی وارد شدیم، آبگیری در 

مقابل ساختمان وجود داشت. رختخواب خود را در داالن پهن کرده و شب سردی را در 

 .هوای آزاد به صبح رساندیم

وا روشن شد نتوانستم موقعیت خود  ه ه با تعجب از این اطراق غیرمعمول، تا بامداد ک     

نگام سفر به مشهد سه شب در این محل اقامت کرده بود و این ه  ه را درک کنم. گفته شد شا

علی بود  رد. نام این مکان هم مانند نام رودخانه، چشمه کمیدار از آن نگهداری مرد ریش

رد. عمق آبنما حدود یک متر و نیم بود.  کمی ود، آب آبنمای باغ را تأمین ای از رو شاخه 

های د. ماهی شمی های ته آن به وضوح مشاهده آب آن به قدری زالل بود که تمام سنگ 

رسید.  نمای وسط حوض به نام تخت، میطاق  زیادی در این آبنما وجود داشت. الواری به 

رد و در طرف کمیه مسیر آب را به داخل آبنما سرازیر ای در نزدیکی آن از سچشمه 

دیگر دو خروجی وجود داشت که آب از آن خارج شده به رود چشمه علی که نهایتأ به  

ها به صورت فشرده اجتماع کرده  ریخت. در قسمت خروجی آب، ماهیرسد، میدامغان می 

دادند. سرعت حرکت می  های خود را به بودند. روی همه به طرف خروجی آب بود و دم

آب با سکوت جریان داشت. قصر تقریبأ مخروبه بود. نگهبان آن با خانوادۀ خود در طبقۀ  

ای در ماه ژوئیه در استرآباد رد. زلزلهکمیآمد زندگی دوم که به نظر کثیف و دودآلود می

به صورت    د. زلزله در این منطقه فقط شمیای خفیف آن هنوز احساس  ههلرزآمده بود و پس

های ریخته شدۀ  ا ترک برداشته بود. گچ هه یک تکان احساس شد اما دیوار بعضی خان 

 .خورددیوارهای این کاخ هنوز در کنج حیاط به چشم می 

 مراه تعدادی از خدمته  ه دامغان ب   ردیم نایبکمیهنگامیکه خود را برای حرکت آماده       

علی اقامت رسید. او تصمیم داشت چند روزی در چشمه کاران، آبدارچی و میرشکار از راه  

کند. او به من گفت که متمولین دامغان هر از گاهی برای تفریح و استراحت به این کاخ  

ردم هوا سالم کمی داد اما هنگام تنفس احساس آیند. فشارسنج ارتفاع زیادی را نشان نمی می

  ١7صبح دماسنج حدود  ۸ود. ساعت تر از هوای کویر بو خنک بوده و بسیار مطبوع 

و نیم درجه بود. حتی از تصور آنکه به زودی  ١۴داد. دمای آب آبنما درجه را نشان می 

های شمالی ایران خواهیم بود، احساس خوبی به  به ساحل دریا خواهیم رسید و در جنگل 

  .دادآدم دست می

ای هه نه سرباالئی بود. از درو نیم حرکت کردیم. تمام طول راه تا اطراق شبا  9ساعت       

ای سرسبز گذشته، از جویبارهائی عبور کردیم.  هه سبز و خرم و پوشیده از گیاهان و تپ

د. در راه فقط به دو  شمی گاوها و گوسفندان مشغول چرا بودند اما مردم زیادی مشاهده ن

اطراف  ایهه علی بودند. کو مسافر برخوردیم که عازم روستای آستانه در نزدیکی چشمه 

مسیر، ارتفاع چندانی نداشت و باالی آنها گرد بود. هنوز از درختان جنگلی خبری نبود.  
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خورد. این جاده  چشم می   ای قدیمی بههه به جز روستای کالته در باقی مسیر فقط خرابۀ قلع

حرکت  روی در جهت شمال شرقهای قابل توجهی نداشت. ما با سرعت پیاده دیدنی

ده رسیدیم. آبادی با باغات زیادی احاطه شده و از   ۴و نیم به روستای    ١  ردیم. ساعت کمی

دور قابل تشخیص بود. راه باریکی در سایۀ درختان، ما را به باغی در جهت مخالف  

و نیم متر احاطه شده بود اما دربی   ١روستا رساند. این باغ با یک دیوار سنگی به ارتفاع  

سباب خود را از باالی دیوار به داخل باغ بردیم.  برای ورود وجود نداشت. به زحمت ا

 .ها را برداشتیم تا آنها هم استراحتی بکنندهای اسب زین

علی و یکی از دوستانش که قصد داشت تا استرآباد با ما همراه باشد مقداری نان، تخم       

دور ما  مرغ و انگور تهیه کردند. خوردنی دیگری نبود تا خرید کنند. مطابق معمول مردم  

باشد و برای دیدن اجتماع کردند. آنها شنیده بودند یک فرنگی در باغ مشغول استراحت می

او آمده بودند. این بار زنان هم در میان آنها بودند. دور هم نشسته و در مورد زلزله صحبت  

لرزید. دیگری گفت در روز گذشته زمین هر روز می ١۴فت در گمیکردیم. مردی 

اند و مردم مشغول بازسازی منازل نفر جان خود را از دست داده  ١2٠اش حدود  ت   روستای

اند. من در مورد  کوه عدۀ بیشتری مردهفت در روستای شاه گمی باشند. یکی دیگر خود می

این زلزله به زودی نکاتی را بیان خواهم کرد. مردم سپس ما را تنها گذاشتند اما هنگام  

ای مانند نهار صرف شد. هنگامیکه  د. چای و شام ساده غروب با چای مراجعت نمودن

خوابند. آنها پاسخ  تصمیم به رفتن گرفتند سؤال کردم چرا آنها در باغ و در کنار ما نمی 

دادند شب را در کاروانسرا اقامت خواهند کرد. پرسیدم آیا امکان دارد من هم در کنار آنها  

شر سرما و رطوبت زمین در امان باشم.   ای شب را سپری کنم تا ازدر محیط سرپوشیده 

باشد و همان بهتر که در اینجا بخوابم.  گز می های کاروانسرا پر از غریب آنها گفتند که اطاق 

من به سفارش آنها عمل کردم زیرا اطالع داشتم نیش این حشرات که در این قسمت از 

ود این حشرۀ موذی کاری شمیند. گفته کمی ود طب شدیدی ایجاد شمی ایران فراوان یافت 

 .با اهالی ندارد، الاقل آنها از این موضوع شکایتی نداشتند

ها و سایر لوازم را به داخل یک اطاقک سنگی در داخل باغ برد. سؤال علی زین اسب      

که  ماند؟ او پاسخ داد بری و سایر بارها در هوای آزاد باقی میکردم چرا فقط آنها را می 

 کردمنمی   برند. اما من پاسخ او را قبول نکردم زیرا فکررا کشیده با خود می  ها چرمشغال

و نیم متری مانع از بردن زین خواهد   ١ها تا این حد به آدم نزدیک شوند. ثانیأ دیوار  شغال

هائی اطراف شد. محصوالت این باغ گالبی، سیب و چند میوۀ دیگر بود. جویباری با رستنی 

از رفتن اهالی، خود را برای خواب شب آماده کردم. فرش خود    پسرد.  کمی باغ را آبیاری  

را زیر یک درخت سیب پهن کرده و دو بسته از بارها را در جهت وزش باد قرار دادم. 

ماندۀ شام را روی آنها نهادم. آنگاه به زیر پتو رفتم و کت پشمی را هم به روی خود باقی

دند. حاال  شمی ها مانع از خوابیدن من  ا و مگسهه زدم اما پشاندکی چرت    7انداختم. ساعت  

 .زدندا در آسمان سوسو می هههمه جا تاریک بود و ستار

ماندۀ غذا از خواب پریدم، گوش کردم اما صدائی نشنیدم.  به صدای حرکت ته   9ساعت       

با همان صدا    مجددأ  بعدبینم. دراز کشیده مجددأ به خواب رفتم. ساعتی  فکر کردم خواب می

.  است بردم که این صدای جانوران شبانۀ این منطقه یعنی شغال از خواب بیدار شدم و پی
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  ۶م زدم تا آنها را بترسانم. در تاریکی ه ه های خود را ب قدری سر و صدا کرده و دست 

ردند. این واقعه برای من بسیار  کمیشغال را دیدم که از میان درختان، باغ را ترک 

ها هرگز به انسان نزدیک نشده و فقط اجساد  آیند بود زیرا من شنیده بودم که شغال ناخوش 

ترسیدم آنها مرا نند. از تکرار این عمل بسیار نگران شدم. میکمیتازه را از گور خارج 

بلیسند. به این دلیل روی فرش نشسته و به صدای آنها گوش دادم. چون صدا مجددأ به گوش  

اشته و با چند ضربه سر و صدائی ایجاد کردم. در سایه روشن شب فرار  رسید تسمه را برد

زدن شدم. تا زمانیکه قدم توانستم بخوابم، مشغول قدمها را دیدم. دیگر نمی تعدادی از شغال

آنها به اطراق   نشستممی زدم هیچیک جرأت نزدیک شدن نداشتند اما به محض اینکه می

شیدند. مردم مقداری سیب و گالبی به من داده  کمیا ای چرمی رهه و بند کیس  شدهنزدیک 

بودند که مانند سنگ سفت و غیرقابل خوردن بود. آنها در این هنگام به درد من خورد و  

د سیبی در شمی من از آنها به عنوان سنگ استفاده کردم. هرگاه صدائی در تاریکی شنیده 

یکی از آنها اصابت کرد و صدای  ردم. فقط یک بار سیب من به کمی جهت صدا پرتاب 

 .ای بلند شدناله 

شب شده بود. برای گذراندن زمان تصمیم گرفتم چیزی بخورم. از شام شب    ١٠ساعت       

ای که باقی ماندۀ غذا  قطعه نان و یک ظرف عسل باقی مانده بود. به سمت کیسه  2گذشته 

دم که آنها در جای خود  را به روی آنها قرار داده بودم، رفتم. در کمال تعجب مشاهده کر

 بردم. بنا برقرار نداشتند. به علت صداهای اول شب که مرا از خواب بیدار کرده بود، پی

این چیزی برای خوردن نداشتم. تصمیم گرفتم برای گذران وقت، با دماسنج بازی کنم.  

زدن پرداختم. به نظر  داد. مجددأ به قدم درجه را نشان می  ١۴شب  ١١دماسنج ساعت 

ها جرأت خوابیدن آلود بودم اما از ترس شغالرسید که شب پایان ندارد. خسته و خوابیم

خستگی    ١زدم. ساعت  درختان می   ای بهذشتم ضربه گمی نداشتم. هر بار از جلو رختخوابم  

دستی خود را به دست داشتم دراز کشیدم. صدائی از تحمل شد. در حالیکه چوب  قابلغیر

ها در حال ترک باغ و یا ورود حرکت شغال  ای نواختم. صدایضربه  و  هبین درختان شنید

ای ای به خواب نرفتم. نکته به آن به گوشم رسید. با توجه به شرایط در طول شب حتی لحظه 

ها  وار شغالداد صدای نهر بود که مانع از شنیدن صدای حرکت گربه که مرا خیلی آزار می

تنزل کرد. من در طول    ١٠بامداد درجۀ هوا به    ۳عت  د. ساشمی از رسیدن به اطراق    پیش

وای کویری عادت کرده بودم و این دما برای من سرد بود. در طول عمر  ه ه این سفر ب 

 .از این هرگز در هوای آزاد نخوابم  پسخود شبی به این مشکلی به یاد ندارم. تصمیم گرفتم  

کردم. شمعی روشن کرده و به  ای برای سرگرمی خود پیدا بامداد راه تازه  2ساعت      

داد. البته صدای ها را فراری مینوشتن پرداختم. نور شمع حسن دیگری هم داشت و شغال

پریدند مانند  د. هنگامیکه آنها از روی دیوار میشمی حرکت آنها در نزدیکی دیوار شنیده 

در افق   درجه رسید. هوا ١١بامداد دمای هوا به  ۴رسیدند. ساعت نظر می اشباحی به 

ای در زمینۀ روشن افق، مشاهده  تیره شرق، گرگ و میش شد. درختان باغ، مانند اشباح 

ها را در شب گذشته ببینم. لرزش از گذشت نیم ساعت، موفق شدم اثرات شغال  پسدند.  شمی

های سحرخیز روستای چهار  برگ درختان در نسیم صبحگاهی، شرشر نهر، بانگ خروس

ها هیچ خبری نبود. وسایل  داد. از شغال خبر از رسیدن روز جدیدی می ده و نغمۀ چند بلبل،  
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م خوردۀ من و غیب شدن باقی ماندۀ غذا تنها نشانۀ مالقات شبانۀ این جانوران بود. با  ه ه ب

خواب مطمئن شدن از اینکه آنها مراجعت نخواهند کرد در رختخواب خود دراز کشیده و به 

 .رفتم

های دیگر نقاط ایران  وانی داشت. جثۀ آنها نسبت به شغال های فرااین منطقه شغال      

تر بود. بدن آنها به بزرگی یک سگ و سر آنها به گرگ شباهت داشت. رنگ آنها  بزرگ

أ به من گفته شد این جانوران جرأت زیادی دارند و اگر تعداد آنها زیاد بعدزرد تیره بود. 

اد سرکنسول روس به من گفت که چند روز  نند. در استرآبکمی باشد حتی به انسان هم حمله  

پاره  ها تکه ای در خارج شهر بود توسط شغال سربازی که مشغول نگهبانی در منطقه  پیش

از این شب مخوف نشنیده بودم.   پیششده بود. بسیار خوشحال شدم که این داستان را 

آیند تا غذائی برای برند و شبانه به روستاها میا به سر می هه ها در طول روز در کوشغال

خوردن پیدا کنند. اگر بازماندۀ غذا یا تکه استخوانی پیدا کنند محیط را بیشتر جستجو  

ها عالقۀ خاصی  دهند. شغالنند. حتی مواد غیرخوراکی را هم از جای خود حرکت می کمی

نبش    به گورستان داشته و اجساد تازه را خیلی دوست دارند. تعدادی ازآنها گورهای تازه را

 .نندکمی از روشن شدن هوا به کوهستان مراجعت  پیشرسند. همواره کرده و به جسد می

و نیم علی و همراه او مرا از خواب بیدار کردند. من داستان شبانه را برای  ۶ساعت      

دادند. از اینکه داستان عاقبت  ای من گوش می هه آنها بازگو نمودم. آنها با تعجب به گفت 

نام محمود   حرکت آغاز شد. دوست علی به 7از ساعت  پسخوبی داشت خوشحال شدند. 

  مراه خواهد بود. مسیر سرباالئی خفیفی داشت و از میان با االغ خود تا استرآباد با ما ه

ا رسیدیم. دمای  هه به باالی اولین کو بعدرد. یک ساعت کمیبدون درخت عبور  هایتپه 

درجه رسید. در مقابل ما درۀ باریکی    22درجه و با باال آمدن آفتاب به    ١۳هوا ساعت هفت  

ای در ته دره به  د. رودخانه شمیمشاهده چندان مرتفعی های نه بود و اندکی دورتر بلندی

دهندۀ آن بود که فالت مرکزی ایران را پشت  سمت شمال در جریان بود و این مطلب نشان 

رد. کمی تر  هائی در مسیر وجود داشت که حرکت حیوانات را مشکل سر گذاشته بودیم. جوی 

ف مسیر را آب فرا  رد. ککمی ای باریک بود که اسب باری به زحمت حرکت راه به اندازه

رد، حتی پای یکی از آنها چند بار  کمی ها اشکاالتی ایجاد گرفته بود و برای حرکت اسب 

 .لغزید

متر   ۳متر و عرض حدود  ۳٠ای به طول به مکان عجیبی رسیدیم. تنگه  ١٠ساعت      

ا مانند دیوار، به قدری هه رسید. این صخرمتر می   2٠ای دو طرف به  ههبود و ارتفاع صخر

از  پساند. رد به دست انسان تراشیده شده کمی دست و صاف بودند که آدمی تصور  یک

تری رسیدیم. جهت این دره به شمال شرق و شیب آن  عبور از تنگۀ دیگری به درۀ بزرگ 

خورد اما چند تن مشغول کار در  به سمت دریاچۀ مازندران بود. روستائی به چشم نمی

استفاده    د از لغت جنگلشمی درختان تنکی داشت اما ن  رسیدیم کهای  منطقه   مزارع بودند. به

رفتیم به تعداد  کرد. سطح زمین از گیاهان سبز رنگی پوشیده شده بود. هرچه جلوتر می 

دیم احساس خوش  شمی تر د. از اینکه با هر قدم به ساحل دریا نزدیک شمیدرختان اضافه 

درخت، منظرۀ بسیار زیبائی  ای کم هه با کوانداز اطراف داد. چشمآیندی به من دست می 

ای مرکزی البرز که  هه ای بوده و با کوای مسیر، کم ارتفاع و تپه هه بود. کوایجاد کرده 
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کدام نامی  که هر    دشمی ، متفاوت بود اما چند کوه بلند دیده  اندنوک تیز و سر به فلک کشیده 

 .ودورقه بهای ورقه ا از گچ و سایر سنگ هه داشت. جنس کو

 

 
 

یم ردکمی ای که ما از کنار آن حرکت به درۀ جدیدی رسیدیم، جویباری به رودخانه      

ای پوشیده از درخت و رودخانه ما را مجبور کرد که مسیر خود را عوض  هه ریخت. کومی

دایرۀ پهنی مجددأ در جهت  از عبور از نیم پسغرب حرکت کنیم. کرده در جهت جنوب 

بود. احتماأل این تخته   پیششمال به حرکت ادامه دادیم. شدت آفتاب بیشتر از روزهای 

وزید د. نسیم خنکی که تا کنون می ننکمی ا با جذب گرما محیط را گرم هه ها و صخرسنگ 

تر  ا رسیدیم. سرباالئی شدیدههازظهر به محل تالقی دربعد  ١تر شده بود. ساعت  اندکی گرم

متری بودیم. همه جا   ١9٠٠در ارتفاع  ۳شد، جاده از میان درختان امتداد داشت. ساعت 

. گذاشتیممی  سرجنگلی را پشتآهسته ارتفاعات تمام ناشدنی  پوشیده از مه غلیظی بود. آهسته 

مسیر همچنان باریک و در جهت شمال بود. بیشتر قسمت آن از چمن سبز خوش رنگی  

پوشیده شده بود. آب جویبارهای این منطقه برخالف آب شور و تلخ حاشیۀ کویر بسیار  

گوارا بود. برای استراحت قدری در جنگل پیش رفتیم. کف زمین، چمنزار بود و رطوبت  

شتر شده بود. نهر کوچکی جریان داشت. بارها و زین را از روی حیوانات برداشته،  آن بی

نما رفت  استراحتگاهی درست کردیم. محمود به روستائی در نزدیکی اطراق به نام جهان 

مرغ مراجعت کرد. علی مقداری چوب جمع کرد و آتشی روشن نمود و در  و با نان و تخم 
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های تر که با صدا و  م کرد. غذا را در کنار آتشی با هیزمها را پخته و چای دمرغ آن تخم

سوخت صرف کردیم. حیوانات را به نزدیک خود آورده و بستیم. سپس به  ائی می ههجرق

  ۸ازظهر را به خوبی سپری کردیم. ساعت بعدکشیدن قلیان و صحبت مشغول شدیم و 

از چند ساعت   پسکند.  محمود مجددأ به روستا رفت تا برای صبحانۀ فردا خوردنی تهیه

 .ردندکمیمراجعت کرد و گفت تعداد زیادی شغال او و االغش را تعقیب  

م. علی ر آتش لذت بخشی از خواب بیدار شدسپتامبر در کنا ١9صبح روز  ۴ساعت      

و محمود مشغول تهیۀ صبحانه و غذا دادن به حیوانات بودند. با وجود اینکه در هوای آزاد 

ای رخ نداد. من با توجه به اتفاقات شب  اما در طول شب اتفاق غیرمنتظره خوابیده بودیم 

  ه ها با وجود آتش کگذشته به خواب خوشی نیاز داشتم و تا صبح بیدار نشدم. احتماأل شغال

ردند، جرأت نزدیک شدن نداشتند. گذشته از  کمی مراهان من از خاموشی آن جلوگیری ه

وزید، نیز  ا میهه و نسیم خنک جنوبی که از کوهپایآن وجود آتش به خاطر رطوبت زمین 

  آفتاب از طلوع  پسداد اما درجه را نشان می  ١٠صبح دماسنج  ۵ضروری بود. ساعت 

تر شد. مه غلیظ سفید رنگی که در طول شب تشکیل شده بود همه جا را سفیدپوش  گرم

با گرم شدن هوا مه به   د. اماشمی کرده بود، به حدی که حتی درختان اطراف ما نیز دیده ن

 .درجه شد ١9دمای هوا   ۶ناگاه برطرف گشت. ساعت  

های جنگل بیشتر  از طی مسافت کوتاهی تعداد درخت   پسبه راه افتادیم.    بعد نیم ساعت       

نصرت  ای خود را مانند طاق هه پهناور و قدیمی و درختان زیتون شاخ و بیشتر شد. چنارهای 

هن کرده بودند. انواعی از درختان برای من ناشناخته  به روی جادۀ باریک و مارپیچ پ

بودند. حرکت در این محیط برای کسی که از حاشیۀ کویر سفر کرده باشد بسیار جذاب و  

د که مسافرینی که از روبرو  شمیباشد. جاده در بعضی نقاط به حدی باریک دلنشین می 

ای سر به فلک  هه چپ مسیر، کوتوانستند از کنار هم عبور کنند. در سمت آمدند نمی می

شت. در بعضی نقاط،  گمیای منتهی  ای خطرناک به دره ههکشیده و در سمت راست صخر

مود. به این دلیل از اسب به  نمی پله بود و برای حرکت حیوانات بسیار خطرناک جاده پله 

ته و  از عبور از تنگۀ باریک مجددأ به اسب نشس  پسزیر آمده و پای پیاده حرکت کردیم. 

د، عبور  شمیاز محلی که درۀ عمیقی در سمت راست داشت و فقط نوک درختان دیده 

کردیم. برای جلوگیری از فروریختن جاده آن را با تنۀ درختان شکسته و شاخ و برگ آنها  

توانستند انجام  تر کرده بودند. طبیعت دست نخورده و وحشی بود و کار دیگری نمیعریض 

ن طرف دره، با درختان فراوانی سر به فلک داشتند. نوک درختان در  ای بلند آهه دهند. کو

رد. پشت آنها  کمی اندازه زیبائی را ایجاد  روشن آنها منظرۀ بی تشعشع آفتاب بامدادی و سایه 

ای بلندتر دیگری هم پشت آنها  ههخورد. کوچشم می بلندتر پوشیده از درخت به  ایههکو

ها  ی از آنها گذشته، به دشت استرآباد خواهیم رسید. رنگ سبز سیر جنگلبود. ما به زود

ا هه دریا به خاطر کو تکه، ترکیب بسیار خوبی ایجاد کرده بود. و رنگ زرد مزارع تکه 

ائی که در افق در میان مه و ابر پنهان شده، ترکمنان  ههد. در پشت کوشمی مشاهده نهنوز 

خواهم رسید و از قسمت خشک   ١اه آهن فراسوی کاسپینردند. به زودی به رکمی زندگی 

 .و کویری ایران مدتی دور خواهم بود

 دار ای مجددأ به جادۀ شیب از عبور از تاج کوه بدون درخت و سر به فلک کشیده  پس     
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رد و کمی هائی عبور ای سرازیر گشته، از مارپیچ و خطرناکی رسیدیم. مسیر به دره

ذاشت. دهنۀ اسب را رها  گمی های خطرناکی را در دو سمت جاده، پشت سر رفتگیفرو

به این ترتیب حرکت   ١٠ترین راه را انتخاب کند. تا ساعت کردم تا خود حیوان راحت 

ای با خروش فراوان در ته دره جاری بود. این  تر شد. رودخانه کردیم. آنگاه شیب مالیم 

 دریای مازندران کاله پیوسته در نهایت به انۀ کن به رودخ بعداندکی  و کاله بودچاش رود

تر شده و ها فشردهاز طی مسافتی مسطح شد. جنگل   پس. تمام مسیر خاکی بود و  ریختمی

زده بودند. نور خورشید  آفت  درختان. تعداد زیادی از ه بودتر شدم نزدیکه  ه تنۀ درختان ب

داد. اده اجازۀ ورود به جنگل را نمی های بلند کنار جرسید. رستنی به زحمت به زمین می

های مناطق حاره به  حتی دیدن آن هم از بین گیاهان خودرو مشکل بود. جاده مانند جنگل

از چند ساعت سواری در جنگل، به محیط   پستونلی با سقف سبز رنگ تبدیل شده بود. 

ناگاه آزار  ای بلندی در دو طرف مسیر روئیده بود. تابش آفتاب بههه بازی رسیدیم. بوت 

 .دهنده شد

ظهر فقط یک نفر مسافر مشاهده شد که دو االغ با خود داشت. آنگاه دو   ١2تا ساعت      

سوارکار دیده شد و سپس تردد در جاده افزایش یافت. این نمایانگر آن بود که به شهر  

افزوده شد.  دیم. به تعداد مزارع، چهارپایان و انبارهای یونجه و کاه شمی بزرگی نزدیک 

روستائیان خوراک زمستانی حیوانات را برای دور بودن از دسترس عابرین در باالی  

تر شد ولی پلی برای عبور از روی  رفته جاده پهن هائی انبار کرده بودند. رفته داربست

ازظهر از دروازۀ مازندران وارد استرآباد شدیم.  بعد 2رودخانه وجود نداشت. ساعت 

ر شهر کشیده شده تا شهر از هجوم ترکمنان در امان باشد. قسمتی از این  باروئی دور تا دو

بارو در زلزلۀ اخیر فروریخته و به دروازۀ شهر هم آسیب رسیده بود. نگهبان دروازه با  

منقلی به ما نزدیک شد و گفت "مبارک باشید". مقداری اسپند در آن ریخت و دود غلیظ آن  

 .به آسمان رفت
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