
 

 

 

 

 

 چهارم بخش 

 استرآباد
 

های شلوغ و باریک استرآباد گذشته، به سمت کنسولگری روسیه رفتیم. یک  از خیابان      

ساختمان قدیمی با معماری ایرانی بود و چند نگهبان در مقابل دروازۀ آن زیر پرچم روسیه  

از حمل اسباب من به داخل محوطۀ کنسولگری، چارودار را  پسردند. کمی نگهبانی 

آمدند برای استقبال از خانوادۀ خود که از باکو می  1مرخص کردم. سرکنسول کاچانوفسکی

. منشی وی  استبندر استرآباد فرسنگی، پیش ٧به بندر گز رفته بود. بندر گز در فاصلۀ 

با مهربانی از من استقبال کرد. او چند سالی در شهرهای مختلف ایران  2ویتسکیآقای له

ا میل بیش از اندازه به صرف  خدمت کرده بود. او مشغول صرف صبحانۀ دوم بود. من ب 

یک وعده غذای خوب، فرصت را غنیمت شمرده و او را در صرف غذا، نوشیدن آبجو و  

شراب گوارا همراهی کردم. این غذا با وعدۀ غذای روزهای گذشتۀ من تفاوت بسیاری 

داشت. آنگاه اطاق مرا در ساختمان بزرگ کنسولگری به من نشان داد و دستور داد وسایل  

شام مفصلی خوردیم.   ٩ه آنجا حمل شود. سرکنسول بعدازظهر از راه رسید و ساعت من ب

سال در این شهر خدمت کرده بود. مرد بسیار مهربان و مؤدبی بود و از من به   ٩او مدت  

 .ای پذیرائی کردطرز برازنده

جات مختلف شهر رفتم. منشی سرکنسول، یک نفر  روز بعد به دیدن رؤسای اداره     

ردند. حرکت کمییرانی، یک سرباز ایرانی، یک قزاق و دو پیشخدمت مرا همراهی  منشی ا

رد. ابتدا به دیدار حاکم شهر رفتیم. کمیهای شهر نظر همه را به خود جلب ما در خیابان 

کار که  نفر سرباز بی   2٠برای رسیدن به آنجا از میدان توپخانه با چند قبضه توپ و حدود  

ردند، گذشتیم. محل کار حاکم از چند ساختمان بزرگ و  کمیاه با تعجب گروه ما را نگ 

. گفته  دشمی تشکیل  ائی که در محوطۀ چهارگوشی قرار داشتهه ها و باغچکوچک با باغ 

 باغ زیبائی   در این ساختمان زندگی کرده است. 4بانی سلسلۀ قاجار 3محمد خانود آغا شمی
1 .Kachanovski 2 .Levitskij 

م در دشت اشرفی در میانه  1٧۴2ژوئن  1٧خ برابر  1121خرداد  2٧بنیانگذار دودمان قاجاریه، تولد . 3

 2٧م در ساری، قتل  1٧۸2مارس  21خ برابر  11۶1فروردین  1راه ساری به گرگان، تاجگذاری 

 .م در شوشای قفقاز به دست صادق نهاوندی از فرماندهان قشون 1٧٩۸مه  1٧خ برابر  11٧٧اردیبهشت 

راند. ایل قاجار یکی از میخ بر ایران فرمان  13٠۴تا  11۶1م برابر  1٩2۵تا  1٧٩۴دودمانی که از . 4

مغول از آسیای مرکزی به ایران آمدند. شاه عباس بزرگ یک دسته قوم هجوم  با های ترکمان بود که طایفه

 در استرآباد یعنی گرگان امروزی ساکن کرد.از آنان را 
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مراه  ه ه ب  1چهار طرف ساختمان را فرا گرفته بود. حاکم شهر ولی خان نصرالسلطنه

ها و میرزاهای خود از ما استقبال کرد. مرد خوب و پرصحبتی بود و آشنائی اندکی  منشی 

ناخت. برای یافتن آن نقشۀ فرانسوی خود را  شمیبه زبان فرانسه داشت. حتی سوئد را هم  

ای بود. شنل زرد و سرخی به تن و کاله پوست گوسفندی  باز کرد. در مجموع انسان فهمیده 

های اصیل وی  اسب خواست میرآخور خود  ازبرای سرگرمی سیاه رنگی به سر داشت. 

ای خنک و چای شدیم  هه را به ما نشان دهد. آنگاه در ایوانی نشسته و مشغول نوشیدن نوشاب 

 .ای ترکمن به مقابل ما آورده شدندهای زرد عربی و قهوه و اسب

  سر داشتند  کاله بسیار بزرگی از پوست گوسفند به  کهچند تن از رؤسای قبایل ترکمن       

مراد خان رئیس قوم دوگونچی و دیگری رئیس قوم آشورگوق  . یکی به نام بیک وارد شدند

بود و عتاخان نام داشت. هر دو آتابای بودند و قبایل آنها در اطراف رود اترک، رود گرگان 

،  ای برجستههه ها بود. گون رد. ظاهر آنها شبیه مغول کمی های اطراف آنها زندگی و دشت 

های کلفت، ریش تنک، بینی کوچک و ظریفی داشتند. حاکم از من  چشمان مورب، لب

ه این دو ک  میمیل قبول کردم. احترا  کمال درخواست کرد ظاهر آنها را نقاشی کنم و من با  

ذاشتند قابل توجه بود و مرا به خود آورد. دائمأ در خدمت حاکم ایستاده بودند  گمیبه حاکم 

اما بیست   ردندکمی رد دست به سینه شده و تعظیم کمی و هنگامیکه حاکم با آنها صحبت 

ای دیگر بود، زمین استرآباد و اطراف آن زیر سم اسبان ترکمنان  گونه   سال پیش داستان به

 .لرزیدآوردند، می جوم میه ه رده به شهرهای منطقکه برای تاراج و گرفتن ب

 علی منزل میرزا از خداحافظی به  پسخان از من برای صرف شام دعوت کرد. ولی     

خان از سرشناسان شهر رفتم. شغل او ارتباط بین کنسولگری روس و وزارت خارجه اشرف

د، به عبارتی او  شمی ملی در تهران بود. تمامی قراردادهای بین دو کشور از طریق وی ع 

ای از ایران که دولت روسیۀ تزاری کنسولگری دارد یک رابط سیاسی بود. در هر نقطه 

بود   امت ند. میرزا اشرف خان بلند ق کمی دولت ایران یک دفتر برای روابط سیاسی افتتاح 

ائی بود  و چهرۀ مهربانی داشت. مرا به طبقۀ دوم راهنمائی کرد. منزل او شبیه منازل اروپ

خان از داد. میرزا علیهائی دیوارها را زینت می و با میز و صندلی مبله شده بود. عکس 

روی ما تا مسجد جمعه ادامه یافت. ساختمان آن  من برای شام روز بعد دعوت کرد. پیاده 

. آمدبه نظر خیلی قدیمی می ، که از سنگ و چوب ساخته شده و با آجر روکاری شده بود

درب کوچکی به حیاط چهارگوشی وارد شدیم. دو طاق و منارۀ بلندی در نزدیکی درب از  

 .خوردورودی به چشم می

  سپتامبر   21در روز    2دو وعده غذائی که من دعوت داشتم به خاطر تولد ناصرالدین شاه     

   سپتامبر انتخاب کرده بود زیرا با محاسبات او روز  2٠بود. حاکم دعوت خود را روز 
شاه قاجار   حمده ق، معروف به سپهدار تنکابنی، از سرداران م  13۴۵تا    12۶۴خان تنکابنی،    محمد ولی.  1

ابتدا ساعدالدوله و بعد  ،خان ساعدالدوله هللا خان سردار و نوه محمد ولیهرات، پسر حبیب در محاصره

 .صدراعظم شدپنج دوره ه ق  133۴ تا  132٧ ازنصرالسلطنه و سپس سپهساالر اعظم لقب گرفت. او 

خ برابر  122۸م در تبریز، تاجگذاری  1۸31ژوئیه  1۶خ برابر  121٠تیر  2۵تولد ناصرالدین شاه، . 2

م، معروف به سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمان قاجار، او  1۸۴۸سپتامبر  1٧

به دست میرزا م در شهر ری  1۸٩۶ هماه م 1خ برابر  12٧۵اردیبهشت  12 درسال سلطنت کرد و  ۴٩

 رضا کرمانی به قتل رسید.
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شت. بزرگان و اشراف شهرها همه ساله این روز را گمیاز غروب آفتاب آغاز   پسجدید 

دهند. سپس جشن با موزیک و  هائی برای صرف غذا ترتیب می میهمانی جشن گرفته و 

تر و در شهرهای ها در شهرهای بزرگ مفصلن جشن یابد. البته ایبازی ادامه میآتش

 .کوچکتر بستگی به کیسۀ میزبان دارد

مراه سرکنسول در حالیکه چندین قزاق و تعداد زیادی خدمتکار ما  ه  ه و نیم ب  ۶ساعت       

 ای تنگ، تعدادی فانوس هه به منزل حاکم رفتیم. هنگام عبور از کوچ ندردکمیرا همراهی 

ای با کش شخصی است که شمعی را درون محفظه رد. فانوس کمی کش در مقابل ما حرکت  

ای که عبور  ند تا مسیر حرکت روشن شود. از هر کوچه کمیکاغذ روغنی سفید حمل 

ای شناخته شده  ههردند. سرکنسول و منشی وی از چهرکمی ا دور ما اجتماع  هه ردیم بچکمی

 .و معروف شهر بودند

دان توپخانه رسیدیم با دریائی از نور مواجه شدیم. تمام میدان چهارگوش با  وقتی به می     

های اطراف با هزاران چراغ روغنی تزئین شده بود. مردان در داخل میدان ایستاده ساختمان 

استرآباد هم   زن هم حضور نداشت. عشایر ترکمن اطرافنمونه حتی یک  بودند، اما برای

ن پیدا بود. بطور قطع شخص  سایریه و بزرگ آنها از باالی سر  به شهر آمده بودند. کاله سیا

توانست تمام مردان بزرگ شهر را در این میدان مالقات کند. در یک سمت میدان،  می

داشت. حاکم در میان پسران، برادران، کارگزاران، فرمانده  قرارستون  ۴ایوانی به روی 

شدیم سمت ایوان راهنمائی بود. ما به ستهها نشتلگرافخانه و سایر شخصیت قشون شهر، رئیس 

 .بازی در مقابل این ایوان انجام شودو به روی چند صندلی خالی نشستیم. قرار بود آتش

بازی بود. چندین  ای آتشین شلیک شد و این عالمت آغاز آتش هه چند موشک با دنبال      

ای رنگارنگ ههبارانی از جرقای آتشین مانند خورشید و ههوا رفت. گردونه ه موشک ب 

همزمان روشن شد و میدان یک پارچه نور و آتش گشت. دود شدیدی در مقابل ما ایجاد  

ای از میدان د. در گوشه شمیای آتشین همچنان دیده هه ا و جرقهه شده بود اما نور گردون

و نفر  ای رنگارنگ روشن شد. آنگاه دهه جملۀ "سلطنت شاه طوالنی و مبارک باد" با شعل

شده بود، وارد میدان شده و به پریدن از میان   درستکه قسمت پائین بدن آنها شبیه اسب 

د شمینگامیکه به آتش نزدیک ه ه ای بود کای آتشین پرداختند. در دست آنها نیزه ههدایر

ائی روی آن نصب شده  هه سر داشتند و فشفش زد. آن دو کالهی به تمام طول نیزه جرقه می 

د. حتی تنۀ اسب مانند آنها هم غرق در شمیائی به اطراف پراکنده هه آنها هم جرقبود. از 

ای آتشین با هم به تمرین  هه آتش و جرقه بود. در میان این دریائی از آتش، دو نفر با نیز

.  کندمیو هنوز هم فکر مرا به خود مشغول    بودسوختند از عجایب  پرداختند. اینکه آنها نمی 

خانه در حال نواختن شیپور، طبل، فلوت و سنج بود. نمایش حدود  ر نقاره دستۀ موزیک د

 .ردندکمی سه ربع طول کشید. آنها جدأ استادانه عمل 

روی دیوارهای به تمامی محوطه حتی در بازی به باغ حاکم رفتیم. از خاتمۀ آتش  پس     

از عبور از  پسود. هائی روشن کرده بودند. منظره بسیار جالب و دلپذیر ببلند باغ فانوس 

سال عمر داشت وارد باغ دوم    1٠۴محمد خان بود و  ود متعلق به آغا شمی باغ اول که گفته  

د.  شمی ائی دیده ههو سوم شدیم. باغ دوم بسیار طویل بود، در وسط آن آبنمائی با فوار

در  میز شام همزمان با عبور ما، قطعات آتشین سرخ رنگی به داخل حوض انداخته شد. 
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قرار داشت. به خاطر حضور سرکنسول،   های چوبیه زیر سقفی با پای انتهای باغ سوم، 

ها نشسته و از بهترین  روی صندلی روسی آغاز شد. دور میز دیگری به  شام با ساندویچ 

های تازۀ دریای مازندران، پسته، ساالد، مرباجات و شیرینی  ماهی خاویار، کنسرو ماهی،

تناول کردیم. دوستان ایرانی ما در نوشیدن مشروبات الکلی حد و مرزی نداشتند.  جات 

ای اروپائی به روی هه یافت که به شکل بوف غذای مختلف تشکیل می  11غذای اصلی از 

مراه غذا ه  ه های عالی اروپائی و قفقازی بمیز درازی در داخل داالن چیده شده بود. شراب

د. گروه موزیک در درون چادری در نزدیکی میز شام، در تمام طول شب مشغول شمیداده  

خود برخاست، به سالمتی    د، سرکنسول از جایشنوشیدن شامپاین  وبت  نواختن بود. وقتی ن

تبعیت از او از جای خود طول عمر شاه سخنانی بیان نمود و از جام خود نوشید. همه به 

افکند. مراه صدای موسیقی طنین می ه  ه برخاسته و از جام خود نوشیدند. صدای بلند مردان ب 

از  پس ای به سالمتی تزار روسیه نوشید. آنگاه نوبت به حاکم رسید، او از جام خود جرعه 

جام خود   چندی حاکم مجددأ از جای خود برخاست و به سالمتی شاه سوئد و نروژ هم از

نوشید. او گفت "به سالمتی شاه سوئد و نروژ، انشاهللا سالمت باشید." مانند دفعات  ای  جرعه 

هورای حضار به آسمان رفت. هر از  مه از جای خود برخاستند و صدای هوراه پیش

 .دشمیگاهی صدای "پادشاه سالمت باد" با صدای بلند شنیده  

های گوناگون، آبجو و انواع  از پایان شام، به میز دیگری رفتیم که مملو از شراب پس     

میوه بود. هنگام کشیدن قلیان و صحبت کردن با اشخاص گوناگون، فرشی به روی زمین  

نفره با ادوات خود که عبارت از طبل، فلوت و چند ساز دیگر بود   ٧پهن شد و یک گروه 

روی آن نشسته و مشغول نواختن شدند. یک مرد هم که خود را به شکل زن درآورده بود 

رد. او زنگ کوچکی به شست و انگشت نشانۀ خود بسته  کمی ه عنوان رقاص انجام وظیفه  ب

آورد. طبال با مهارت خاص  نواختی آن را به صدا در می مراه گروه با آهنگ یک ه  هبود و ب 

نواخت. او ضرب خود را می ضرب سرعت زیاد گاهی در وسط و گاهی در حاشیۀ  و با 

قرار داده بود، صدای نواختن او اصأل آزار دهنده نبود. رقص ایرانی هم  زیر بازوی چپ

به نظر  و چرخید دائمأ با آهنگ می. رقاص بودمانند موسیقی ایرانی عجیب و غریب 

رد. کمی در خلسه باشد. چشمان خود را بسته بود و سر را دائمأ به عقب خم رسید که می

  ، تمام بدن او تکان فتوکمی د متوالی به زمین هنگامیکه پاهای خود را با ضربات شدی

ها را  برد، گاهی دست نشست و دستان خود را باال می خورد. گاهی با زانو بر زمین می می

چک زنگ او یک  رفت. صدای چک گ میرد و گاهی مقابل صورت خود کمیبه کمر پایه 

چرخاند. سپس نوبت  دست داشت می د. گاهی دستمال سفید رنگی را که در  شمی لحظه قطع ن

روی زمین عمود شد و همزمان پاهای خود را در   یک پیرمرد ریش سفید شد. او با سر به 

 .دادهوا تکان می 

جشن باشکوهی بود و محیط شادی به وجود آمده بود. سرکنسول و من هم از جای خود       

. حضار با کف زدن ما را  برخاسته اندکی رقص کردیم که بسیار مورد قبول واقع شد

بازی وارد میدان شد  ردند اما چندین مرتبه با صدای بلند خندیدند. آنگاه شعبده کمیهمراهی 

سوراخی را نشان داد و بنا به   و چند کار عجیب انجام داد. از جمله ظرف فلزی سوراخ

  ظرف چوبی را به روی فرش ۸د. سپس شمیها ریخته و قطع دستور او آب از سوراخ 
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یکی برداشت. ها را یکیاز خواندن وردی ظرف  پسای نهاد.  قرار داد و زیر هرکدام گلوله

ظرف اول در زیر ظرف هشتم جمع شده بود. در طول شب او همین کار را  ٧ای ههگلول

با اندک تغییراتی به دفعات انجام داد. ساعت یک بامداد جشن به پایان رسید و به منزل  

 .سرکنسول مراجعت کردیم

صبح گلولۀ توپی به سالمتی شاه شلیک شد.   ۸ماه سپتامبر ساعت  21روز یکشنبه      

 مراه سره  ه از ظهر برای عرض تبریک رسمی ب  پیشهوا به طور غیرمعمول خنک بود.  

کنسول و منشی وی به خدمت حاکم رفتم. هنگام غروب، شهر مجددأ حالت جشن به خود  

سی شهر، عازم منزل او شدیم. میهمانان شب  گرفت و ما برای شرکت در مجلس مأمور سیا

بازی کوچکی شروع شد. به خاطر بارش شدید مه حضور داشتند. جشن با آتشه ه گذشت

شرایط   بازی خیلی موفق نبود و اغلب لوازم آنها خیس شده بود. با توجه به باران این آتش 

گذشته    رمی مانند شب د. موسیقی، رقص و سرگشمی  ساختمان داده  باید در داخل  جوی، شام 

 .بود

منزل سرکنسول بهترین ساختمان شهر بود. دولت روسیه این ساختمان را از یک تاجر       

ای که مناسب با محل خدمت  بزرگ ایرانی خریداری کرده و با انجام تغییراتی، به گونه 

ساختمان  سرکنسول باشد، آن را بزرگتر کرده بود. از جمله دو تاالر به آن اضافه شده بود.  

روهای شنی برای قدم زدن اصلی در میان باغ بزرگی با درختان فراوان قرار داشت. پیاده 

ا کشیده شده بود. ساختمان اصلی به خاطر صدماتی که از  هه ا، حوض و بوتهه بین باغچ 

چشم   های زیادی در دیوارهای آن بهاخیر وارد شده قابل زندگی نبود. ریختگی  زلزلۀ

 .خوردمی

ژوئیه احساس شد.    11دقیقۀ بعدازظهر روز    ۵۵و    12ن تکان شدید زلزله ساعت  اولی     

مراه خدمه به باغ پناه  ه ه سرکنسول و خانواده مشغول صرف صبحانۀ دوم بودند. آنها ب 

تر بود، احساس شد. خانوادۀ  های دیگری که از تکان اول خفیف از چند ثانیه تکان   پسبردند.  

بزرگی در  از صدمات، تا یافتن منزل جدید، در داخل چادرپیشگیری  سرکنسول برای

های خفیفی به دفعات احساس شد. روزی  محوطۀ باغ مسکن کردند. در روزهای آتی تکان 

که من وارد استرآباد شدم پنجمین روزی بود که تکانی احساس نشده بود. مجموع تعداد 

حتی بعضی   گشت،نمی  ه در شهر مشاهده ای بدون صدمرسید. خانه عدد می ۶۸ها به تکان 

نند.  کمی طور غریبی تفسیر    ا به طور کل ویران شده بود. ایرانیان این واقعه را بهههاز خان

باشد که تکان  لرزد بلکه آسمان می بعضی از آنها عقیده دارند که این زمین نیست که می

  ها و نه بهداشتند. زلزله مانند تکان ها از وقوع این پدیده احساس بدی خورد. روسمی

خورد و  زمین مانند گهواره تکان می صورت ضربات احساس شده بود. مانند آن بود که 

 .رسیدصداهای وحشتناکی به گوش می

د شمی ای البرز وارد شده بود. گفته هه روستای تاش در کوهپای بیشترین صدمات به      

ودک بودند، زیر آوار جان خود را از دست داده نفر که بیشتر آنها زن و ک  12٠قریب 

برای چرا در خارج از شهر بودند در کام زمین   بودند. همچنین تعداد زیادی گوسفند که 

های  فرو رفتند. روستای شاه کوه در نزدیکی تاش هم تعداد زیادی تلفات داده بود. داستان 

 عبور    جاچند روز دیگر از آنها بود. از آنجائیکه من  عجیبی در مورد تاش بر سر زبان 
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 .نویسمخواهم کرد در این قسمت بیش از این در مورد آن مطلبی نمی

های فراوانی به بار آورده بود. بندرگز، جزیرۀ در چند ناحیۀ دیگر هم زلزله خسارت      

در  2واقع در شمال استرآباد، آسیب شدیدی دیده بود. در دوزلو الوم 1آشوراده و چیکیشالر

های روسی در آشوراده و  یک ایستگاه روسی فرو ریخته بود. کشتی  3ومبارکنار رود س

د امواج  شمیتر آنکه گفته بندر گز با طغیان دریا در خطر غرق شدن قرار داشتند. عجیب 

زلزله، باعث شد کشتی روسی    کیلومتری محل  ۴٠٠انزلی واقع در    خروشان دریا در بندر

باکو مراجعت کند. در جنوب البرز زلزله در شاهرود بدون پیاده کردن مسافرین مجددأ به  

و آرمیان احساس شده بود اما در قریۀ میومی واقع در مسیر تهران به مشهد، سخنی از 

د. احتماأل مرز شرقی زلزله در مکانی بین این دو منطقه قرار شمی لرزش زمین گفته ن

ل صعود به قلۀ دماوند بودم.  های زلزله احساس شد من در حاداشت. هنگامیکه اولین تکان 

نه در آنجا و نه در روستاهای اطراف، لرزشی احساس نشد. شاید این مرز غربی زلزله  

 برباشد. شدت لرزش زمین در چیکیشالر و شاهرود بسیار خفیف گزارش شده است. بنا 

ر  گیری کرد که مرز شمالی آن در اطراف چیکیشالر و مرز جنوبی آن دتوان نتیجه این می 

 پساطراف شاهرود بود. یکی دیگر از عجایب این زلزله باریدن باران در طول ده روز 

ها بود. با توجه به این نکته که فصل باران در این مناطق هنوز نرسیده، این  از اولین تکان 

 .رسیدموضوع بسیار غیرطبیعی به نظر می 

آشوراده نام برد. این  توان از جزیرۀ ذکر در اطراف استرآباد، می از مناطق قابل     

شرقی دریای مازندران  الیه جنوب ای در جلگۀ استرآباد، در منتهیجزیره در مصب رودخانه 

ها اهمیت فراوانی دارد. دو ارزش برای روسواقع شده است. این جزیرۀ کوچک و بی 

تر در قسمت عمیق  4مایل انگلیسی 2٠نام باکو با سرعتی معادل   کشتی مهم روسی یکی به

باشند.  زنی می تری دائمأ در نزدیکی ساحل این جزیره مشغول گشت و دیگری کشتی کوچک 

های ماهیگیری روسی و کمک به  ها در این بندر نظامی حفاظت از قایقوظیفۀ این کشتی 

های سریعی اتخاذ کنند.  آنها در صورت لزوم است. اگر شرایط ایجاب کند آنها باید تصمیم

  ینه در آینده جنگی بین ایران و روسیه آغاز گردد این پایگاه برای پشتیبانی از قشون هرآ

ها در کنار ساحل لنگر  دارد. در زمان صلح همواره یکی از کشتی روس آمادگی کامل

توان  پردازد تا نقاطی را در ساحل که می زنی در اطراف میانداخته و دیگری به کار گشت 

افسر   ۸ه کرد، شناسائی کند. همواره دو افسر و یک طبیب در ساحل و در آنجا نیرو پیاد

نفر است   1٠٠ها مشغول خدمت هستند. تعداد سربازان این پایگاه قریب به  در داخل کشتی

  مشغولند.انجام وظیفه    کارگر روسی در آشوراده به  2٠دهند. حدود  که به نوبت کشیک می 

در  روس دیگری ندارد. کارمندان کنسولگری نظامی، جزیره سکنۀ جز این پایگاه به

باشند. آنها در فصول بهار و پائیز که  نظر پزشکان این واحد نظامی می استرآباد هم تحت

 گرفتم.نظر آنها قرار  ت ند، مشغلۀ زیادی دارند. حتی من هم به اجبار تحکمیشیوع تب بیداد  
1 .Tjikischlar 2 .Duzlu Olum 

داغ در شمال شرقی ایران آغاز شده های کوپه کیلومتر که از کوه  2۴۵ای به طول یا ساری سو، رودخانه. 3

 ود. شو به رود اترک ریخته و در مرز بین ایران و ترکمنستان جاری می

 ۵٠٠٠های گوناگونی ذکر شده است اما متداول ترین آن معادل  واحد طول در انگلستان که برای آن اندازه.  4

 باشد.متر می 1۵2۴فوت یا 
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نواخت، تفریح و استراحت به  پزشکان و افسران پایگاه، برای تغییر در زندگی یک  اغلب

 ٧گز واقع در  برند. آنها در بندرآیند و مدتی را در کنار سرکنسول به سر میاسترآباد می

فرسنگی استرآباد از کشتی پیاده شده و خود را به شهر گز که در چند کیلومتری ساحل  

 .رسانند، میقرار دارد

ه و بیمارگونه است. در داخل جزیره باتالقی وجود دارد آزاردهندهوای آشوراده    و   آب     

اند و این کار،  هود. این باتالق را جدیدأ خشک کردشمیهای زیبائی در سطح آن دیده  که گل 

هوای آن حاال حتی از   و ود آبشمیهوای آن گذاشته است. گفته    و تأثیر به سزائی در آب

ای زیبائی  هه ها که باغچاسترآباد هم بهتر شده است. به جز در اطراف محل خدمت روس

خورد. این جزیره استحکاماتی برای مقابله با طوفان  دارد، گیاهی در جزیره به چشم نمی 

 .جنوبی خبری نیستوزند و از بادهای شمالی غربی میرد. بادها اکثرأ در جهت شرقی دا

فرسنگ    12. فاصلۀ آن تا استرآباد  استحتی روستای چیکیشالر هم یک پایگاه روسی       

. این روستا  باشند میافسر و سرباز در ایستگاه تلگراف آن مستقر  1٠٠و قریب به  بوده

ها و  عمق آن مانع از پهلو گرفتن کشتیندری ندارد. ساحل کمدر کنار دریا قرار دارد اما ب

زنی و مانورهای  ود. این روستا محل گشت شمیآن  1ورستی ٧های بزرگ تا فاصلۀ قایق 

در میان   4و ترگوکازف 3، المکین2ها الزاروفنظامی قشون روس به فرماندهی ژنرال

ها از کشتی تا نزدیکی ساحل  تدارکات با کرجیها و ها، اسبهاست. واحدها، توپ ترکمن 

رسد سربازان بارها را به دوش گرفته به  وند. آنجائیکه عمق آب به حداقل میشمیحمل 

را  6روستای میخائیلووسک  5رسانند. با توجه به این مشکالت، ژنرال اسکوبلوفساحل می 

این آبادی را برای مبدأ راه آهن  های خود در میان ترکمنان پایگاه قرار داد و  برای بازرسی

فراسوی کاسپین انتخاب کرد. گذشته از آن چیکیشالر با قرار داشتن در فاصلۀ یک روزه  

از سال   پیشتر شود. د مسیر طوالنی شمی آهن تا باکو و آستاراخان، باعث تا ایستگاه راه 

ه سوی رود  د و راهی بشمیتشکیل  ٧میالدی چیکیشالر فقط از چند کلبه ترکمنی 1۸٧٩

 .ردکمی قلعه عبور اترک و سومبار داشت که از خوجا 

شرقی قلعه نام دارد که در کنار رود گرگان در شمال قلعۀ مرزی ایران و روسیه آق      

ند. کاربرد  کمی آباد واقع شده است. مسیر تا قلعۀ نظامی از روی یک پل سنگی عبور  استر

باشد. مسیر از دشتی می  فرسنگ راه  3قلعه  ققلعه بسیار ناچیز است و تا خود آ  نظامی این

اند. رودخانۀ گرگان  ائی برپا کردهههدر آن چادرها و کلب  ۸ذرد که ترکمنان قبیلۀ یمودگمی

نام  هیرکانستان  منطقه  این دلیل کل این  د و بهشمی خوانده  ٩نام هیرکان  ها سابقأ بهیا گرگ 

 .داشت

 پرنس یکی  روسی با دو کارمند وجود داشت. نام   در استرآباد یک تلگرافخانۀ     
1 .Verst  متر 1٠۶۶ورست معادل واحد قدیمی طول در روسیه، هر 

2 .Lasaroff 3 .Lamkin 4  .Tergukassoff 

5.Skobeloff   م،  1۸۸2ژوئیۀ   ٧، درگذشت 1۸۴3سپتامبر  2٩میخائیل دیمیتروویچ اسکوبلوف، تولد

، 1۸٧۸تا  1۸٧٧های های آسیای مرکزی و جنگ با دولت عثمانی در سالفرمانده معروف روس در جنگ

 از یک سکتۀ قلبی درگذشت. پسسالگی  3٩او در سن 

6 .Michailovsk ٧ .Kibitk ۸ .Jomod ٩ .Hirkan 
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 3آرواتقیزیل  بود. خط تلگراف از چیکیشالر و  2شینسکیج و دیگری کودر 1اشنودسیجو

 4ود. این خط به کراسنوودسکشمیکاسپین متصل  عبور کرده به خط سرتاسری فراسوی

باشد اما  یابد. البته رودخانۀ اترک مرز ایران و روسیه میرسیده و نهایتأ با باکو ارتباط می 

اند، به دولت روسیه تعلق دارد. خط  خط تلگرافی که در درون خاک ایران ایجاد کرده

 .پیونددم میه  ه روسیه و ایران در استرآباد بتلگراف 

باشد. باران معموأل از اواخر فصل زمستان در سواحل مازندران فصل بارندگی می     

ا و حتی  هه یابد. گاهی روزها، هفت سپتامبر شروع شده تا فرا رسیدن فصل بهار ادامه میماه  

هوای این منطقه شبه   و ت. آب بارد. به این دلیل رطوبت هوا بسیار باالسا باران میهه ما

د. نردگمی نهرها و آبگیرهائی تبدیل    ا به هه . گذرگااستآبی  ندرت    به استوائی بوده و آسمان  

این خاطر در شهر   رود. به ای پیچ در پیچ بازار تا مچ پای آدم در آب فرو میهه در کوچ

 .سواره حرکت کردباید 

گیالن و مازندران است. من شبیه آن را در شهرهای  ای  هه ای این منطقه شبیه خان هه خان      

اند ام. منازل دو طبقه و چند شهر دیگر در این ایالت مشاهده کرده  5رشت، آمل، بارفروش

ای از سفال و دیوار آنها از جنس آجر پخته و سخت است. سقف شیبدار چوبی آن با الیه 

ا اغلب ایوان هه یری کند. خان پوشیده شده تا از ریزش آب باران به داخل ساختمان جلوگ

باشد محل اتصال دیوارها  خیز می مسقفی از جنس چوب دارند. از آنجائیکه این منطقه زلزله

دهند تا هنگام زلزله فرو نریزد. انتهای  با سقف را به ترتیب خاصی روی هم قرار می

سیلۀ فلزی های سقف، در بین دو ردیف آجر باالی دیوارها کار گذاشته شده و به وتیرک 

سبک معماری نواحی مرکزی ایران از جنس گل و   ای تاش بههه ردد. خانگمی کاری  محکم

. این سبک معماری در مناطق زلزله خیز بسیار خطرناک  استبا سقف صاف و بدون شیب  

ریزد و ساکنین  نگام فرو ریختن، دیوارها را هم با خود فرو می ه ه زیرا سقف خان باشدمی

 .ندکمی شدیدی مواجه  را با خطرات

ود از تغییرات طبیعت و  شمی مسافری که از فالت مرکزی ایران به این منطقه وارد      

ند. فالت مرکزی ایران با آب و هوای کویری، کمیآب و هوا در این مسافت کوتاه تعجب  

رشته  شمالی    درخت است. اما در جبهۀ  جز مواردی تقریبأ بدون  های کمی دارد و بهرستنی

  ها بسیار باالخاطر بارندگی باشد. رطوبت هوا بهای البرز، شرایط کامأل متضاد می ههکو

رفته  پوشاند. فشردگی جنگل رفته ای البرز را میهه ای شمالی کوهه ست و جنگل، دامن ا

. در  دباشمی سرتاسر گیالن و مازندران را در بر گرفته و همه جا سبز و خرم    شده،بیشتر 

مرکزی ود. فالتشمیهوائی را باعث    و  است که اختالفات آبهه رشته کواینوجود    واقع این

  ابرها و هوای  ای البرز از عبورههشده و کومتری سطح دریا واقع    12٠٠ایران در ارتفاع  

نتیجه فالت خشک بوده و پوشش گیاهی ندارد. د. در  ننکمیمرطوب به این منطقه جلوگیری  

 بادهای مرطوب از سمت دریا به ارتفاع استرآباد از سطح دریا زیاد نیست. جهت وزش 
1 .Vaschnodsij 2 .Kudreschinskij 
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در صد بود اما روز  ٧۴آباد رطوبت هوا در استرسپتامبر   21باشد. روز طرف ساحل می 

گیری شد. با این حساب رطوبت    در صد اندازه  31دوم اکتبر در شاهرود، رطوبت هوا فقط  

 .هوا در ساحل دریا بیش از دو برابر فالت مرکزی بود

بلند در تمامی نقاط جهان یکسان است و در زندگی مردم ای هه آثار وجود رشته کو      

سازی در شهرهای دو سوی کوه متفاوت  ای دارد. سبک معماری و خانه نقش تعیین کننده 

ود، امرار شمی هوا کشت    و  . مردم مناطق مرطوب با برنج که فقط در این نوع آبباشدمی

عوض، باغات آن محصوالت   آید، درنند. در فالت مرکزی برنج به عمل نمی کمیمعاش 

عمل  هوای شهر برای به   و  فراوانی دارد. من در اطراف استرآباد باغ انگور ندیدم، یعنی آب

ای نداشت. اما آمدن انگور مناسب نیست. مقدار اندکی انگور هم که در بازار بود مزه 

تر خوش مزه ای مناطق کویری ههندوانه های داشت. البتخوش مزه  و ای شیرینهه هندوان

 .ندبود

هاست. در فصل پائیز، ماهی  گیری در دریا تقریبأ به طور کل در اختیار روسماهی      

 .گیری در این منطقه است ود. زمستان فصل ماهیشمیبا جعبه از آستارا به استرآباد وارد  

تصور نشود که استرآباد یک شهر پرجنب و جوشی است. خرید و فروش زیاد نیست       

رسد. اما رفت و آمد زوار مشهد رونق خاصی به  قریبأ متروکه به نظر می و بازار شهر ت

باشند. با توافق ایران و روسیه  بخشد. تعداد زیادی از زوار اهل باکو میهای آن میخیابان 

ند.  کمیآباد به مشهد گشوده شده و جادۀ جدید با این جادۀ قدیم رقابت راه جدیدی از عشق

شیۀ دریای مازندران در استرآباد هیچ تاجر ارمنی فعالیت تجاری برخالف سایر شهرهای حا

باشد. قشون مستقر  هزار نفر می  1٠فت تعداد اهالی شهر قریب به گمیندارد. سرکنسول 

اند حدود چند  نفر است اما به خاطر شرایطی که ترکمنان ایجاد کرده  ۴٠٠در شهر حدود 

برای  های گذشته شود در زمان گفته می . باشند میهزار سرباز در خارج از شهر مستقر 

. به  کردمی هزار نفره در اطراف شهر اطراق 2٠یک قشون  جلوگیری از هجوم ترکمنان 

جوم ترکمنان جسور و ترس ایرانیان از آنها مطالبی بیان  ه هزودی من در قسمتی راجع ب

 .خواهم نمود

ند و آن شیوع نوعی  کمینکتۀ دیگری هم گذشته از زلزله در استرآباد مسافر را نگران       

و همه ساله چندین   هدیکه در زمان بارندگی از زمستان تا بهار به اوج خود رس استتب 

رو  یرد. هیچکس از شر آن در امان نیست. به این دلیل اهالی ضعیف و زردگمی تلفات 

هرهای حاشیۀ دریای مازندران وجود دارد اما شدت بیماری  ش  میا باشند. این تب در تممی

گونه  هوائی استرآباد بیمار  و  در این منطقه شدیدتر است. بطوریکه قبأل بیان کردم شرایط آب

 .باشد. من هم از شر این بیماری مرموز در امان نماندممی

از  پسمه داشت. روز ادا ۴سپتامبر ناگهان تب شدیدی به جان من افتاد که  23شب      

تدریج حال من بهبود یافت. از   حال بودم. سپس بهبدن چند روز هم بی پائین آمدن دمای 

حالی باشد، بدن کوفته و خسته شده و بی حالی شدیدی میعوارض این بیماری، احساس بی 

انسان  غذا ندارد. قدرت بدن  ود. سر آدم سنگین است و هیچ اشتهائی بهشمی به آدم چیره 

رود که من حتی قدرت تعویض پهلو در رختخواب یا بلند کردن دست  قدری تحلیل می به

به خوردن آب نداشتم، دائمأ  میلی ردم اما کمی خود را هم نداشتم. تشنگی شدیدی احساس 



 بخش چهارم  استرآباد

. حال من به  ه بودو طحال من ورم کرد هداد. زبانم سفید شدحالت تهوع به من دست می

یب روسی آشوراده به بالین من آمد. او مرا مطلع کرد که اگر تا  قدری وخیم بود که طب 

غروب روز سوم لرز ادامه داشته باشد شدت تب ضعیف خواهد بود و من بهبودی خود را  

هفته ادامه خواهد داشت. اما اگر روز سوم لرز  ۶باز خواهم یافت. اما عوارض آن حداقل 

اما شدت آن بیشتر خواهد بود و این حال   قطع شود و تب باقی بماند، مدت زمان تب کوتاه

به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. اگر آدم در بهداشت و سالمتی خود دقت نکند بیماری  

مجددأ شدت خواهد یافت. من با نگرانی تمام، منتظر غروب روز سوم شدم. چون حالت  

ن به قدری خوب از دو روز حال م  پسلرز به من دست نداد گفتۀ دکتر به حقیقت پیوست و  

که به مقدار زیاد    است 1شد که در حیاط به قدم زدن پرداختم. تنها داروی این بیماری کنین

از بروز تب و   پسود. این دارو باید در ابتدای بیماری مصرف شود و شمی به بیمار داده 

یک   فت او به مدتگمیلرز، نباید از این دارو استفاده کرد. یکی از کارمندان تلگرافخانه 

رفت و از این دارو در روزهائی که تب و لرز گمیسال هر روز سه مرتبه تب و لرز 

 .رد و دارو بسیار مؤثر و کاری بودکمی نداشت برای کاهش شدت بیماری استفاده 

و    2۶من دومین نشانۀ منحوس استرآباد یعنی زلزله را هم به چشم خود دیدم. شب بین       

ثانیه    2۶ها  های خفیفی احساس کردم. این لرزشدقیقه لرزش  2۵و    12سپتامبر ساعت    2٧

ادامه داشت اما شدت آن بسیار اندک بود و من موفق نشدم تحقیقی در این مورد انجام دهم.  

از  پساز میزبان خود خداحافظی کرده، به اطاق خود رفته بودم. شب و نیم  11ساعت 

دهد و از ردم کسی فرش زیر تختخواب مرا کشیده، آن را تکان می مدت کوتاهی احساس ک

خواب بیدار شدم. در روشنائی نور ماه کسی را در اطاق ندیدم. با تکان بعدی متوجه شدم 

زلزلۀ گذشته صداهائی بر   ه بر اثرباشد. از دیوارهای ترک خوردکه این زلزله می 

جای خود تکان خورده بود، جیرجیر   ا که در زلزلۀ قبلی ازهه خاست. یکی از پنجرمی

و نهمین   شصت ها را احساس کردند. این رد. حتی سرکنسول و سایرین هم آن تکان کمی

 .ماه ژوئیه شهر را تکان داده بود 11لرزشی بود که از 

های شدیدی که ساالنه قریب به دو بار معموأل در فصل بهار  در خاتمه باید از طوفان      

های باغات اطراف درخت ام ببرم. ماه مه امسال طوفان شدیدی به افتد ندر شهر اتفاق می 

سپتامبر من خود   2٩های پائیزی آغاز شد و روز سپتامبر باران  2٧شهر صدمه زده بود.  

 م. دامۀ سفر آماده کردرا برای ا
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