
 

 

 

 

 

 نهمبخش 

 آبادهای خراسان و سفر به عشقعبور از کوه
 

از صرف چای   پساکتبر برای بستن اسباب سفر بیدار شدم.  ١۶صبح روز  ۶ساعت      

نواز میزبانم، سرکنسول مرا تا باغ خارجی قصر  و خداحافظی از همسر مهربان و میهمان 

منتظر من بود. این بار هم مانند سفر گذشته در  بدرقه کرد. چارودار جدید با سه اسب 

رشت، او بهترین چارودار را برای من انتخاب کرده بود. گذشته از آن او غذاها و 

های ساردین و کیک  سفر من تدارک دیده بود. داشتن چند قوطی عالی برای هایشراب

ان از  گرم و اظهار امتن از خداحافظی پسکرد.  مزه، مرا بسیار خوشحالخوش

 .های وی، به اسب نشسته و از قصر او خارج شدیمنوازیمیهمان 

کاسپین  ای راه آهن فراسویهه توان به یکی از ایستگااز مشهد از چندین طریق می      

ذرد.  گمیباشد که از قوچان  راه جدیداالحداثی میاین  توضیح دادم قبل  رسید. همانگونه که 

از من از آن طریق سفر کردند   پیش مسیر دیگر راهی است که دوستان فرانسوی من روز 

  ۶روز و در مسیر دوم  ۵سفر در مسیر اول  ند. طولکمی ده عبور و پنج  و از سرخس

ذرد. این  گمی  ١آهن راهی است که از کوشکاترین مسیر تا ایستگاه راهباشد. کوتاه روز می

از   پسند.  کمیعبور    2مسجد  ای هزارهه سمت شمال بوده و از کو  مستقیم بهجاده در جهت  

شرق از آن جدا شده به ایستگاه دوشک که  ا یک جادۀ فرعی به سمت شمال هه عبور از کو

باشد اما من به  تر می رود. این مسیر اندکی کوتاه ترین ایستگاه این خط آهن است، می جنوبی 

رد و به  کمیا انتخاب کردم. او خود از این طریق سفر سفارش سرکنسول مسیر کوشکا ر

 .جزئیات آن آشنائی کامل داشت

  پیچ غبارآلود و خاکی شهر گذشتیم. سر درهای پیچ ا و خیابان هه ابتدا به آهستگی از کوچ     

کنسول یکی از خدمتکاران خود را برای همراهی من تا کوشکا اعزام کرده بود. این  

حمد نام داشت. اولین خدمت او باز کردن راه از میان ازدحام سوارکار مسلح، مشهدی ا

خراسان  ای ههدروازه نوغان با ظاهری مانند سایر درواز  های شهر بود. باالخره بهخیابان 

با کاشی   رسیدیم. در هر طرف آن یک برج بلند و گلی و در وسط آن دو منارۀ تزئین شده

 حدود   نبود.دهنده ابری بود اما در مجموع آزارهای زیبا وجود داشت. هوا سرد و کاری
 سرحدآباد فعلی، شهری در ایالت ماری کشور ترکمنستان. ١

های هزارمسجد را شرق در استان خراسان است و بخشی از کوهرشته کوهی از شمال غرب به جنوب . 2

متر است.  ۳۰۰۰باشد. ارتفاع قله اصلی هزار مسجد های آن میاکبر یکی از قلهنامند. کوه للا داغ میکپه

 شود.قرار گرفته و کویر قراقوم ترکمنستان در شرق آن آغاز می آنمنطقه کالت نادری در دامنه شمالی 
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ای آب و هوای مشهد یکی  هه ظهر باد نسبتأ شدیدی از جهت شرق وزیدن گرفت. از مشخص

 .باشدهم تغییرات سریع آن می 

درۀ  شمال حرکت کردیم. مسیر سرازیری بود. به دروازه در جهتاز خروج از  پس     

ای رسیدیم که ظاهر زادهاز نیم ساعت سوارکاری به مقبرۀ امام   پسوارد شدیم.    ١کشف رود

کاری  ای آن با کاشیهه بود. گنبد، طاق و غرف 2ربیعشکوهی داشت. نام این آبادی خواجه با

د. این بنا در میان دشت حاصلخیزی  شمی شکل مسجد زیبائی دیده   زیبائی مزین گشته و به

  کاری شدۀ زیبای آن از میان نوک درختان باغ، ظاهر زیبا و با واقع شده و گنبد کاشی

بخشید. ورودی آن با زنجیری بسته شده بود اما با پرداخت مبلغی به یکی  شکوهی به آن می 

 .غ این مقبرۀ زیبا را از نزدیک تماشا کردماز خدمتکاران اجازۀ ورود یافته و محوطۀ با

رد. آب تیرۀ کمیم مربوط ه هرود را ببه پلی رسیدیم که دو طرف کشف ١١ساعت      

آن به آهستگی در بستر خود جریان داشت. در سمت دیگر رودخانه، مسیر اندکی سرباالئی  

اغات و مزارع سبز  شد اما چندان شدید نبود. در مجموع این منطقه با تعداد زیادی روستا، ب

آمد. گروهی از روستائیان مشغول حمل محصوالت خود  و خرم، به نظر پرجمعیت می

شرق ای بلندی در جهت شمال هه زدند. کوبودند و گروه دیگری مزارع خود را شخم می

 .کشیده شده بود

دقیقه در روستای ریسون اندکی استراحت کرده، نان و انگوری   ۴۵و  2ساعت      

  دور ما را پوشانیده بود. روستائیان در انتخاب کشت  تا  رع سرسبز برنج دورخوردیم. مزا

مسجد واقع شده  ای هزارهه ای شمالی کوهه محصوالت خود آزادند زیرا این منطقه در دامن

در جهت   ائی که هه و آفتابی شد. کو و محدودیتی برای استفاده از آب وجود ندارد. هوا گرم

رار داشتند، نسبتأ مرتفع بودند. جاده تا روستای ریسون پهن و  شمال و در امتداد شرق ق

ای بزرگی از گوسفندان مشغول چرا بودند.  هه سنگالخ شد. گل  و  خوب بود اما سپس باریک 

ای آن در میان  هه ا و رودخان ههانداختم شهر مشهد، روستاها، درهرگاه نگاهی به عقب می 

 .دشمی دشت پهناور مشاهده 

در سمت چپ مسیر از روستای اندروچ که مانند تابلو زیبائی با   ۴ساعت یک ربع به      

عرض و زیبائی عبور  از مدت کوتاهی از تنگۀ بلند و کم   پسهای متنوع بود، گذشتیم.  رنگ

سنگی راهرو    است. معبر  منطقه دربند اندروچ  ارتفاعات مسیر نهادیم. نام این  کرده و قدم به

ای با همین نام با  یابد. رودخانه مانندی است که جاده از بین آن در جهت شمال امتداد می

ما جریان داشت. پرندگان زیادی در این ارتفاعات النه    عمق دو متر زیر پای زاللی بهآب

 .تر شد و سرباالئی آن چندان شدید نبود کرده بودند. جاده عریض 

 ها به زیر آمده و در مهمانسرای روستا به روستای کارده رسیدیم. از اسب ۶ساعت      
گیرد. این رود در پل های هزارمسجد و بینالود سرچشمه میکیلومتر از کوه 2۹۰رود به طول کشف. ١

به نام رودخانه تجن، به سمت ترکمنستان ادامه یافته و در   پیوسته، خاتون سرخس، به رودخانۀ هریرود 

 رود.ریگزارهای ترکمنستان فرو می

 عساكن كوفه و از سرداران حضرت علی ،اسدایفه بنیربیع، از طخثیم، مشهور به خواجهابنمقبرۀ ربیع. 2

ه ق درگذشت و در یك فرسنگی شمال   ۶١یا    ۶۳های پایانی عمر ساكن خراسان شد. در سال  بود. او در سال

 2۰۰های خراسان در سالهنگام سفر به عطوس دفن گردید. مشهور است كه امام رضا نوغان، مرکز والیت

 ق قبر خواجه را زیارت كرده است. ه 2۰۳تا 



دین سون هه دین در خراسانهه     

١۰۹ 
 

ای پوش، درب یا پنجرهمسکن گزیدیم. اطاقی بدون وسایل در اختیار ما قرار داده شد که کف

وردن ته  آ ا که برای بدستهه ها و گربنداشت. شب سردی را سپری کردم. صدای سگ 

 .شیدند اجازه نداد خواب آسوده و راحتی داشته باشمکمیزمین    مسافرین پنجه به   ماندۀ غذای

وزید. نسیم خنکی می  وبه راه افتادیم. هوا بسیار خوب بود  بعدصبح روز  ٨ساعت      

و نیم درجه،   ١۰ود را به تن کنم. دمای هوا در طول شب خ می مجبور شدم باالپوش پش

  و نیم درجه در آفتاب بود. مسیر سرباالئی هم ١۳درجه در سایه و  ١۰صبح  ۹ساعت 

  آباد عبور کردیم. چهار شرق در امتداد بود. از کنار روستای کوشک چنان در جهت شمال 

کست. تعداد شمیپایان مشغول چرا بودند و نغمۀ پرندگان به طرز دلنشینی سکوت را 

ای سنگی و تیره با  هه ردند. سایه روشن کوکمیزیادی از آنها به صورت گروهی پرواز 

 .ردکمی ای سفید، منظرۀ زیبا و باشکوهی را ایجاد ههراراه

غاتی در اطراف آن  از قریۀ جونک در زیر یک صخرۀ عظیم و با با ١2ساعت      

گذشتیم. قسمتی از کوه ریزش کرده و تل بزرگی از ماسه، در قسمتی از آبادی به روی هم  

از یک ساعت سوارکاری به روستای بزرگ ماریش رسیدیم. ابتدا   پسانباشته شده بود. 

تصمیم داشتیم به راه خود ادامه دهیم اما با دیدن سه چادر سفید به سمت آنها منحرف شدیم.  

نوز مسافت زیادی را نپیموده بودیم که مرد بلند قامتی با لباس شکار به سمت ما آمد و  ه

بسیار محترمانه خیرمقدم گفت. او سرمنشی سفارت انگلیس، آقای تامسون بود که برای 

شکار به این منطقه آمده و در این روستا چادر زده بود. او از من دعوت کرد تا باقی روز  

 .ر برم و من بالفاصله قبول کردمرا در کنار وی به س

به داخل چادر سفیدی وارد شدیم. این چادر از نوع هندی، برای استفادۀ افسران طراحی      

د. کف آن فرشی پهن شده بود. یک  شمیشده بود. گذشته از راحتی آن خیلی سریع برپا 

تختخواب، میز و صندلی، دو صندوق لباس، کتاب ها و سایر وسایل ضروری در داخل 

ای چادر آویزان بود. قسمتی  ههوسایل شکار از دیوار ها وورد. تفنگ خمی چادر به چشم 

ای داشت و دستشوئی در پشت آن قرار گرفته بود. یک آشپز در از انتهای خارجی آن پرده

  ٨بردند. سر می  پز غذا بود و خدمتکاران وی در چادر سوم به  و چادر دوم مشغول پخت 

ایط عالی، او تصمیم داشت به  قاطر و چند اسب در محوطه مشغول چرا بودند. با این شر

 .ردکمی مدت یک ماه در این ارتفاعات به شکار بپردازد. او بیشتر پرنده شکار 

از صرف غذا و چای   پس طولی نکشید که صبحانۀ لذیذی از گوشت شکار فراهم شد.      

تأتر به روی چند صخره و تپه بنا شده و نهری به دیدن روستا رفتیم. روستا به شکل آمفی 

خاصی داشت. در میان  شکل یک تابلو نقاشی، زیبائی  ن آن جاری بود. منظره به از میا

د اما دیوارهای آن در حال ریزش بود. از شمی روستا قلعۀ مرتفعی به روی یک تپه دیده 

پیچ ، تنگ   در  ای روستا پیچ هه خوبی پیدا بود. مطابق معمول، کوچ  باالی آن امتداد دره به 

 .ت به اطراق و صرف غذا به خواب شیرینی فرو رفتماز بازگش پسو کثیف بود.  

داد. درجه را نشان می ١اکتبر  ١٨شب سردی را سپری کردیم. دماسنج صبح روز      

گیری کرده بودم. دمای  از صعود به قلۀ دماوند اندازه پسترین دمائی بود که من این پائین 

  پیشداد. متر را نشان می ١٧۰۰سنج و نیم درجه رسید. ارتفاع  ١صبح به  ۶هوا ساعت 

 صبح از آقای تامسون خداحافظی کرده و به مسیر خود ادامه دادم.  ٧از ساعت 
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از دو ساعت سوارکاری به روستای چارکوی رسیدیم. نیم ساعت در این روستا   پس     

ای واقع شده بود. این قلعه  اقامت کردیم. قلعۀ روستا با برج و بارویش در باالی صخره

وب نگهداری شده بود. از باالی آن روستا که در ارتفاع کمتری بنا شده بود، به  بسیار خ

شت. در این منطقه به خاطر حملۀ ترکمنان اکثر روستاها به این ترتیب  گمی خوبی مشاهده 

ا هه تأتر بوده و از باالی قلعۀ آنها که بر باالی صخر. تمامی آنها به شکل آمفی شوندمیساخته  

غارت   و این ترتیب اهالی از قتل ود. به شمی شده تا مسافت دور رؤیت  ها بنا و بلندی

تری قرار ها و مزارع روستا در وسط دشت در ارتفاع پائین مانند. باغ مهاجمین در امان می

 .داشت. چند تن کشاورز در حال کار در مزارع مشاهده شد

ای خود را در این هه ذشت. پرندگان الن گمیای شرق از میان درهجاده در جهت شمال     

ای خود  هه ارتفاعات ساخته بودند. هنگام عبور از کنار آنها با صدای فراوان از جوج 

ای خود پرواز هه ردند. آنها با وجود وحشت فراوان از عبور ما به خاطر جوجکمی محافظت  

ردند و امکان شکار آنها حتی با سنگ هم میسر بود. رودی با جریان ضعیف در ته  کمین

داد. هوا آفتابی اما اندکی  جاری بود و در بعضی نقاط، آبگیری با عمق کم تشکیل می دره 

درجه رسید. حدود یک ساعت سرباالئی   ١۰صبح به حدود  ۹سرد بود. دمای هوا ساعت 

رفت. دو طرف مسیر را کوه باال می  ائی از سینۀ هه صورت گردن  شدید بود و جاده به 

 ای هزارهه گرفته بود. در سمت راست مسیر، ارتفاعات کو ای سنگی مرتفعی فراههکو

ورد. در ته دره و در کنار رود خمیمسجد که ما به زودی باید از آنها عبور کنیم، به چشم  

ای سبزی روئیده بود. درمیان آنها من بوتۀ زرشک و چند گیاه دیگر را شناسائی  هه بوت

کردم. با وجود ارتفاعات اما هنوز مزارع روستائیان با تقسیمات منظم اینجا و آنجا مشاهده  

های زرد و سگ های بزرگی از گوسفند مشغول چرا بودهه ا گلهه شت. در دامنۀ کوگمی

ترین نقطۀ مسیر رسیدیم.  به مرتفع   ١2ردند. ساعت  کمی مراقبت  رنگ و پشم آلودی از آنها  

 .و نیم درجه و منظرۀ جهت شمال بسیار زیبا بود ۹دمای هوا 

اگر قسمت سرباالئی مسیر اذیت کننده بود اما پائین رفتن از این ارتفاعات خطرناک       

ی نوک تیزی  هاای بود و سنگها پیاده حرکت کردیم. راه، باریک و صخرهنمود. ساعت می

از جاده بیرون زده بود. در قسمتی از مسیر، درۀ سنگی وحشتناکی در یک طرف جاده  

ای خطرناکی ختم  هه ا به پرتگا ههوجود داشت که عمق آن بسیار زیاد بود. اغلب صخر

ها گاهی لیز  رد. اسب کمیرد لیز خورده و به ته دره سقوط کمی دند و اگر آدم دقت نشمی

  باید از میان  محلی رسیدیم که ردند. بهکمی ا با تبحر کامل خود را کنترلوردند امخمی

ردیم. این تنگه به قدری باریک بود که قاطر حامل  کمی ا عبور هه سوراخی در بین صخر

ریش شد. منظره  ا ریش هه ای بارها با برخورد به صخرهه بارها به سختی از آن گذشت. کیس 

نظر   ای بها مانند برج و باروی قلعه ههای عمیق، صخرهه دربسیار زیبا بود. در باالی 

های بزرگ به ته دره سرازیر شده بود. گروهی از آنها به شکلی قرار سنگرسید. تخته می

به ارتفاع    ١رد هرلحظه سقوط خواهند کرد. ساعت یک ربع مانده به  کمیداشت که آدم فکر  

درجه رسید. حاال در ته دره درختانی مشاهده   ١۰متری رسیدیم، دمای هوا به  2١۰۰

ای این مسیر، مانند مسیر بین دامغان و استرآباد بود و به شکل کوه، صخره،  هه د. منظرشمی

ای بلند هه ترین نقطۀ مسیر در باالی کو مرتفع  رد. پس از عبور ازکمیدره و جنگل تغییر 
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و سنگی، به دامنۀ کم شیب طرف دیگر کوه سرازیر شدیم. در خراسان هم مانند مازندران  

های تر از جنگلهای مازندران فشردهباشد اما جنگل ا جنگلی میههای شمالی کوهه دامن

 .خراسان است

های دیگری رسیدیم.  سجد، به بلندیم  ای هزارهه از دو ساعت حرکت در باالی کو  پس     

درجه رسید. در این   ١۳بود. دمای هوا به  پیشای ههتر از کواین ارتفاعات اندکی کوتاه 

نشدنی  مدت یک ساعت برای صرف صبحانه و ترسیم این منظرۀ زیبا و فراموش محل به 

د که به  شی مای زیبا و تیره مشاهده ههغرب، ارتفاعاتی با درتوقف کردیم. در جهت شمال 

ای  هه تر از کوارتفاعات، مشکل ردیم. حرکت در سرازیری این کمیزودی باید از آنها عبور  

ردند. در کمی ها به زحمت حرکت دار و تنگ بود که اسببود. جاده به قدری شیب پیش

. بردمد متعجب بودم اما حاال به علت آن پیشمی طول راه از اینکه مسافر یا کاروانی دیده ن

رد. کمی یچ تاجری کاالی خود را از این طریق ارسال نه  ه این جاده به قدری خطرناک بود ک

توان در این استفاده بود زیرا هیچ توپی را نمیالجیشی هم بدونجاده حتی از نظر سوق  این

  ها فقط اهالی محل جاده را در زیر خروارها برف و یخ پیداجاده حرکت داد. زمستان 

 .ردیمکمی های آن باید از بیراهه حرکت . در بعضی قسمت کنندمی

و نیم درجه تنزل کرد.    ٧متری رسیدیم. دمای هوا به    ١٨۰۰به ارتفاع    بعد یک ساعت       

نمود اما باد سردی که از میان  ا اصابت کرده و آنها را گرم می هه نور خورشید به صخر

و نیم به جویباری رسیدیم که آب   ۳ د. ساعتشمیوزید، باعث سرد شدن محیط دره می

زالل آن با سرعت کمی به سمت شمال در جریان بود. فقط صدای برخورد سم اسبان با  

کست. جویبار، پس از مدتی تبدیل شمیهی چارودار سکوت را های کف جاده و هیسنگ 

نی  متری شد که در زیر آن آبگیری پدید آمده بود. به درۀ وسیع و طوال  ۳به یک آبشار 

ای این دره حرکت کردیم. هوا بسیار  ههدقیقه از میان صخر  2۵بسیار زیبائی رسیدیم. حدود  

پاک و تمیز بود. گاهی مجبور بودیم از میان رود حرکت کنیم. به زودی به درۀ دیگری با  

پوشش گیاهی رسیدیم. در این دره کاروان شتری با بار الوار به مقصد خراسان اطراق 

طبیعی است که شتر توان حرکت در این مسیر را نداشته باشد. آنها برای  کرده بود. کامل

 .ردکمی ردند و این عمل راه آنها را چند برابر کمی ا حرکت ههرسیدن به مقصد فقط از در

ای دیگری هه رسید که به کوا به نظر میهه از پشت سر گذاشتن این دره و کو پس     

رفتیم اما در انتهای دره در سمت چپ، معبری مشاهده  دیم و باید از آنها باال می شمینزدیک  

فرد بسیار   از عبور از آن، که با اشکاالتی همراه بود، به محیط باز منحصر به  پس شد. 

نظیر و دلنشین، یکی  م جویباری در جریان بود. مناظر بیه  ه زیبائی رسیدیم. در ته این در

دره طنین   گیاهی این پوشش  ارتفاعات بدونشت. صدا در گمیاز دیگری پدیدار  پس

رسید. غروب نزدیک  متر می  2۵۰ا مرتفع نبودند و بلندی آنها به هه انداخت. البته کومی

د. در انتهای دره، هوا تقریبأ تاریک شد و در  شمی بود و رنگ مناظر هر لحظه متفاوت 

از دیگری   پسرگان یکی خود گرفتند. ستا ا حالت دیگری به هه سایه روشن غروب، صخر

هائی های روستای خاکستر در میان باغ نیم از دور سوسوی چراغو  ۶پدیدار شدند. ساعت  

مشاهده شد. تنگه در این نقطه اندکی گسترده شد. منازل روستائیان به صورت فشرده در  

و   دهای این روستا در یک سطح نبوها و خیابان هه میان دو کوه بلند ساخته شده بود. کوچ
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ا از کنار  هه های تأتر و یا سیرک، باالی یکدیگر قرار داشتند. بسیاری از کوچمانند صندلی

 .ای در وسط آبادی وجود داشتذشت. در این روستا هم قلعه گمی پشت بام خانۀ روستائیان  

یک روستای مرزی و متعلق به ایران است. چند سرباز به نگهبانی مشغول   ،خاکستر     

واهیم و به  خمی ستیم، چه ه هود ما به روستا، سربازی از ما سؤال کرد ک بودند. هنگام ور

ای  هه احمد، نگرانی او برطرف شد. از کوچرویم اما با دیدن خدمتکار من مشهدیکجا می

مارپیچ روستا به سختی باال رفته و منزل یک مرد کرد را برای استراحت انتخاب کردیم.  

برای ما نان و پنیر فراهم او علی بود. نام برج تنومندی به سیما و صاحبخانه انسان خوش 

کرد. سماور و اجاق وسط اطاق را روشن کرد و ما در کنار آن خود را گرم کردیم. ما  

 علی زن بلندکننده به گرما احتیاج داشتیم. همسر برج ساعت سوارکاری خسته  ١2پس از 

پول تزئین کرده بود. چند تن از اهالی  ایهه روسری خود را با سک  قامت و زیبائی بود که 

روستا که آنها هم کرد بودند، به دیدن ما آمدند. من چهرۀ مرد مسنی را با ریش سفید و 

  ۴۰ملبس به پوستین که ظاهر غیرمعمولی داشت، ترسیم کردم. روستای خاکستر دارای 

 .خانه بود و تمامی سکنۀ آن کرد بودند

دره گز و کالت اقامت داشته و مستقیمأ تحت اختیار    های کرد در بجنورد، قوچان،خان      

شاه بودند. کردها در زمان شاه عباس به این منطقه کوچ داده شدند تا این قوم سلحشور  

ای این قسمت از خاک ایران مراقبت  ههاز را به ویژهبتواند در مقابل ترکمنان از منطقه و 

دادند. های قومی وظایف خود را انجام میعباس آنها مانند سایر اقلیتد. در زمان شاه ننمای 

باشند.  در این ایام آنها شرایط مخصوص به خود را دارند و از انجام بعضی قوانین معاف می 

نند.  کمیبزرگ گوسفندانشان از مرز پولی دریافت    ایهه البته آنها از ترکمنان برای عبور گل

 آهن فراسویا دارند و از طریق راهههای کرد، امروزه رابطۀ بسیار نزدیکی با روس خان 

نند. اکثرأ به زبان روسی آشنائی داشته و در  کمیکاسپین، ودکا و مواد غذائی دریافت 

باشند. آنها مسلمانند اما دین آنها از سایر ادیان  آرزوی فتح منطقه به دست قوای روس می

ای ان فارسی خود شاخه ای از زبان فارسی و زب تأثیراتی پذیرفته است. زبان آنها زیرشاخه 

 .باشداز زبان های هند و اروپائی می 

ترین  مستحکم ، کیلومتری این مسیر قرار دارد و بنا به گزارشات ١۰کالت نادری در      

از واگذاری سلطنت   پس. نادر شاه در صدد بود که استقلعۀ طبیعی ایران و حتی جهان 

خود را در اینجا به سر برد. این منطقه  های آخر عمر مکان کرده و سال به این محل نقل 

ا هه زمین اصابت کرده باشد. دور تا دور باغات، آبرا  شبیه محلی است که شهاب آسمانی به 

ورودی باریک دارد و  ۵های زراعی آن را ارتفاعاتی فرا گرفته است. این محل و زمین 

احتماأل این تعداد  .استهزار مرد مسلح در آن مستقر  ۵در زمان ما یک پادگان با حدود 

دسته   ۵ورودی آن به  ۵سرباز برای امنیت آن کافی نیست. سربازان برای نگهبانی از 

ماند. یکی دیگر از  وند و نیروی کافی برای مراقبت از خود آبادی باقی نمی شمیتقسیم 

باشد که ورود کاال به روستا را ای ورودی آن میههالعبور بودن رااشکاالت آن صعب 

 ند. اگر آبادی در محاصره قرار بگیرد اهالی آن با پایان یافتن مواد غذائی کمی تر مشکل
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از آن دیدن   4و یات ۳، اودونووان2، والنتین بیکر١باید به سرعت تسلیم شوند. مک گرگور

اند. در تهران در نظر داشتم با  برداری موقعیت آن را مفصل شرح دادهکرده و با نقشه 

نامه میسر نشد.  بروم اما متأسفانه دریافت اجازه   جادیدن آن  وزارت جنگ بهکسب مجوز از  

دهد اما با دادن مقداری پول به یکی از  ها اجازۀ ورود به این روستا را نمی شاه به خارجی 

کالت نادری بستگی    امنیت ایران به  منطقه دیدن آن میسر است. شاه معتقد است که   هایخان 

. این قلعه محل مقاومت سپاه ایران در مقابل  استشاه کلید فتح ایران  داشته و این محل،

 .های آیندۀ ایران و روس نقش اساسی بازی خواهد کردهاست و در جنگ روس

  پسمیالدی آخرین روز اقامت من در خاک ایران بود.  ١٨۹۰اکتبر  ١۹روز یکشنبه      

و ربع خاکستر را ترک   ٧ نوازی آنها ساعت از خداحافظی از کردها و تشکر از میهمان 

مناطق    خاک روسیه و دروازۀ  ما را از مرزها عبور داده، به   د که شمی کردیم. سفری آغاز  

ذشت.  گمینشدنی  ای زیبا و فراموشهه رساند. مسیر هنوز هم از بین تنگمرکزی می   آسیای

ای آنها دیگر  هه تر شده و قلارتفاع ا کم هه ها جریان داشت. کوجویبارهائی از میان سنگ 

های مسیر  گرد شباهت داشت. بعضی قسمت ایهه ای و نوک تیز نبود و بیشتر به تپ صخره

بازتر شد و در انتهای آن، دشت  رفته تنگه کمیگیاهی، سبز رنگ شده بود. رفته از پوشش

ر همان دم اسب من  از مرز گذشتیم. د  ۹پهن و گستردۀ نواحی کاسپین پدیدار گشت. ساعت  

خاطر فرو رفتن میخ نعل در پایش به زمین خورد. من با سرعت زیاد از باالی سر اسب  به 

پرت شده و در مقابل حیوان به زمین اصابت کردم. دست چپ و صورتم به شدت آسیب  

موفق  من  دید و تا چند روز صورت من مانند خالکوبی، بنفش، خونمرده و کبود بود. البته

حیوان گیر کرد. هنگام    ایهه موقع از رکاب خارج کنم اما در میان تسم  خود را به شدم پای  

  ا رها کرده و بلند شود. مشهدیهه به پا خاستن، اسب هم در صدد بود خود را از قید تسم

داری روبرو شد. من  انگیز خنده رفت، نزد من آمد و با صحنۀ غم احمد که کمی جلوتر می 

 افتاده بودم و چهار دست و پای من در هوا بود. اسب همچنان سعی  پشت روی زمین  به 

شید. کاله  کمیبند رها سازد و مرا با خود این طرف و آن طرف  و داشت خود را از قید 

خود هندی از سرم افتاده و عینک باالی پیشانیم پریده بود. سمت چپ صورتم خونین و  

 .ی، ورود من به روسیه اینچنین آغاز گشت آلود شده بود. آرهای من خاک لباس

را پدید آورد.  5ای به نام اترکجویبار همراه ما به جوی دیگری پیوست و رودخانه      

دفعات از آن عبور کرده بودیم. عرض آن   سمت شمال در جریان بود و ما به  این رود به

   ای یک قلعۀ هه خراب سانتیمتر بود. در انتهای دره 2۰متر و عمق آن نزدیک به   ۳حدود 
١ .Mac Gregor 

2.Valentine Baker   ر م، افسر ارتش انگلستان که د ١٨٨٧، درگذشت ١٨2٧ملقب به بیکر پاشا تولد

او پس خلع درجه شد و به زندان افتاد.  پس از اتفاقی ١٨٧۵در سال . م سفری به خراسان کرد ١٨٧۳سال 

 وسیه به خدمت ارتش عثمانی درآمد.در جنگ با ر از رهائی از زندان

۳ .O’Donovan 4 .Yate 

گرفته و در ناحیه چات، مرز ایران و ترکمنستان مسجد در خراسان سرچشمههای هزاررودی که از کوه. 5

ترین رودخانه کیلومتر طول، پنجمین رودخانۀ بلند ایران و طوالنی ۶۶۹دهد. این رود با را تشکیل می

رود اترک  یابد.سیل تا دریا ادامه میبروز ترکمنستان است. به جهت مصرف زیاد، آب آن فقط در مواقع 

 ریزد.خاک ترکمنستان به دریای مازندران میدر خلیج حسنقلی  در
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فلک کشیدۀ هزارمسجد و در   ای سر به هه ورد. در سمت جنوب، کوخمیبه چشم قدیمی 

د. هوا خوب و مناسب بود و نسیم شمال جریان  شمی انتهائی تا افق دیده  سمت شمال دشت بی 

 .ضعیفی داشت

برج به فواصل مساوی در    2۰در کنار مسیر، یک دیوار طوالنی نمایان بود که حدود       

میالدی ساخته    ١٧۴۰سال  نگام جنگ خیوه در  ه  ه د. این قلعه در زمان نادر شاشمیآن دیده  

شده بود. این یک قلعه به معنی واقعی کلمه بود و قلعۀ خیوآباد نام داشت. احتماأل نادر در  

 .نظر داشت اگر پیروز نشود در پشت این دیوارها پناه بگیرد

یافت. حاال این  رفته مشکالت مسیر کاهش می تر و بهتر شده بود و رفته راه عریض      

تر  ورد. نزدیکخمی چشم    ف ما را فرا گرفته بود. در افق درختانی بهطر  ۴انتها هر  دشت بی 

تر شدند. باالخره چند واگن و لوکوموتیو  ای سفید رنگ واضحهه ها و خان که شدیم درخت 

 ایستگاه کوشکا رسیدیم. با مشاهدۀ تمدن و نیم به 2دشت مشاهده گشت. ساعت  در این

ساس عجیبی به من دست داد. شنیدن سوت قطار  اروپائی در این قسمت از کرۀ زمین اح

تر ردم تنفس من راحت کمی بخش بود. احساس اندازه جالب و مسرتدر آسیای مرکزی بی

دم که اندکی با رسومات  شمی هوای مناسب وارد  و  ای با آب رفت. من به منطقه گمی انجام 

کشوری که در تاریخ   سال،آن آشنائی داشتم. البته احساس ترک ایران، این مملکت کهن 

دم شمیای داد. من وارد منطقه سزائی ایفا کرده، مرا قدری آزار می به تمدن بشری نقش 

های روسیه مانند محلی شده بود که  سابقۀ تاریخی چندانی نداشت. این منطقه با تالش  که 

ایرانیان خداحافظی کرده، به  بازی آن را از غیب ظاهر کرده باشد. در اینجا با تمدن شعبده 

های مختلفی تشکیل شده اما تمامأ از تمدن  مرکزی، با وجودیکه از ملیت های آسیایتمدن 

تعویض شدند. تورانیانی که در   ١تورانیانبا ایرانیان اند، سالم گفتم. ها تأثیر یافته مغول

ان بوده و فرمانده  تاریخ باستانی این منطقه و حتی در اشعار شعرا، دشمن سرسخت ایرانی

 .ها کرده استرکشیکبه ایران عزیز لش ۳در زمان سلطنت منوچهر 2آنها، افراسیاب

  ای سر بههه کوایران متضاد بود. بامداد امروز در میانحتی طبیعت اینجا هم با طبیعت      

  از بعددر د. اما اینک شمیجا یافت اندازه سرد بود و آب زالل همه بودیم. هوا بی فلک کشیده 

 دریا تا افق گسترده شده بود مانند سطح  هائی بودیم که استپ  و هاروز در دشت  ظهر همان

 ور به حض  روئیمرا با خوش  4رئیس ایستگاه، افسر سابق ارتش روسیه آقای سولنتسف     
. هستند ایرانی نژاد از آن مردمان که است میانه آسیای در ای منطقه نام تورانهای اساطیری در اقسانه. ١

 به را توران ایرج، به را ایران او . بخشید ایرج و تور سلم، پسرش سه  میان را جهان مرگ هنگام فریدون

 .داد سلم به را جهان غربی مناطق و تور

ایرانیان و ای توران و پسر پشنگ در شاهنامه، او دشمن ایرانیان بود و داستان نبردهایش با شاه اسطوره. 2

است. افراسیاب سپهدار خردمندی به نام پیران ویسه داشت که سرانجام به دست  به ویژه رستم خواندنی 

 کیخسرو کشته شد. 

همسری برادرزادۀ خود پشنگ درآورد. از  فریدون دختر یکی از کنیزکان خود را در نهان پروراند و به. ۳

 بهد خواهی نیای خوگشت و به کین فریدون باز نزدسپس او  که منوچهر نام گرفت. آمدایشان پسری به دنیا 

همراه پهلوانی چون کارن پسر کاوه آهنگر، سام، نریمان و گرشاسب بر لشگریان سلم و تور تاخت. او نخست 

سال پادشاهی کرد و هنگام مرگ سلطنت را به پسر خود   ١2۰تور و سپس سلم را از پای در آورد. منوچهر  

 د.دانوذر 

4 .Solntseff 
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از پرداخت حقوق چارودار و انعام   پسپذیرفت و اطاق زیبائی را در اختیار من قرار داد. 

ای برای سرکنسول ارسال کرده و آنها را مرخص نمودم و ارتباط من با  احمد، نامه مشهدی

 .ایران به کلی قطع شد

شام خوبی خوردم. شده و  طرف آن روانه بهمن کوچکی داشت.   ایستگاه کوشکا بوفۀ     

نفر زندگی   ۰۰۶و خوشمزه بود. در این ایستگاه  خیلی عالی ١روسیه شتشی سوپ ملی 

قبضه توپ حفاظت   ٨ردند و اکثر آنها از سربازان واحد قزاق بودند. ایستگاه توسط کمی

آهن در دست احداث بود. کارمندان و کارگران  د. ساختمان جدیدی برای ایستگاه راهشمی

ای کوچک یک طبقه در کنار  هه آهن، افسران ارتش و مأمورین پست و تلگراف در خانراه

د. در مجموع آبادی در حال  شمی کوچکی دیده  ردند. هر از گاهی باغ کمیایستگاه زندگی 

 .پیشرفت بود 

ها  ، به نام کوشکا در نزدیکی ایستگاه و محل خدمت روس2ترکمنی یا آئولی  یک روستا     

انداخت. البته  ها مرا به یاد ایران می ا و خیابان هه ا، کوچهه اکستری خان. دیوارهای خبود

د که جزو خاک ایران نیست. کاله  شمی تر بود و احساس های این روستا عریض خیابان 

متدوال در ایران جای خود را به پاپاخ، کاله پشمی ترکمنان داد. اهالی در عوض کت بلند  

کمر داشتند. چادرهای ترکمنی کیبیتک نام دارد. آئول  ایرانیان ردای کثیفی با شالی در

 نگهداری خوراک چهارپایان را در داخل خود و محل هاینشینان ترکمن کیبیتک 

سازند. مسجد آئول نیز که با گنبدهای متعدد خود  با دیوارهای گلی و بلند می هائی محوطه 

مال و روحانی در داخل آن   نمایان بود، در داخل یک چهار دیواری قرار داشت و چند

روستا اقامت داشتند. بازار آبادی نسبتأ   نشسته بودند. چند زائر و تاجر در کاروانسرای

ای آن تجار ایرانی، ارمنی، بخارائی و ترکمن به کار تجارت  هه بزرگ بود و در حجر

 .مشغول بودند 

آباد، پایتخت  ابتدا از عشق سمرقند و بخارا  تصمیم گرفتم در عوض سفر مستقیم به     

رد، مالقاتی  کمیکه در این شهر خدمت    ۳کوروپاتکینفراسوی کاسپین دیدن کرده و با ژنرال

مفیدی در مورد    و نیم بود. امیدوار بودم ژنرال اطالعات  ساعت  ۴داشته باشم. طول مسیر  

زمستان به من  در فصل  5و عبور از تین شان 4مسیر و بارش برف در گذرگاه ترک داوان

 اعزام  بیک به کاشغریعقوب   میالدی در رأس گروهی برای مالقات  ١٨٧٧بدهد. او در سال  
١ .Schetschi 2 .Aol 

۳.Kuropatkin   م، در سال  ١۹2۵، درگذشت ١٨۴٨مارس  2۵الکسی نیکوالیوویچ کوروپاتکین، تولد

نمایندۀ سیاسی روسیه در آسیای مرکزی بود و در عملیات  ١٨٧۵وارد ارتش روسیه شد. از سال  ١٨۶۴

م با درجۀ سرهنگی شرکت داشت. در جنگ بین روسیه و دولت   ١٨٨١تا  ١٨٧۶فتح ترکستان از سال 

ر م وزی ١۹۰۴تا  ١٨۹٨از فرماندهان ژنرال اسکوبلوف بود. او از  ١٨٧٨تا  ١٨٧٧عثمانی در سال های 

 شود. نشینی قوای روس در جنگ با ژاپن به او نسبت داده می جنگ روسیه بود. عقب 

4.Terek Davan   های آالی در قرقیزستان که مسیر کاشغر از متری در کوه ۳٧2۰معبری در ارتفاع

خان برای تشخیر غرب با سپاه ن به چین از آن عبور کرد و چنگیزپولو برای رسیدند. مارکوکآن عبور می

 ود از آن گذشته است. خ 

5.Tien Schan   هائی در غرب کویر تاکالمکان در مرز قزاقستان و قرقیزستان که در جنوب رشته کوه

و افغانستان به  های هندوکش پاکستانرسد. این رشته کوه از ایاالت غربی چین تا کوههای پامیر میبه کوه 

 است.متر  ٧۴۳۹ترین قلۀ آن مرتفعبلندی کیلومتر امتداد دارد و  2٨۰۰طول 
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 .شد و با این مسیر آشنائی داشت

اکتبر برای حرکت آماده شدم. به ایستگاه رفتم و منتظر قطار مسافربری    2۰صبح روز       

ری مطبوع و دلنشین  آدا واقع در ساحل دریای مازندران شدم. هوای سحسمرقند به اوزون 

بود. صدای سوت قطار از دور به گوش رسید و به زودی قطار وارد ایستگاه شد. قطار  

های قطار فقط درجه دو و سه بود و دو واگن  دقیقه در این ایستگاه توقف داشت. واگن  ١2

های درجه سه مملو از تجار ارمنی، ای واگنهه رد. کوپکمیدیگر بارهای مسافرین را حمل  

ای زیبا و راحت  هه کمن و بخارائی بود. افسران روسی و کارمندان شخصی در کوپتر

دقیقه قطار به سمت شمال شرق   2۵و  ٧ردند. ساعت کمیهای درجه دو مسافرت واگن

دهد اما مسیر کوشکا  های زیادی را از دست میحرکت کرد. در مسافرت با قطار آدم دیدنی

السیر هم آدم نواخت بود که حتی در مسافرت با قطارهای سریع آباد به قدری یکبه عشق 

ورد. خمی ای به چشم  رد بیابان بود، به ندرت بوته کمی داد. تا چشم کار  چیزی از دست نمی

ای مرزی نوار ساحلی هه و در سمت چپ، دامنۀ کو  ١در سمت راست، کویر پهناور قراقوم

ای در جهت شمال غرب کشیده شده  مانند نوار تیرها  هه دریای مازندران قرار داشت. این کو

داد. بودند. هر از گاهی وجود چند شتر و یا گلۀ گوسفندی این یک نواختی را تغییر می

ردیم. حدودأ کمی ائی عبور هه گاهی از کنار چادرهای سفید و گرد ترکمنان و یا ویرانۀ قلع

از کنار دو آئول ترکمنی و   ٨ت از ساع پیشد. شمی دقیقه این دیدنی ها تکرار  ١۰هر 

ها و  های کشاورزی اطراف آن گذشتیم. نهرهای کوچکی آب آئول و زمین باغات و زمین 

در میان کویر خاکی بسیار زیبا   2رد. این جزایر سبز رنگ یا واحهکمی باغات آن را تأمین  

آهن بسیار  خط ائی عبور کردیم. این  هه رسیدند. توسط چند پل سنگی از روی دربه نظر می 

د. در قسمتی از مسیر، قطار از شمیخوب ساخته شده بود و هیچ تکان شدیدی احساس ن

بلندی های تپه مانندی که به دست   زدشت،ذشت. در بعضی نقاط این سبگمیبین چند تپه 

رسید که آرامگاه رؤسای قبایل آنها باشد،  د و به نظر می شمی ها ساخته شده بود، دیده  ترکمن 

 .ردندکمی هم از آنها در شرایط جنگی استفاده شاید 

ای دقیقه از کنار آئول دیگری عبور کردیم. این آئول در میان خرابه  ١۰و  ٨ساعت      

د. گلۀ بزرگی از گوسفند در اطرف آن چرا شمی برپا شده بود و بقایای قلعه ای دیده 

آنها که به نظر  . در نزدیکی آن کاروان بزرگی از شتر اطراق کرده بود. بار ندردکمی

بندی شده بود. قطار از ای چرمی درازی بسته هه در کیس  که رسید پشم گوسفند باشدمی

 .شددیده می آباد به وضوح رد و روستای ایرانی لطفکمی نزدیکی مرز ایران حرکت 

دقیقه در ایستگاه آرچیک توقف نسبتأ طوالنی داشتیم. یک قطار با   2۰و  ٨ساعت      

به روستای بابا دورما   ۹از ساعت  پسهای نفت از کنار قطار ما عبور کرد. اندکی تانکر

های نیمۀ دوم راه حتی از نیمۀ اول هم رسیدیم. این ایستگاه نقطۀ میانی مسیر بود. دیدنی 

آباد در سمت چپ  رد. در نزدیکی عشق کمی کمتر بود. قطار از کنار کویر قراقوم حرکت 

 هیچ   بود.دند، پوشانده  شمیتر  رفته نزدیکائی را که رفته هه امنۀ کوای شنی تا دهه مسیر، تپ 
از غرب به دریای قراقوم گیرد. ٪ مساحت این کشور را در بر می٧۰کویری در ترکمنستان که حدود . ١

 شود. میقوم محدود کویر قیزیلشرقی بهآرال، در شرق به رود آمودریا و شمالدریایمازندران، از شمال به

2 .Oas  طق مسکونی و سرسبز در میان کویرمنا 
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علف گذشتیم. در   و سو در وسط کویر بی آبورد. از کنار قریۀ آق خمی ای به چشم نبوته 

ای جدیدی از جنس سنگ بودند.  هه چندین ایستگاه، کارگران مشغول ساختن ایستگا

ای  هه از افتتاح ایستگا پسباشند موقتی بوده و ای کنونی که قدیمی و کوچک می هه ایستگا

 .جدید، متروکه خواهند شد

کیبیتک در آنها   ۳۰تا  2۰از کنار چند آئول گذشتیم. حدود  ١۰از ساعت  پساندکی      

و نیم از میان یک قلعۀ قدیمی و متروک عبور کردیم. قطار از وسط  ١۰برپا بود. ساعت  

دقیقه به   ۵از  پسرد و ساختمان آن در دو طرف مسیر قرار گرفته بود. کمیآن عبور 

در وسط کویر شدیم. باد   ١تکهۀ سرسبز آخالایستگاه کوچک گیاروس رسیده، وارد محوط

ترین قسمت مسیر  و نیم به دیدنی ١١وزید و هوا بسیار مطبوع بود. ساعت مالیمی می 

بود که به حال خود رها شده و متروکه گشته   2رسیدیم. یک شهر قدیمی ایرانی به نام آنائو

آباد قطار به ایستگاه عشق  ١2 د. باالخره ساعت شمیها اضافه  تعداد آئول  رفته به بود. رفته 

 .وارد شد زیبا  یبا ساختمان

های ساده  ها اونیفورمدر سکوی ایستگاه رفت و آمد فراوان بود. افسران روسی و قزاق     

های عجیبی به سر گذاشته بودند. تجار ایرانی در ها پاپاخ اما با ابهتی به تن داشتند. ترکمن 

ها با  منه، تاتارها، یهودیان بخارائی، افغان حال فروش انگشترهای فیروزه بودند. ارا

های شخصی  ها با لباسها، روسها، حمالها، مستخدمین هتل ای آبی، میوه فروشهه عمام 

زیبای خود در جنب و جوش بودند. خارج از ایستگاه  هایو بانوان روسی با لباس 

ای متعددی ایستاده بود. سورچی با دیدن مسافر به زیر آمده و با فریاد، ایما و  ههدرشک

رد تا شاید پولی نصیبش گردد. بعضی از آنها حتی  کمیاشاره توجه مسافر را به خود جلب  

شهر رساندم.    ای گرفته و خود را به آمدند. درشکهای ایستگاه به دنبال مشتری می هه تا پای پل

کشید. کف خیابان  دقیقه طول  ١۵راند و از ایستگاه تا شهر زیادی میت چی با سرع درشکه

ورد. چند درشکه با  خمی الیۀ ضخیمی از ماسه بود و درشکۀ سبک ما مانند پرکاهی تکان 

داد از غبار غیب شده بود و اجازه نمی  و گرد ونردند. درشکۀ ما درکمی هم حرکت 

چیز زیادی از دست ندادم و در طول مسیر فقط چند خانه   های مسیر استفاده کنم. امادیدنی

از عبور از میدان شهر، سورچی در مقابل   پس وجود داشت. وارد خیابان افسران شدیم. 

مسمی بود زیرا اتباع دولت انگلستان فقط با داشتن  هتل لندن توقف کرد. این نام بسیار بی 

 .کاسپین را داشتندحی فراسویاجازه نامۀ کتبی از دولت روسیه اجازۀ سفر در نوا

اولین کار من مالقات ژنرال کوروپاتکین بود. در ساختمان زیبائی از من استقبال شد.       

در محوطۀ ورودی ساختمان، کت و کالهم را گرفته و مرا به اطاق آجودان ژنرال راهنمائی  

اطالع داد. عکسی از کردند. او با احترام تمام با من برخورد کرده، ورود مرا به ژنرال 

قدیمی   ایههورد. دیوارهای این اطاق با اسلحخمی  چشم  تزار و همسرش در دیوار اطاق به

از چندی ژنرال باابهت تمام و ظاهر آراسته وارد شد. در ابتدا  پسآسیائی تزئین شده بود.  

 از شنیدن   پسسیاهی داشت. و چاقی بود و ریش گفت که او قرار مالقاتی دارد. مرد کوتاه 
آباد واقع در جنوب این جزیرۀ سرسبزی در کویر قراقوم در ایالت آخال ترکمنستان به مرکزیت عشق . ١

 باشد.کشور که ساکنان آن از قبیلۀ تکۀ ترکمنان می

2 .Anao 
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زمستان و میزان  دوان در فصل هوائی ترکوجزئیات سفر آیندۀ من، در مورد شرایط آب 

صحبت کردیم. او به من پیشنهاد کرد سفر خود را بیش از این به تأخیر  بارش برف در آنجا  

باشد.  بینی نمیهوای این منطقه از آسیا بسیار سخت بوده و قابل پیش  و نیاندازم زیرا آب 

حتی قرقیزها    ود به طوریکه شمینو مسیحی از برف عمیقی پوشیده  گذرگاه در روزهای سال

رد که سفر من بسیار  کمی بینی نند. او پیش کمی ی برخورد هم برای عبور از آن به اشکاالت

آغاز کرده بودم. در   پیشمن سفر خود را الاقل دو ماه  کردمشکل خواهد بود و آرزو می

واقع او با این سخنان قصد داشت مرا از ادامۀ سفر باز دارد اما اضافه کرد، از آنجائیکه  

برف عادت دارم، نباید از این سفر  و اآیم و به سرممن از کشوری در شمال اروپا می

از مراجعت به کشور خود سفرنامۀ   پسای داشته باشم. به ژنرال گفتم که قصد دارم واهمه

آباد هیچ ممنوعیتی برای من  خود را تنظیم کرده به چاپ برسانم. او تأکید کرد که در عشق 

هر هم دیدن ش  مینظا دگان. حتی اجازه دارم از پاموجود ندارد و من برای دیدن شهر آزاد

برداری نموده و کرده و در مورد تعداد سربازان، اسلحه، توپخانه و مهمات آن یادداشت

هرآینه شخصی قصد ممانعت داشت به شخص او مراجعه نمایم.    ،تصاویر آنها را ترسیم کنم

 .از خداحافظی، محل کار وی را ترک کردم پسمن از زحمات وی قدردانی کرده و 

گوشی وجود داشت. در وسط این میدان،   ۴از محوطۀ فرمانداری، یک میدان خارج      

ای برای یادبود، ادای احترام و قدردانی از فرماندهان و سپاهیانی که در جنگ  مجسمه 

 .دشمی جان خود را از دست داده بودند، مشاهده  ١معروف گوگ تپه

آباد  کاسپین در عشق فراسویی من با عضو انجمن شهر و رئیس راه آهن بعدمالقات      

از انجام چندین پروژه راه آهن در اروپا، مخصوصأ در   پسبود. او  2شولتزآقای کارل فن

آهن اطراف دریاچۀ آرال، مفتخر به کسب مدال سوئد و بلغارستان، پس از انجام پروژۀ راه

کاسپین  اسویآهن فر  نقرۀ انجمن جغرافیادانان روسیه شد و از چند سال پیش در پروژۀ خط

ناشدنی نمود. او، همسر مهربان و دخترانش چند روز فراموشدر این شهر انجام خدمت می 

نمودند. من   میزبان من بوده و از من مانند همشهری و فردی از خانوادۀ خود پذیرائی

آباد، راه آهن و شرایط منطقه کسب کردم. ناگفته نماند  اطالعات با ارزشی در مورد عشق 

 .از این دیدار از بیماری وبا درگذشتند پسو همسر مهربانش چندی  که او

های زیادی وجود ندارد. هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر دیدنی  ۶آباد حدود عشق      

اندازد. کلیسای جامع آن در وسط شهر قرار بازار شهر آدم را به یاد مناطق آسیائی می

از اتمام بنا، جای کلیسای   پسگرفته است. کلیسای جدید دیگری در حال ساختمان است و 

رسد کلیسای جدید بسیار زیباتر خواهد شد.  جامع را خواهد گرفت. آنطوریکه به نظر می 

 راف آن دیدهانگلیسی در اطتوپ  ۴بزرگ سنگی قرار دارد و  در وسط میدان یک هرم

شدگان در پای باروی  برای ادای احترام به کشته   پیشم مانند مجسمۀ  ه  ه. این مجسم شودمی

بازی ی شدم که افسران عصرها در آنجا ورق پقلعۀ گوگ تپه برپا شده است. وارد کلو

 برگزار  اشراف شهر در این کلوب  و  رقص برای اعیان   ردند. هرهفته دو نوبت مجلسکمی
کیلومتری عشق  ۴۰ترکمنستان واقع در نام قلعۀ جنگی ترکمنان در منطقۀ سرسبز کویری آخال تپهگوگ . ١

 مرکزی بود.ا علیه ترکمنان آسیایهآباد است که محل جنگ نهائی روس

2 .Carl von Schultz 
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پرداختند. محلۀ  زدن میهر به قدم ش می د. مردم عصر روزهای تابستان در باغ عموشمی

ای یک طبقه و تمیز بسیار زیبائی  هه خوردار بود. خاننشین شهر از آرامش اروپائی برروس

روی های شهر پهن اما اکثرأ خاکی بود. برای گرفتن درشکه احتیاجی به پیاده داشت. خیابان 

روسی بود که با سرعت زیاد از   آباد یک شهر کوچکیا انتظار نبود. به یک کلمه عشق 

تمدن اروپائی   ت و رسیدن بهمرکزی جدا شده و در حال پیشرف صحراهای وحشی آسیای 

 .بود

داد. گذشته از آن یک واحد قزاق با  هر را تشکیل می ش میهزار سرباز واحد نظا ۴     

قبضه توپ داشتند، در   ٨ر کدام ه هاسب و دو دستۀ توپخانه ک  ١۹۶واگن مهمات و  ١2

کل  هزار نفر و در  ١2کاسپین شهر مستقر بود. تعداد کل سربازان در نواحی فراسوی

نظم انجام   کورپاتکین وظیفۀ مهم خود را مقتدرانه و با هزار نفر بود. ژنرال ۴۵ترکستان 

رد. کمی های مختلف شهر حضور پیدا  شناسی و دقت خاص خود در انجمن داد. او با موقع می

ا افسران را احضار کرده و نقاط  هه شنب دید و پنج او هر چهارشنبه از سربازان سان می

 .نمودات الزم را به آنها گوشزد می ضعف آنها و نک 

ها خدمات  نظامیان ترکمن هم دیدار داشت. آنها در جنگتوان با شبه آباد میدر عشق      

یک    ماهیانۀ هر دهند. حقوق آوری اطالعات انجام می در مورد جمع  ویژه  بهشایان توجهی 

باشد. اونیفورم آنها  می عهدۀ خود آنها  روبل است اما تهیۀ اسب، اسلحه و اونیفورم به 2۴

باشد که با کمربندی  ای رنگ بلندی میهای محلی آنهاست که عبارت از ردای قهوهلباس

ود. کاله آنها پاپاخ سنتی آنهاست. یک شمشیر تقریبأ منحنی و خنجری  شمی در میان بسته 

ای چرمی در شانۀ راست خود دارند که در آن مهمات خود را حمل  بندند. کیسه به کمر می 

 .های خود را دائمأ بر سینه دارندنند. آنها مدالکمی

ها مهارت خود را نشان دادند. حس  میالدی در کوشک، ترکمن  ١٨٨۵در عملیات سال       

د و  جنگجوئی آنها که از مدتی پیش توسط نیروهای روسی مهار شده بود، به ناگاه بیدار ش

بودند،   ها را که سربازان سلحشوریافغان آنها  ها حمله کردند.  گرسنه به افغان مانند ببرهای

 .نشینی و فرار کردندشکست داده و مجبور به عقب 

گوارشی همواره در شهر شیوع   هایآباد خوب نیست. تب و ناراحتیهوای عشق وآب     

هوا ناچیز است و    باشد. رطوبتسرد میها ها هوا خفه و دم کرده و زمستان دارد. تابستان 

بهار است.    درصد ثبت شد. بهترین ایام شهر در فصل 2۴اکتبر   2۴و نیم شب  ١2ساعت 

پیچد.  ود و عطر آنها در شهر میشمیزیبائی پوشیده    هایدر این فصل حتی بیابان هم از گل

مراه دارند، ه ه با خود ب غذائی را کهبیرون از شهر رفته و  ه ا بهه اهالی شهر با درشک

شد. پس از  کمیها بسیار کوتاه است و فقط چند هفته طول  . اما عمر این گل کنندمیصرف 

 ند. یکی از عوامل بد آبکمیها را پژمرده و خشک گذشت مدت کوتاهی، شدت آفتاب گل 

های های بیابان شن  . این بادها استآباد، وجود بادهای پائیزی و زمستانی آن هوای عشق  و

قدری  روان به  هاینند. غلظت شن کمیاطراف را با خود حمل کرده و مه غلیظی ایجاد 

چشمی در این شهر    هایود. بیماریشمیهای طرف دیگر خیابان دیده ن باشد که ساختمان می

اکتبر من این باد آزار   2١فراوان است. جهت وزش بادها اغلب از سمت شمال است. روز  

 .هنده را تجربه کردمد
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که اهل سوئد بود اما به زبان    ١شرنامراه کاپیتان کروسنه  ه اکتبر ب   2١روز    ١2ساعت       

کیلومتری   ١۴ای شهر ایرانی آنائو واقع در هه سوئدی آشنائی نداشت، به بازماندۀ خراب

آباد رفتیم. کاپیتان با کالسکۀ افسری ارتش روسیه که کالسکۀ بزرگی بود  شرقی عشقجنوب 

د، به دنبال من آمد. سورچی قزاق، ما را به سرعت از  شمیو به وسیلۀ سه اسب کشیده 

وزید اما های شهر حرکت داده به خارج از شهر برد. باد نسبتأ مالیمی در شهر می خیابان 

افت و تبدیل به طوفان شد. جهت آن مستقیمأ به سمت  در خارج از شهر سرعت آن افزایش ی

د و کالمی از  شمی ردم سخنی بگویم دهانم پر از شن کمی صورت ما بود. تا دهان باز 

 شت. به زودی سر تا پا شن شدیم. در این بیابان برهوت چیزی برایگمیام خارج نحنجره 

 .ودشمی رفته بیشتر ه این دلیل سرعت آن رفت جلوگیری از باد وجود ندارد و به 

پرید  دهنده بود. کالسکه در جادۀ ناهموار باال و پائین می قسمت اول مسیر بسیار آزار     

دیم. برای شمیبرد. ما هم داخل کالسکه باال و پائین  جلو می  ها به بلندی و  و ما را از پستی 

دن  رد. در یک فرصت سورچی با رسیکمیاینکه کالسکه چپ نشود سورچی خود را کج 

ها برای به گودال آبی، موفق نشد مسیر را عوض کند و مستقیمأ به داخل گودال راند. اسب

خارج کردن کالسکه از آب بر سرعت خود اضافه کردند اما شدت تکان به قدری بود که  

ما با اینکه به خاطر شرایط نامساعد مسیر آمادگی داشتیم، با سرعت به سمت جلو و کنار  

 پسای وارد شده شدیم. باالخره چهارنعل از دروازۀ مخروبۀ قلعۀ متروکه سورچی پرتاب 

د شمی  محوطۀ باغ قلعه رسیدیم. آئولی با چند کیبیتک در محوطه دیده   از عبور از داالنی به

 .و تعدادی سوارکار دو ترکه در حال سوارکاری بودند 

پوشیده از  قسمت خطرناک جاده یک کمربند شنی به طول چند صد متر بود. زمین     

ها تمام قدرت خود  رد. اسبکمی های ریز و زرد رنگ بود و چرخ کالسکه در آن گیر شن 

بردند اما با اینحال در چند نوبت در شن گیر کردند ولی ترکۀ سورچی قزاق را به کار می 

های کالسکه در شن فرو  ردیم چرخکمیای توقف آنها را به حرکت واداشت. اگر لحظه 

ت مجدد امکان نداشت. خوشبختانه از این خطر هم جان سالم به در بردیم.  رفت و حرکمی

ها و  داد. آدم به خوبی حرکت شن وزید و ابری از شن تشکیل میباد همچنان به شدت می 

و دائمأ توسط   هدریا بود مانند امواج ،شن دید. امواجها به روی زمین را می تشکیل موج 

ای هه تجمع کرده و تپ  یکویر ایهه ها، اطراف بوت. شن دنرفتباد حرکت کرده و جلوتر می 

دائمأ در زیر شن مدفون    کها  هه اندیشیدم که این بوت دادند. با خود می هاللی شکلی تشکیل می

ود حتی به  شمی است و گفته    طویلای آنها بسیار  هه . البته ریش کنند چگونه رشد می  باشندمی

ای هه قراقوم بود که تا کو  جنوبی کویر  ر آن بودیم کرانۀ ما د  رسد. بیابانی کهصد متر هم می 

 .مرز ایران وسعت داشت

کالسکه در مقابل دروازۀ شهر آنائو توقف کرد. شهر سابقأ باروی گلی داشت اما       

هائی از آن ریخته بود ولی دروازه و دیوارهای آن هنوز پا برجا بود. در قسمت  قسمت 

ردند. قسمت  کمید که نگهبانان از آنها تیراندازی شمی هائی دیده باالی دروازه سوراخ 

ا که از ههای پیچ در پیچی داشت. دیوارهای تعدادی از خانهه ها و کوچداخلی شهر خیابان 

 جنس گل و آجر بود هنوز قابل تشخیص بود. اکثر دیوارها ترک خورده بود و شکافی در  
١ .Krusenstierna 
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رسید. در قسمت خارجی دیوار قراولخانه  . به نظر شهر بزرگی می وردخمی به چشم آنها 

د. در صورتی که  شمیهائی مانند برج باروی شهرهای ایران دیده در فواصل معین، برج 

ها پناه  توانستند در این برج می آنها ردند، کمیاشرار هنگام کار اهالی در مزارع حمله 

ها وجود داشت که د. مسلمأ انباری در برجشمیها دیده بگیرند. مزارع آنها از این برج 

 .ردند تا هنگام محاصره از آن تغذیه کنندکمیاهالی آذوقه خود را در آنها نگهداری 

های گنبد آن  کارینوز پا برجا بود. البته کاشی ه  هزیباترین قسمت شهر مسجد آن بود ک     

های خود را حفظ کرده، یوارهای آن رنگ در قسمتی فرو ریخته بود اما بازماندۀ تزئینات د

ها، آنها را  کاریرسید. سختی کاشیمانند آینه براق بود و هنوز هم بسیار زیبا به نظر می

از شر باد و طوفان شن در امان داشته بود. سبک معماری مسجد کامل ایرانی به نظر  

ها دو اژدها در و برگ ا هه رسید اما سردر آن تزئینات غیرمعمولی داشت. در میان ساقمی

د و زبان سه شاخۀ آنها از دهانشان خارج شده بود،  شمی ای آنها دیده هه حالیکه پاها و پنج

توان گفت که در باشد. به این دلیل می ها می تصویر شده بود. این نوع نقاشی مختص چینی

مسجد، این    ردند و برای تزئینکمیا و تجار چینی زیادی زندگی  هه این شهر کارگران، برد

ام. طرح را انتخاب کرده بودند. من نظیر چنین تزئیناتی را در ایران، بخارا و سمرقند ندیده

متأسفانه گنبد و دیوارهای ترک خوردۀ این مسجد هر لحظه احتمال فروریزی داشت که در 

ریخت. در هر طرف درب مسجد دو غرفه روی این صورت تزئینات نیز با آنها فرو می 

د. احتماأل نذورات یکی از شمی شده بود. در درون یکی از آنها شاخ قوچی دیده  هم ساخته

اهالی بود که نذر خود را ادا کرده بود. در سمت راست آن، قبر انسان محترمی به چشم  

ورد. قسمت سمت چپ، احتماأل در ایام گذشته یک مدرسه بود. در محوطۀ فرسوده و  خمی

 .دشمی تخریب شدۀ آن یک کیبیتک دیده 

ای آورده بود. در شید کاپیتان با خود صبحانه کمیچون سفر ما چندین ساعت به طول      

د. در کنار باروی تخریب شدۀ شهر نشسته و  شمی ها ودکا و خاویار هم یافت بین خوردنی 

 .آباد مراجعت نمودیمصبحانه را صرف کردیم. سپس از همان طریق به عشق

 ١راه کاپیتان انجام دادم. در این سفر سروان فورویلممه  ه اکتبر سفر دیگری ب  22روز       

ها در  ای کوشی و باقر که ترکمن هه هم با ما بود. ابتدا به سمت غرب حرکت کرده به خراب

ائی در جهت جنوب مشاهده  ههآنها اطراق کرده بودند، رفتیم. هوا خوب و روشن بود. کو

ا بودند. نیروهای شبه  هه ارشنب د. خارج از شهر، سربازان در حال مشق و رژۀ چهشمی

 .ردندکمی نظامی ترکمن هم با آنها تمرین 

ها یک شخص ارمنی  . در یکی از پارکبودکوشی اطراق مهمی برای ترکمنان      

آباد برای . اهالی عشقبودای گشوده و سالن آن را با میز و صندلی مبله کرده غذاخانه 

آیند. جویبار کوچکی زیر ن غذاخانه می صرف غذاهای تاتاری مانند شیشلیک و پلو به ای 

در   پهناوری است که  و  ند. باقر، آئول بسیار وسیعکمی سایۀ درختان، این روستا را آبیاری  

آباد قرار دارد. روستا از دو قسمت قدیم و جدید کامل متفاوت  کیلومتری عشق  2۰فاصلۀ 

کیبیتک برقرار بود و ما از چند کلبه دیدن   ۴۰۰تشکیل شده است. در قسمت قدیمی حدود 

   هاکیبیتک ترکمن کردیم. به این خاطر از فرصت استفاده کرده و چند سطری در مورد 
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آبادهای خراسان و سفر به عشقعبور از کوه  بخش نهم  
 

ای که به روی استوانه ست  کیبیتک مانند گنبد پهن و کوتاهی  از خارج که نگاه کنید  .نویسممی

ها  ای تشکیل شده که این چوب م پیوسته ه  ه های بای شکل، از چوب سوار است. پایۀ استوانه 

ود.  شمی تر انجام شدن هستند و به این ترتیب حمل و نصب آنها راحت به راحتی قابل جمع 

های متعددی در آن  ردد که مادگیگمیدایرۀ بزرگی ختم   های استوانه به چوب قسمت باالی 

های این دایره فرو ای به شکل نرینه در مادگی های باریک خم شده تعبیه شده است. چوب 

ها به دایرۀ کوچکی در وسط قسمت گنبدی شکل سقف  رود. قسمت انتهائی این چوب می

باشد.  ند که محل خروج دود اجاق داخل کیبیتک می کی مچادر ختم گشته و سوراخی را ایجاد  

  خارجی این استوانه، دور   ود با نمد پوشاند. قسمت شمیسوراخ را هم    لزوم این  در صورت

د. گنبد  رویود. این گیاه در کنار جویبارها می شمی دور از نوعی گیاه کویری پوشیده  تا

ای نند. از این نمدها حتی در دیوارۀ استوانه پوشاهای سیاه رنگی می منحنی چادر را با نمد

 .وندشمیود. نمدها به وسیلۀ ریسمانی محکم شمی چادر هم استفاده 

ند. اما وسط چادر برای  کمیهائی کف چادر را مفروش در داخل کیبیتک فرش      

ها لوازم زندگی خود از قبیل مواد خوراکی،  . ترکمن استفرش  برقراری آتش، بدون

ا، شمشیرها را در کنار ههحبوبات، لوازم کار، اسلح و گندم و سایر غالت  هایگونی

ای شکل چادر آویزان  ا را از دیوارۀ استوانه هه ها و کالدهند. لباسای چادر قرار میههدیوار

ند.  کمی ها حرارت را به خود جذب کرده و هوای داخل کیبیتک دم نند. در تابستان نمدکمی

ذارند تا نسیم باعث کوران شده و هوای آن  گمی ر نسیمی به وزد درب ورودی را باز اگ

آتشی در وسط کیبیتک روشن است و دود آن از  دائمأها تر شود. زمستان اندکی قابل تحمل 

تری هم برای آغل  چکود. هر خانوادۀ ترکمن چادر کوشمی سوراخ وسط سقف خارج 

 .های خود داردگوسفندان و اسب 

به داخل چادری وارد شدیم. زن مسنی نشسته و با چرخ ریسندگی خود مشغول کار       

ها پنهان کرد.  بود. دختر ده ساله ای که از ورود ما وحشت کرده بود خود را پشت گونی 

ود.  شمیای دارد که توسط جوی و یا نردۀ چوبی از محیط همسایه جدا هر چادر محدوده

باید در محدودۀ خود چرا کنند. مردان قوم تکه بسیار  ها و گوسفندان هر کیبیتک اسب

وند  شمیباشند. زنان و دختران آنها با دیدن غریبه به ناگاه غیب  دوستانه و خوش صحبت می 

 .ردندکمیاما من آنها را دیدم که از مخفیگاه خود ما را دزدانه تماشا  

ند.  کمی زیادی در یک محل اقامت نباشند و قبیله مدت  ها قبایل در حال حرکتی می ترکمن      

 بیان  قبلباشند. چنانچه دائمأ با احشام خود از مرتعی به مرتع دیگر در حال جابجائی می 

تاز آنها پایان داده و آنها را مجبور کرده تا قبایل صلحدوستی    و  کردم ارتش روس به تاخت

ت این ده سال روش زندگی داری روی آورند. آنها در مدای و گلهشده و به زندگی قبیله 

نند. اطراق آنها  کمیهای خود دوستانه زندگی  اند و در اطراقخود را به طور کل تغییر داده

اند و آن قبایل جنگجو  ده و حتی گروهی از آنها به کار کشاورزی روی آوردهش  میتقریبأ دائ

وجود دارد که   نیفراوا  اند. در باقر، جالیزها، مزارع و باغاتکشاورزان صلح دوستی شده 

باشد. محصوالت آنها مانند انگور، تنباکو، کلم، خربزه و هندوانه در  ها میمتعلق به ترکمن 

ام. ا دیدههه ها را هنگام حمل محصوالت خود در جادرسد. من ترکمن شهرها به فروش می

 .دشمیدر بین آنها چند تن ایرانی و تاتار هم دیده  



دین سون هه دین در خراسانهه     

١2۳ 
 

ای یک قلعۀ قدیمی یونانی به نام  هه دیم. به خرابمشغول پیاده روی در روستا ش     

مانده اما دیوارهای آن  رسیدیم. از آن قلعۀ معروف قدیمی فقط تلی از خاک باقی  ١نیکائیس

هنوز پا برجا و برقرار بود. این قلعه مانند یک چهار دیواری بزرگی است که در وسط آن  

 .یک تپۀ گلی قرار گرفته باشد

مراه داشتیم، قصد مراجعت کردیم. یکی از  ه ه با خود ب ای کهاز صرف صبحانه  پس     

ها ما را برای صرف چای دعوت کرد. در وسط کیبیتک آتشی روشن شد و آب در ترکمن 

ای چینی داده شد و بدون قند نوشیدیم. حتی  هه داخل کتری فلزی به جوش آمد. چای در کاس 

ران میزبان بودند، در مراسم صرف چای شرکت داشتند.  زنان خانواده که مادر و خواه

 .کردیمآباد مراجعت از سپری کردن یک روز خوب، در زیر نور ماه به عشق  پس
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