
 

 

 

 

 

 دومبخش 

 اشرار سواحل کولخیس
 

ا در ههشب در میان باد و باران وارد بندر پوتی شدیم. الاقل در این شهر درشکنیمه      

بندر رفتند اما من به خاطر   1حرکت بودند. همراهان من به شهر در فاصلۀ دو ورستی

انباری برای حفاظت از باران، مدتی در بندر    کیلوئی خود و سپردن آن به   ٣۵٠تحویل بار  

ورد و خمی سپس به تنهائی به شهر رفتم. قطرات باران به سقف چرمی درشکه  و مبود

سالمت از روی دو پل به روی رود ریون عبور کردیم. با ورود به    مسیر گلی شده بود. به

 ت بازرسی کردند زیرا به دق  ها جلوی درشکۀ مرا گرفته و برگۀ عبور مرا بهشهر، قزاق

به  شهر پر بود. اکثر مسافران منتظر حرکت قطار    هایمن مشکوک شده بودند. تمامی هتل 

پیدا کردم.  ۴کثیفی در یک مسافرخانۀ درجه  های صبح اطاق تفلیس بودند. نزدیکی  سمت

زیر  ای دیوارها با سنگ  هه شده بود غرق در آب بود. پای   مسافرخانه در آن واقع   خیابانی که 

ی وجود  ئسازی شده بود. خوشبختانه سطح خیابان اندکی باالتر بود. در دو طرف آن جو

مانندی  ای دو طرف خیابان در میان باتالق هه د. خان شمیآنها سرازیر    باران به  داشت و آب

ندرت باران   به کامأل در میان آب بودند. در فصل تابستان ها قرار داشتند مخصوصأ باغ 

بارد اما رطوبت شدید هوا آزاردهنده است. کامأل پیدا بود که بیماری تب در این شهر  می

 .ندکمی غوغا 

مسافرخانۀ من مانند یک جزیره بود. گاوها که آب تا زانوی آنها باال آمده بود در حیاط       

این دلیل   سطح خیابان بود و به  طبقه و نزدیک به ردند. ساختمان آن یک کمینشخوار 

ها همه نمناک بودند. باتالق مانندها که به خاطر شدت باران وسعت یافته بود اجازۀ  اطاق

ها غیرممکن بود. در این شهر گالوش  کالسکه در خیابان  داد. حرکت بدون نمی پیاده روی 

. شهر موقعیت خوبی نداشت و فاصله تا بندر زیاد بود. این  استو چتر جزو ضروریات 

د. البته  وششب وارد بندر اگر او نیمه  ویژه به  است کننده شرایط برای مسافر بسیار خسته 

تر بود زیرا کشتی فقط یک  مسافری که قصد داشت پوتی را ترک کند مشکلشرایط برای 

بار زیادی نداشتند شب را در سالن   رد. احتماأل مسافرینی که کمی ساعت در بندر توقف 

کشتی در   رساندند. گذشته از آن ساعت حرکتصبح می بندر و در میان اشرار قفقاز به

 .نصب نشده بود  شهر

 د. یک پل چوبی  شمی رود ریون به صورت دو شاخه بین شهر و بندر به دریا سرازیر       
1.Verst   متر 1٠۶۶واحد مسافت در روسیۀ قدیم، هر ورست برابر 
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به  ها، ها و گاریها، کالسکه قدیمی به روی آن بسته شده بود که عبور از آن برای پیاده 

علت بارش باران و تابش آفتاب    به ها  در تاریکی شب بسیار خطرناک بود زیرا چوب   ویژه

آب  . بعضی قسمت آن ریخته بود و مسافر ندپنبه شده بودچوب  پوسیده و نرم شده و شبیه 

ها سورچی  شخص در آنها وجود داشت. حرکت   رفتن پایدید. خطر فرورود را می  آلودگل

ا هه ها یا چرخ کالسکه در این حفرپل بدون فرو رفتن پای اسب های اینخاز میان سورا

دادند اما چرخ  ها با دیدن سوراخ اندکی تغییر مسیر میبرای من معمائی شد. احتماأل اسب 

؟ شاید عدم رسیدگی به این پل به دلیل اعتصابات  ندافتادها نمیا چگونه در سوراخ هه کالسک

 .ندهستتر از این پل بسیار خراب  1های منطقۀ هندوچینپل بود. 

های بزرگی به اندازۀ خرگوش گذرانده و روز در این اطاق نمور و در میان موش  ۴     

م. گاهی سرهنگ و گاهی سرکنسول قوطی ساردین، سوسیس یا  بودبا توجه به شرایط شاد  

زندگی خبرنگاران جنگی بود و هرچه  آوردند. زندگی ما مانند یک شیشه شراب پیش می 

وردیم. خوشبختانه من با تمرین روزانۀ زبان روسی تسلط بیشتری  خمیآوردیم  دست می   به 

 .پیدا کردم اما آن دو حتی یک لغت سوئدی هم یاد نگرفتند این زبانبه 

مراسم رقص در کلوب شهر شرکت کردیم. این مجلس   نوامبر در یک ۵عصر روز      

زیادی نداشت برگزار شده بود.   بودجۀ ساالنۀ   شهر که  آوری اعانه برای مدرسۀبرای جمع

نند از جمله بونیورها،  کمی در شهر زندگی  هک می در این مراسم نمایندگانی از تمامی اقوا

  ارامنه و سایر اقوام شرکت،  4، ابخازها٣هاها، مینگرلین رتین ، ایمه 2هاها، گوریست گروسین 

داشتند. گذشته از آنها تعداد اندکی از افسران و اهالی روسیه با ظاهری متفاوت هم دیده  

نواخت  مرد و زن گروسینی با حرکات سریع و نرم و موزیک یک   دند. رقص سنتی یک شمی

رد. گاهی  کمیرقص حرکت    زیبائی در پیست  موزون به   بسیار دلنشین بود. زن با حرکات 

داد. سر را دائمأ مانند  روی انگشتان پا تغییر مکان می   زد و بهکمر می   خود را به   هایدست

ای قفقاز باال نگه داشته بود. مرد با حرکات زیبا و منظم در پی او روان بود. ههشاهزاد

د. شمیزدن افزوده  سرعت کف   رفته به ردند و رفته کمی زدن آنها را همراهی  حضار با کف 

دادند تا شاد باشند. رقص این مردم فقیر نسبت به  مردم نهایت کوشش خود را به خرج می 

 هاروسمراسم که    تر بود. یکی از نکات مشخصۀ اینگونهرقص ما اروپائیان زیباتر و دیدنی 

م خوردن  ه  ه ا دائمأ در بوفه بودند و صدای بدر آن شرکت داشتند سر و صدای زیاد بود. آنه 

 .ر حال مجلس گرم و پرشوری بوده ه رسید. بگوش می  های مشروب آنها به گیالس

شیشۀ پنجره   باران به  برق و برخورد قطرات و صدای رعد نوامبر با  ۶صبح روز      

ای شدید بود که سرهنگ تصور کرد بمب منفجر  اندازهخواب بیدار شدم. طوفان به خواب  از  

های شهر را وسعت  باران آبگیرها و باتالق شد. آسمان پوشیده از ابر و تیره بود. بارشمی

 روسی با بار زیاد در بندر لنگر کشتی  ۵اندازه زیاد بود. امواج در بندر بی داده بود. بلندی
شرقی آسیا و شامل کشورهای ویتنام، کامبوج، میانمار یا برمه، تایلند و جنوبای در . هندوچین منطقه 1

 اند.بخشی از  مالزی است که از دید تاریخی زیر نفوذ فرهنگی هند و چین بوده

2 . Gurist ای در غرب گرجستان در ساحل شرقی دریای سیاه به مرکزیت اوزورگتیمنطقه 

٣ . Mingrelin ،خودمختار آبخاز، منطقغرب با در شمالگرجستان که در غرب ایمنطقه نام سابق اودیشی

 است. سیاه همسایه رتین، در جنوب با گورین و در غرب با دریایدر شمال با سوانتین، در شرق با ایمه

4 .Abchaz سرزمینی در غرب قفقاز و کرانهٔ شرقی دریای سیاه به مرکزیت بندر سوخومی 
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شهر، کارگری نبود. خدمۀ کشتی هم به شهر رفته   اما برای حمل کاال به ندانداخته بود

محموله به    ۵٠٠ا به تعداد حدود هه بودند. کاال در اسکله مانند کوهی از جعبه، کیسه و بست

و در نتیجۀ اعتصابات،    ها محتوی آرد و شکر بودهه روی هم انباشته شده بود. تعدادی از کیس

 .ن رفته بودندزیر باران کامأل از بی 

 مسر وی سوئدی بود با وجود تهدیدهائی ازه ه آهن کرئیس ایستگاه راه 1لوپاتینآقای     

د. همسر  شمی آهن بود که سر کار خود حاضر تنها کارمند راه ،اعتصاب کنندگان طرف 

.  ندرئیس ایستگاه بین پوتی و تفلیس کشته شده بود  ۴او به درستی نگران جان وی بود زیرا  

او به من توصیه کرد منتظر باشیم زیرا در چند روز آینده یک قطار نظامی از تفلیس وارد 

 .رساندکه کامأل تعمیر شده بود می  2د و ما را به ایستگاه سامتردیشمی پوتی 

نوامبر به دیدار آقای لوپاتین رفتم. او با اعتصابیون جلسه داشت.   ٨عصر روز      

آغاز شده   پیشساعت  ۴محل اجتماع کارگران راهنمائی کرد. جلسه از  سربازی مرا به

ها از خود  اندازه جالب بود. آنها در سخنرانیکارگران برای من بی بود. شنیدن اعتراضات 

زدند. درخواست آنها تقسیم عادالنۀ ثروت و قدرت بین مردم کف میدفاع کرده و حضار 

بود. اعتراضات شدیدی علیه آقای لوپاتین مطرح شد. او تحت فشار شدیدی قرار داشت 

زیرا او در این اعتصاب شرکت نکرده بود. شخصی پیشنهاد کرد او اعدام انقالبی شود اما  

خدمت    لوپاتین همواره در جهت   و عقیده داشت آقایدفاع از وی پرداخت. ا  ی به بعدسخنران  

  به کارگران عمل کرده بود. یکی از کارگرانی که در اعتصاب شرکت نکرده بود تهدید

اینگونه تهدیدها  فت  گمیتابوت ترسیم شده بود. او    ای را نشان داد که در آن تصویر یکنامه 

چند تن از کارگران   . در خاتمهنخواهد دادر هرگز نظر خود را تغییکارساز نبوده و او 

زبان خود گفتند اما من به جز چند لغت مانند انقالب، آزادی، سیاست،    گروسینی مطالبی به 

د  شمیدموکراسی مطلبی دستگیرم نشد. هرچه سخنرانی او شدیدتر خودمختاری و سوسیال 

د. البته آنها  شمیگاهی گوشخراش  که قدری رفت بهصدای هورای کارگران هم باال می 

رسیدند اما گفتگو هنوز هم پرشور بود. داخل سالن ساعت جلسه خسته به نظر می  ۴از  پس  

نزدیک درب خروجی بودند روشنائی    تاریک و کف آن از ساقۀ گیاهان بود. کارگرانی که

ها، ارامنه و تاتارها بودند. ما  کمی داشتند. شرکت کنندگان از اقوام گوناگون قفقاز، روس

 .کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند  و نتیجه را ترک کردیماین جلسۀ بی 

خواهد شد. در شهر  جنگ داخلی منتهی فت این اعتصاب بهگمی آقای لوپاتین      

های مسلح  نفری قزاق توسط گروه بزرگی از گروسین  ٠۵1یک گروه  ٣بسورگتیوا

نمود اما پیک هرگز  باتوم ارسال کرد و تقاضای کمک محاصره شده بود. رئیس آنها پیکی به 

مقصد نرسید. پیک دوم، سوم و چهارم هم به سرنوشت او دچار شدند. پیک پنجم که یک  به 

میش بامداد سینه خیز خود را از محاصره خارج و سرباز مسلمان بود موفق شد در گرگ

درگیری اعزام شد.  محل برساند. یک گروه چند صد نفره از پوتی به باتوم  کرده و به 

 هائی عبور  نتیجۀ کار چندان خوشبین نبود زیرا آنها باید از تنگه   به سرهنگ همسفر من  
1 .Lopatin 

2.Samtredi  تین در گرجستان بین رودهای ریون و چنیس سقالیشهری در استان ایمره 

٣ .Obsurgeti 
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ها ماهر را در جنگل  خود داشتند. آنها تیراندازانآنها را در تیررسکردند و اعتصابیون  می

ز ا پس دفاع از خود باشند یکی کمکی را بدون آنکه قادر به  مستقر کرده و نفرات گروه 

ردند. همزمان گروه فنی که سرگرم تعمیر خط آهن بود مورد حمله  کمی دیگری دستگیر 

 .د. آری این یک نبرد چریکی بودشمیواقع شد. در هر حمله چند نفر از سربازان کشته  

توانستم خود را به تهران برسانم با همراهان خود مشورت  ائی که میههمن در مورد را     

از   پیشنتیجه بود زیرا انتظار برای باز شدن مسیر پوتی به تفلیس و ایروان بیکردم. 

هائی صورت گرفته بود. آیا امکان آن وجود داشت از طریق سامتردی خرابکاری

و باکو سفر کنم؟ اما نه، حتمأ آنها هم در  2، پترووسک1نووروسیسکی، والدی قفقاز

با اسب سفر    4و قارص  ٣کرد از باتوم تا آرتوین  بردند. سرهنگ پیشنهاداعتصاب به سر می 

ها مخالفت کرده و عقیده  کنم و سپس خود را به ایروان برسانم. اما تعدادی از گروسینی 

داشتند در این روزهای پرآشوب که اشرار به فعالیت خود افزوده بودند حتمأ به ما حمله  

بارها و وسایل تحقیقاتی خود را  رد اما من پول، کمی د. البته خطری جان مرا تهدید نشمی

بار بود. من فرصت  دادم و مراجعت به باتوم با دست خالی برای من خفت از دست می

ر طریق  ه ه سرعت تصمیم گرفتم ب  ا نداشتم. بهههزیادی برای کسب اطالعات در مورد را

کرده و از طریق   رابوزان حرکت تسمت  کنم. تصمیم بر آن شد به  شهر حرکت از این

خطر نبود  بیمسیر هم    تهران برسانم. هرچند این  ارزروم، بایزید، خوی و تبریز خود را به 

طوالنی  هفته  ٣این ترتیب مدت سفر من  . به رسیدنظر می ه ب تر اما از مسیر قفقاز مطمئن 

صغیر و و ارامنه آشنائی پیدا کرده و از آسیای هاخواهد شد اما در عوض من با ترک تر 

رابوزان بود  تردم. مشکل فقط اخذ جواز سفر و رساندن خود به کمیدیدن  5کوه آرارات

مسیر را نداشتم تا در قسطنطنیه جواز سفر فراهم نمایم.   قصد سفر از این  زیرا من 

صدر  پاشا و ترکیه آقای توفیق  خارجۀمرا با وزیر  6خوشبختانه سفیر سوئد بارون رامل

 .باشمنمی من خطری برای کشور آنها    دانستند که بود و آنها میآقای فرید پاشا آشنا کردهاعظم  

  سرعت خود را به دفتر کشتیرانی پوتی رساندم تا از ساعت حرکت اولین کشتی به   به     

سمت باتوم آگاهی یابم اما آنها اطالع نداشتند زیرا تلگرامی به آنها نرسیده بود. شخصی  

حال شخصی    دلیل اعتصاب کامأل متوقف خواهد شد. در این   ها بهآمد کشتی   و  فت رفت گمی

وارد شد و ما به سرعت به بندر   7دفتر شد و خبر داد کشتی کوچک بخار آلکسی وارد

 های اودیسه و سایر بنادر صحبت  کشتی مرد شوخی بود و در مورد ناآرامییناخدارفتیم. 
1.Vladikavkaz   قفقاز در ساحل رود ترک و پایتخت اوستیای شمالیشهری در جنوب روسیه در شمال 

2 .Petrovosk بر گرفته از نام پتر کبیر، شهری در منطقۀ ساراتو اوبالست در روسیه 

٣ .Artvin  همین نام شرقی ترکیه بهایاالت شمالمرکز یکی از 

4 .Kars شرقی ترکیه و مرکز استان قارصشهر کردنشینی در شمال 

متر و  ۵1۵۶. کوهی در مرز ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با دو قلهٔ آتشفشانی  بزرگ 5

 پس از طوفان است. عمتر که در کتاب آفرینش محل به خاک نشستن کشتی نوح ٣۹۵2کوچک 

6 .Ramel  م،  1۹۴7اکتبر  ٣٠، درگذشت 1٨72دسامبر  ۹استن گوستاو فردریک ترویل رامل، تولد

 تاندار و سیاستمدار سوئدیاس

7 .Alexej 
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به مقصد   بعد. او تصمیم داشت شب را در بندر پوتی لنگر انداخته و صبح روز کردمی

از بارگیری فرصت داشتم آخرین شام را با دوستان روسی خود   پسباتوم حرکت کند. 

 .صرف کنم. آنها تصمیم داشتند از طریق نووروسیسک سفر کنند

هنگام گرگ و میش بامداد من به کشتی نشستم و با دو مسافر آن آشنا شدم. یکی       

تاجر یونانی  کیلو وزن داشت. دیگری یک    1۵2گفتۀ خود  جثۀ قزاق بود که به سرهنگ قوی

واگن کاالی او را در بین راه پوتی به تفلیس تاراج کرده بودند.    12بود که راهزنان تمامی  

  هزمان خبر رسید که اعتصابات جدیدی در باتوم آغاز شده و شرایط از روزهای گذشت هم

رده و تعداد نگهبانان را  ک میم بدتر شده بود. والی، قلعۀ شهر را به صورت پادگان نظا ه

به حداکثر افزایش داده بود زیرا اعتصابگران تهدید به حمله کرده بودند. سربازان دائمأ به  

باشند. اغتشاشات  ردند تا مهاجمان بدانند که آنها در صدد مقابله می کمی سمت دریا شلیک 

 .د و هیچکس ایمن نبودشمیجدیدی در شهر پدید آمده بود. هر روز چند تن کشته  

باالخره ساعت رهائی من از این شهر فرا رسید. حاال سرزمین پرآشوب    نوامبر  ۹روز       

ها، ارامنه و ایرانیان  و نامطمئن روسیه را ترک کرده و وارد سرزمین نسبتأ آرام ترک

سوت سوم بلند شد و کشتی به حرکت  صدای  . صدای موتور کشتی به گوش رسید، شدممی

نمی   نظرها پنهان گشت. من برای بار دوم عازم باتوم بودم وزودی بندر پوتی از    افتاد. به

کی موفق به ترک آن خواهم شد. ناخدا پیشنهاد کرد یک کشتی خارجی را که در   دانستم

تواند در این مورد  بندر باتوم لنگر انداخته بود دربست کرایه کنم. او اضافه کرد که می

خروج من از سرزمین    این پیشنهاد برای  روبل خواهد شد.  ۵٠٠آن حدود    تحقیق کند و نرخ 

قصد خروج    روسیه بسیار مناسب بود. تصمیم گرفتم در این صورت هر کسی را که  ناامن 

خاک   ها و ارامنۀ بسیاری در انتظار رسیدن به از کشور را داشت با خود همراه کنم. ترک 

کنند. یافتن یک کشتی کوچک   خود بودند. اروپائیانی قصد داشتند خاک روسیه را ترک

در بندر   زیرا تعدادی از آنها رد کار مشکل نبود کمیترکی که از نزدیکی ساحل حرکت 

  صغیر   آسیایشمالی    لسواح  قیمت نازل از  به مسافرین و کاال را    و   ندبود  باتوم لنگر انداخته

البته سفر با یک کشتی کوچک  . ندردکمی حمل  1تا قسمت غربی ترکیه و سواحل آناتولی

آید. شمالی پدید می تواند خطرناک باشد زیرا امواج خروشانی از بادهایدر دریای سیاه می 

رد. آماده کردن یک  کمیدریا آرام بود خطری مسافر را تهدید ن  اما در شرایط کنونی که

خواست داشتم کشتی   ن در شید زیرا م کمیهفته طول کشتی کوچک برای چنین سفری یک 

 .را پیش از آغاز سفر از شر حشرات موذی پاک کرده و چادری در عرشه برپا کنند

های لنگر انداخته وارد بندر باتوم شد. خورشید  کشتی با سرعت آهسته از بین کشتی      

مدتی دانستم برای چه  رسید. من نمی. بندر آرام و ساکت به نظر میکردمیشهر را روشن  

 روزهای  1های اطریشی شرکت لویدمعموأل یکی از کشتیاین شهر محبوس خواهم بود.    در

کرد. اما به من گفته شد که در این ایام  شنبه وارد باتوم شده و عصر جمعه حرکت می پنج 

   هفتۀ  کردند. من باید تا دوشنبۀ های خارجی فقط تا بندر ترابوزان سفر می ناآرام اکثر کشتی 
شد. صغیر خوانده مینام آسیایمعنی برآمدن خورشید، نام تاریخی بخش آسیائی ترکیه است که سابقأ به. به1

 جزیره اطالق گشت.شد اما سپس به تمام شبه در آغاز آناتولی تنها به قسمت غربی آسیای صغیر گفته می
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دم تا یک کشتی روسی مرا به قسطنطنیه برساند.  شمی روز دیگر منتظر  11آینده یعنی 

ها فت به خاطر وخامت اوضاع و شدت ناآرامیگمیمسئول دفتر کشتیرانی به کشتی آمد. او  

از خاتمۀ   پیشتر شده و هم پیچیده  پیش ارتش وارد باتوم شده بود. شرایط از روزهای 

ها برداشته  د. شورشیان تهدید کرده بودند که نگهبانان بانک شمی ن  شورش هیچ خدماتی انجام

انداختند. او اضافه شده و قلعۀ شهر تخلیه گردد وگرنه قتل عام عظیمی در شهر به راه می

سواحل  وسیلۀ یک کشتی انگلیسی خود را به  کرد اعیان و اشراف شهر در صدد بودند به 

روی در شهر خطرناک بود. من دودل  شهر بسته و پیاده  هایترکیه برسانند. تمامی هتل 

برسانم یا سراغ والی شهر   1بودم که آیا برای پیدا کردن اطاق، خود را به دفتر شرکت نوبل

تاجر یونانی، مسئول   2بروم. همزمان با عبور ما از کنار یک کشتی اطریشی بنام ساتورنو

د کشتی کی حرکت خواهد کرد و او پاسخ  شرکت کشتیرانی لوید را شناخت و با فریاد پرسی

 .ندکمی رابوزان حرکت تدو ساعت دیگر به مقصد  که کشتی داد 

و یک شوک الکتریکی   هاین مکالمه مانند یک موسیقی دلنشین در گوش من صدا کرد     

عبوری  رساندم اما من برگۀ  ر قیمتی خود را به ساتورنو می ه  ه د. حاال باید بنموبه من وارد  

اطریش رساندم. سپس    کنسولگری  ای نبود پیاده خود را به برای ترکیه نداشتم. چون درشکه 

کالنتری رفتم و مهر ویزای روسیه را در گذرنامۀ خود دریافت کردم. آنگاه به دفتر   به 

آنها در  دفتر شرکت لوید رساندم اما پاسخ  شرکت کشتیرانی روس رفته و سپس خود را به 

روی من ریخت.    سردی بهکشتی ساتورنو حق داشتن مسافر را ندارد، دوش آب  مورد اینکه 

ملیت او برای من ناشناخته بود درخواست کردم اجازۀ سفر   من با خواهش و تمنا از او که 

"از پلیس بخواهید تا برگۀ عبوری   با این کشتی به من داده شود. او اندکی نرم شد و گفت

". اگر پلیس  کندمیبه شما بدهد. اما باید عجله کنید زیرا کشتی نیم ساعت دیگر حرکت 

آمد. به سرعت خود را به  نمود معلوم نبود که در این شهر چه بر سر من می مخالفت می 

گذشته انداختم.   تل فرانسیا محل اقامت خود در چند روزه ه اسکله رساندم و نیم نگاهی ب

کشتی    کوب شده بود. اما من چگونه باید بار سنگین خود را به ها تخته ای اطاق هه تمام پنجر

برسانم زیرا حتی یک نفر هم برای حمل بار وجود نداشت. ناخدای کشتی الکسیس مرد  

بارهای من   بعدلحظه  آب انداخت و چند  نجات خود را بههایباوجدانی بود و یکی از قایق 

ا نشستم. قایقرانان در دریای  هه بین قایق نجات و اسکله بود. من هم به روی یکی از بست

زدند. به قایقرانان گفتم با هرچه قدرت در بدن داشتند پارو بزنند و اگر مرا می مواج پارو 

ورنو  روبل انعام خواهند گرفت. درست هنگام سوت سوم کشتی سات 1٠به کشتی برسانند 

رفت و کار بارگیری را پای پلکان طنابی کشتی بودم. قایق در دریای مواج باال و پائین می 

  ساتورنو، یک   در این لحظه ناخدای   رد.کمی تر  با حرکات آکروباتیکی همراه بود مشکل  که

پذیرد و شما حق سفر با این  نمی مرد جدی و خشن سر رسید و گفت "این کشتی مسافر

را مجددأ تکرار کرد و در تاریکی کشتی را ندارید. سریعأ مراجعت کنید." او این موضوع  

شب ناپدید شد. من به قایقرانان گفتم در غیاب او به سرعت بارهای مرا به کشتی حمل کنند  

 وند. تر از کشتی دور شو پس از پرداخت انعام، از آنها خواستم هرچه سریع 
1 . Nobel م توسط برادران روبرت و لودویگ نوبل در باکو تأسیس شد. 1٨7۴نوبل در سال شرکت نفت   
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ر قیمتی که شده با این کشتی باتوم را ترک کنم مگر آنکه من و  ه  ه من در صدد بودم ب     

جثه و  حال ناخدای دیکتاتور قوی  ردند. در اینکمی ساحل حمل بارهایم را با جرثقیل به 

ساحل   بینم هنوز اینجا هستید. ملوانان من شما را بهعصبانی مجددأ ظاهر شد و گفت "می 

خواست آن را نشان دهم.   سفر دارم". او از من  "من برگۀ  خواهند رساند." من فریاد زدم

"آری شما اجازۀ سفر دارید   د و گفتاز دیدن گذرنامه و برگۀ عبور من اندکی نرم ش  پساو  

رابوزان اجازۀ پیاده شدن نخواهند داد. اما  تاما ویزای ترکیه در گذرنامۀ شما نیست و در 

  رابوزان من این ت از رسیدن به پس" من مربوط نیست و مشکل شماست". من گفتم این به 

ام. ئد در قسطنطنیه ارسال کرده سفیر سو خواهم کرد زیرا من تلگرامی به مشکل را حل

 ". باشدرابوزان اشکالی پیش نخواهد آمد. تنها آرزوی من ترک باتوم میتبرای من در 

 

 
 

رابوزان تدر  آمد امکان داشت کهاینکه کشتی از سرزمین ناآرام روسیه می باتوجه به     

رد. اما من در پاسخ سؤال ناخدا کمیبرای من مشکالتی ایجاد شود و این نکته مرا نگران  

 "احتیاجی به   "تحقیقات جغرافیائی". او در پاسخ گفت   گفتم  جدیدر مورد علت سفر با قیافۀ  

". من به او  آوری تمبر بپردازیدجمع  مانند من به  اعمال نیست. بهتر است شما هم  گونهاین

ام ببینید".  در باتوم خریداری کرده توانید تمبرهای ایرانی مرا کهباشید می  "اگر مایل گفتم

از دیدن آنها، تمبرهائی را که در کلکسیون خود نداشت از  پس"با کمال میل" و  او گفت

 من پاسخ دادمم این تمبرها را از شما خریداری کنم"؟ توان"آیا می باقی جدا کرد و پرسید

عنوان یادگاری از من داشته   توانید آنها را بهنیست و شما می  پرداخت پول "احتیاجی به

کف عرشه در اختیار من قرار داد هم باشید". آنگاه باهم دوست شدیم و او کابینی در طبقۀ 

. انداز کردمپسروبل  ۴۹۴این سفر  درز من گرفت. البته من روبل بابت بلیط ا ۶و مبلغ 

ساحل برگرداند.    کشتی را داشتند به   بدون مدارک کافی قصد سفر با این   او چند ترک را که 

های دریای سیاه دیده شد.  آلود آن در آبسفید و کف حرکت درآمد و دنبالۀ آنگاه کشتی به 

زودی  کردم. به رهائی و آزادی را احساس کشتی از بندر، طعم شیرین دور شدن من با 

شرقی دریای  . سواحل جنوب ندهای کلیساها از نظرها ناپدید شدای مساجد و برج هه منار

 .دشمیای در دوردست دیده سیاه در طول آسیای صغیر به صورت خط تیره 


