
 

 

 

 

 

 سوم بخش 

 ترابوزان
 

 روسی  هایکشتی   با  مقایسه  در  و   بود  ایتالیا   1تریست  بندر  از  باری  قدیمی  کشتی  یک  ساتورنو

  مواج دریای این  در  که  ردمکمی دعا من . رسیدمی  نظر به  پیر شتر یک  مانند  اودیسه  بندر

  سرحدات ایام، آن در اما رسدمی  عجیب نظر به نکته  این  اگرچه . برسیم مقصد به  سالمت

 کشتی. ردکمی آزادی و آرامش احساس آدم و بود روسیه مناطق از ترامن  بسیار ترکیه

  ساعت   چند  از  پس  بندر  شرایط  به  توجه  با  ناخدا.  بود  شده  باتوم  بندر  وارد  روز  همان  صبح

  خود  تا داشتم احتیاج من که ساعتی چند همان درست. بود گرفته حرکت به تصمیم توقف

  مدت  این در من. کند بارگیری تا بود ترابوزان راه در کشتی حاال. برسانم کشتی به را

 .کنم تنظیم را خود ایهه نوشت توانستممی

 آرام حدودی  تا  دریا. خوردیم شام هم  با سالن  در من  و  ترک  مرد یک  ناخدا،  ۶  ساعت     

  گون نقره  را دریا  سطح و درخشیدمی ابرها میان  از شب  تاریکی  در ماه  نور. بود شده

 ما  کشتی،  آلودکف   دنبالۀ  در  غذا  آوردن  دست  به  برای  بزرگهایماهی  از  گروهی.  کردمی

  سرب رنگ به  دریا زالل آب در پریدن باال هنگام آنها  تیرۀ پشت. ردندکمی همراهی را

  حرکت  ساحل نزدیکی از کشتی. نبود خبری دریائیمه  از و بود مالیم هوا. دشمی دیده

  قلۀ. ندرسیدمی  نظر به پهنی تیرۀ  خط  صورت  به ماه  نور زیر دست دور ایهه کو. ردکمی

 .بود سپیدپوش آنها از برخی

  دامنۀ در شهر هایچراغ  نور . انداخت لنگر 2ریزه کوچک  بندر در کشتی شب  هنگام      

  سمت  به براق و آلودکف  امواج. بود آورده پدید دیدنی  بسیار منظرۀ  و  میزد سوسو کوه

  با  امواج برخورد. رفتمی  پائین و باال آرامی به آنها روی  به  کشتی و کرده حرکت ساحل

 .دشمی  من  رفتن خواب به از مانع و لرزاندمی را  کشتی  سکان،

 شهر  مرکز.  دیدم  کوهی  پای  در  روز  روشنائی  در  را  ریزه  زیبای  شهر  بعد  روز  صبح     

  ند داشت شیب طرف ۴ ره هب  که سفالی سقف با طبقه دو ایهه خان. بود بندر ساحلی خیابان

  در . بود شده کشیده ساحل به کوچک ماهیگیری قایق  چند . ندبود گرفته  قرار هم کنار در

  خلیج  در قایق تعدادی. دشمی دیده هم دکل دو یا یک  با بادبانی بزرگ هایقایق  آنها میان 

   از دورتر. ندبود ماهیگیری  مشغول دوری نسبتأ  فاصلۀ در قایق  گروهی. بود انداخته لنگر
1 .Triest آدریاتیک دریای ساحل در ایتالیا  شرق شمال در بندری 

2 .Rize سیاه دریای ساحل در ترکیه شرق شمال در ریزه استان مرکز 
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  شده سازیخانه  جنگلی ایهه کوهپای اواسط  تا اما دشمی  کمتر اهه خان تراکم ساحلی خیابان

  اما بود زیبا اندازهبی  کوهپایه  باالی ایهه خان   دید. بود دریا  سمت  به  اهه خان همۀ  روی. بود

 ایهه قل  با  جنگلی  کوهپایۀ  این  در  شهر  منظرۀ.  بود  همراه  مشکالتی  با  مسلمأ  آنها  به  رسیدن

 .داشت خاصی زیبائی سپیدپوش

 هایسال   در  بار  دو  سابقأ  را  نواختیک  مسیر  این  من.  یافت   ادامه  غرب   سمت   به   حرکت     

 دریا  به  عمودی  ایهه صخر  با  اههکو  شمالی  جبهۀ.  بودم  کرده  طی  میالدی  1٨٩٠  و  1٨٨۶

 از دریا مجاور جنگلیایههدر در. بود  شده تشکیل اهه کو  بین متعددی ایههدر. دشمی  ختم

 دودکش از. داشت وجود مزارعی هم باالتر ارتفاعات در اما دشمی  کاسته اهه خان تعداد

  در  بادبانی  قایق چند. گذشت ساعت  ٣. رفتمی واهه ب  رنگی خاکستری دود اهه خان بعضی

. ردکمی  حرکت  ساحل  نزدیکی  از  کشتی  د.وب  شده  کاسته  اهه کو  ارتفاع   از.  بودند  باد  انتظار

 .بودیم ترابوزان  به رسیدن آرزوی در همه. بود پوشانده را اطراف دریائی مه

  کشتی 2. شد ظاهر بود تأتریآمفی مانند  که شهر شرقی قسمت مسافتی طی از پس     

  آنها حرکت. رساند کشتی به را خود پاروئی قایق تعدادی. بود انداخته لنگر بندر در بخار

 اطراف به را آب و  شکافته را دریا آنها دماغۀ. رسیدمی نظر به قایقرانی مسابقات مانند

  و جلو  در. بود شده  رنگ  گوناگون  هایرنگ  به هاقایق  این  پهن  هایصندلی . ردکمی  پخش

  طنابینردبان  از قایقرانیک قایق هر از. داشت وجود بارحمل برای ایمحوطه  آنها عقب

 .گرفت در هیاهوئی و شد شلوغ  کشتی  عرشۀ زودی به . آمد باال کشتی

 از پس زیرا باشم کشتی در بعد روز تا خواست من از و آمد من  نزد شرکت مسئول     

  کیف او  از تشکر با  من  اما دادنمی را شهر  به  کاال ورود  اجازۀ گمرک  آفتاب،  غروب

.  برساند  گمرک  ادارۀبه   مرا  خواستم  قایقران  از  و  کردم  انتخاب  قایقی  برداشته،  را  خود  چرمی

  نبوده  راضی  من  گذرنامۀ  از  آنها.  بود  مستقر  پوشاونیفورم  پلیس  گروه  یک  گمرک  ادارۀ  در

 رفتار. کردند واگذار افسری به  مرا کار سرانجام. پریدندمی یکدیگر صحبت میان دائمأ و

 آمده زدهجذام شهر یک  از من  انگار که  ردکمی  صحبت  طوری و  بود بد بسیار  من  با  او

  جبر   و   نداشتم  را  ترکیهبه   سفر  قصد  من  گفتم  اوبه   ایشکسته   پاودست   ترکی  زبانبه   من .  بودم

  چند و پاشا توفیق  بیامرز خدا با  خود آشنائی  از من . نمود سفر اینبه  وادار مرا روزگار

  سلطان  خدمت در 1کیوسکییلدیش قصر در من گفتم او به  حتی. کردم صحبت دیگرپاشای 

  تغییری او چهرۀ  در اما دادمی  گوش من  سخنان  به او ام.کرده صرف شام  2عبدالحمید

 اولین این. شد نرم اندکیاو  دوازدهمکارل و ٣دمیرباش از بردن نام با اما. دشمی ن حاصل

   شب داد اجازه من به او. آمد من  کمک به شرق غربت در دوازدهم کارل نام که بود باری
1 .Jildiskiosk 

 عثمانی، سلطان چهارمینوسی م، 1٩1٨ فوریۀ 1٠ درگذشت ،1٨۴2 سپتامبر 22 تولد دوم، . عبدالحمید2

 ایجادبه اقدام امور اصالح برای تالش در او صدراعظم م، 1٩٠٩ آوریل 27 تا  1٨7۶ اوت ٣1 از سلطنت

 .نمود برقرار مطلقه حکومت دیگر بار و کرد منحل را مجلس م 1٨7٨ در او اما  کرد گذاریقانون مجلس

 از سوئد پادشاه م، 171٨ دسامبر 11 مرگ و نوامبر ٣٠ ترور ،1۶٨2 ژوئن 17 تولد، دوازدهم . کارل٣

  و  شد تبعید عثمانی وریامپرات به پولتاوا نبرد در کبیر پطر از شکست  از پس او ،مرگ زمان تا  1۶٩7 سال

 زیاد خرج خاطر  به. کرد اقامت آنجا  در سوم احمد سلطان سلطنت زمان در سال  ۶ مدت به م 171٣ سال تا 

 .لقب دادند دمیرباش را او ها ترک  قشونش و او
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  بازرسی جزء به جزء  و  دقت به مرا دستی  کیف مأمورین. برسانم صبح به  شهر در را

.  نمودند ضبط بعد  روز تا  سانسور و رسیدگی  برای مرا ایران ایهه نقش  و هاکتاب  کرده،

 .کردند ورانداز هم مرا  مسواک حتی

  من  به او. بودم 1کلمب آقای نام به فرانسه مهربان سرکنسول دفتر  در من بعد ساعتی     

  تخلیه کشتی  از را خود  اسباب  قسطنطنیه،  به ارسالی تلگرام پاسخ گرفتن تا  کرد پیشنهاد

  به  او.  ردکمی   ضبط  را  ناشناخته  و  مشکوک  کاالهای  و  بود  نگران  بسیار  گمرک  زیرا  نکنم

  راهزنان  و  بود خطرناک  بسیار مسیر زیرا نکنم  سفر ارزروم به  همراه بدون  گفت  من

 دارائی  تمامی  و  شده  واقع  حمله  مورد  جدیدأ  2کاپوشین  هایراهب  از  گروهی.  داشت  فراوانی

 .بودند داده دست از را خود

 4تراپزوس  نام  به   ٣سینوپه  یونانی   اهالی  از  یکی  توسط   میالد  از  پیش   هفتم   قرن   در  شهر      

  درخشان   سابقۀ   با  شهر  این  حتی.  است  داشته  گوناگونی  سرنوشت   هاقرن   طول  در  و  شده   بنا

 برابری  قدرت  شهری  یچه 5هادریانوس  سزار  زمان  در.  بود  شده  ایمخروبه   به  تبدیل  زمانی

  قفقاز فتح از پیش. بود 6شرقی روم سزارهای پایتخت  گاهی شهر. نداشت را ترابوزان با

 ایرانی  های   کاال  ارسال  تجاری  بندر  ترابوزان  باکو،به   باتوم  آهنراه  افتتاح  و  هاروس  دستبه 

 به همراه هم هنوز ولی شده کاسته اندازهبی  هاکاروان  تعداد از اینک  اما  بود اروپا به

  اقامت  ترابوزان در منطقه والی. بود سیاه دریای  سواحل در ترکیه تجاری مرکز 7ازمیر

  داشت.  قرار مه هب نزدیک چوبیایهه خان میان در خلیجدماغۀ  در شهرقلعۀ . ردکمی

  به  تبدیل  مسلمان هایترک  دست  به شهر فتح  از پس  مسیحیت  زمان از ماندهباقی کلیساهای

  آمریکائی  کاتولیک  هایراهب  که  دشمی  دیده  شهر  در  نوسازی  کلیساهای  البته.  گشت   مساجد

 برای مذهبی مدرسۀ یک  و  اههراهب مخصوص صومعه  یک. ردندکمی  فعالیت  آنها  در

  ترک،  اکثرأ که دشمی  زده تخمین نفر هزار ۶٠ حدود شهر جمعیت . داشت وجود دختران

 . بود  تعداداین   از  کمتر  بسیار  شهر  اهالی  که   شد  گفته  من  به   اما   بودند  الس  و   یونانی  ارامنی،

  کنسولگری شهر در  اطریش و  آمریکا انگلیس، روسیه،  ایران،  فرانسه، کشورهای      

   روسی کارگران  اعتصابات  به توجه با . ردکمی  زندگی شهر در خارجی تعدادی و داشتند
1 .Colomb 

2 .Kapusin قهوه ردای آنها . شد جدا فرانسیسکا شاخۀ از م 1۵17 سال در که کاتولیکمذهب از ایشاخه 

بی  و ترساده حتی که  داشت نظر در باشیدی اوماته راهب آن گذارپایه. کنندمی تن به بزرگی کاله با  ای

 .بپردازد مسیحیت تبلیغ به را ساعات باقی و کند زندگی فرانسیسکاها  از ترپیرایش

٣ .Sinope سیاه دریای سواحل در ترکیه شمال در پافالگونیا  باستانی منطقۀ در شهری 

4 .Trapezus   

5  .Hadrianus  روم  سزار  م،  1٣٨  ژوئیۀ  1٠  درگذشت  ،7۶  ژانویۀ  2۴  تولد  هادریانوس،  آلیوس  پوبلیوس 

 . رسید خود وسعت حداکثر به وی زمان در باستانی روم سرزمین که م 117 سال از

 رسمی  دین  را  مسیحیت  م  ٣1٣  سال  در  که   است  یکم  کنستانتین  شرقیروم  ساله  هزار  امپراتوری  بنیانگذار.  6

 قسطنطنیه یا  کنستانتینپول راآن   و کرد منتقل بسفر  تنگه کنار   در بیزانتیوم دهکده    به را پایتخت او. نمودروم 

بین دو فرزند خود  غربی و شرقی  قسمت دو  به را مور وریتامپرا کبیر تئودسیوس م ٣٩۵ سال در. نهاد نام

 .شد مسیحیت و اروپایی فرهنگ شدن پاره دو موجب عمل این و کرد تقسیمآرکادیوس و هونوریوس 

7 .Smyrna شناسیباستان هایحفاری با . است آنکارا و استانبول ازپس  ترکیه بزرگ شهر سومین ازمیر 

 .رسدمی م پ سال ۶۵٠٠ به شهر این در سکونت تاریخ
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  در  که هائیکشتی   بار  زیرا بود  شده جوشوجنب  پر  موقتأ   شهر این آهنراه کارکنان ویژه به 

 در اما . برسد مقصد به ارزروم طریق از تا شتگمی حمل بندر این به دشمی ن تخلیه باتوم

  صادر   ایران  به  مخمل  و  نقره  چای،  پشم،  پارچه،  پنبه،  ای،کارخانه   محصوالت  عادی  مواقع

 .دشمی وارد کشمش و  ابریشم شال، فرش، عوض در و شده

  وی  ترک جوان  همسر و  یونانی مرد یک توسط  که  سوئیسهتل  در غروب  هنگام من      

  یک . شد شنیده من  اطاق  پنجرۀ از کاروانی زنگ آشنایصدای. کردم اقامت دشمی اداره

.  بود کرده آغاز خورشید و شیر کشور سمت به  را خود حرکت که  بود تجاری کاروان

  رمضان   ماه  غروب  این  در  را  مردم  که   مؤذن  صدای  و  شد  روشن  اهه منار  ایوان  هایچراغ

 هاخیابان  افطار توپ صدای از پس زودی به. رسید گوش به ردکمی  دعوت عبادت به 

  بود گذشته شب  از پاسی. شدند خارج خانه  از خرید  و غذا صرف برای مردم و  شد شلوغ

 .رفتند خود ایهه خان به مردم و شد  خاموش هاچراغ  که

 

 
 

 پائیزی  آلودگل   آب 2موشکا  رود.  بود  افکنده  سایه   شهر  روی  به 1کوالت  عظمت   با  قلعۀ     

 آرامشی از. نوشتم سوئد در خود  آشنایان برای اینامه . ریختمی سیاه دریای به  را خود

 صدای. ردمکمی خوشحالی احساس اندازه از بیش بودم یافته پوتی از خروج از پس که

  غربی  قسمت در حاال. کرد خالص اخیر هفتۀ  دو کابوس شر از مرا کاروانیزنگ

  نظر از را هندوستان تا وخمپیچ  پر و دراز و دور مسیر. بودم جهان  خشکی ترینبزرگ

  ندوستان ه  هب  هافارس   و  ٣مادها  سرزمین  ایران  از  مرا  که  را  کاروانی  زنگ  طنین.  گذراندم

 اولین  که  بود بلوچستان  در 4نوشکی من  مقصد . کردم احساس خود گوش  در رساند  خواهند

   مسافر.  داشتم  پیش  در  راه  کیلومتر  ٣7٠٠  آنجا  تا  اما  بود  هندوستان  انگلیسی   آهن  راه  ایستگاه
1 .Kolat 2 .Mutschka 

. دیدنگز نشیمن ایران فالت غرب در م پ 17 سده در که بود ها پارس با  مرتبط هندواروپایی قومی . نام٣

 خود پایتخت را اکباتان مادها  کردن متحد از پس م پ 7٠٨ در که بود مادها شاه اولین فراارت پسر دیوکس

 دست به م پ ۵۵٠ در و شد ماد پادشاه واپسین م پ  ۵٨۵ سال در هووخشتره جانشین ایشتوویگو. کرد

 . خورد شکست بزرگ کورش

 کویته  از  مایل  ٩1  طول  به  آهنیراه  احداث  با   که  پاکستان  بلوچستان  ایالت  در  کویته  غربجنوب   در  . شهری4

 .شد ها کاروان حرکت آغاز نقطۀ م 1٩٠2 سال در نوشکی به
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  تهران   از  اما  کند  سفر  کالسکه  با   را  کیلومتر   1٣٠٠  طول  به   تهران   تا   ترابوزان  از  تواندمی

  اما بود درازی و  طول سفر. دشمی  طی  شتر با باید که بود راه کیلومتر 2۴٠٠ نوشکی تا

  عبور بودم ندیده خود نیپیش سفرهای در که ایران از قسمتی از زیرا بودم خوشحال من

  نادر و 2پولو مارکو ،1مقدونی اسکندر که کویری میان از حرکت آن از گذشته. ردمکمی

 .بود  دیدنی و جالب من برای اندازه از بیش اندکرده عبور آن از ٣شاه

  پالتوی   یا   بورقه  قبیل  از  ماهه  یک  سفر  برای  الزم  وسایل  که  کرد  قبول 4پولیکاندریوتی      

  من  برای  را  غیره   و   تنباکو  شکر،  چای،  نان،  کنسرو،  هایقوطی   مالفه،  پتو،  کاله،  قفقازی،

  27٠  معادل  ترکی   پوند  1۶  مقابل  در  که  رسیدم  توافق   به   روستائی   یک  با  من.  کند  خریداری

  از. برساند ارزروم به  مرا روز 2 ظرف  و دهد قرار من  اختیار در کالسکهیک  فرانک

  دستور  پاشا توفیق از ترابوزان والی رشاد، محمد آقای که شدم خبر  با  کلمب  آقای طریق

.  رفتم والی دیدن  به کلمب  آقای مراهه ه ب . کند کمک من  به  سفر تدارک در که  بود گرفته 

  توانست می داشت والی دیدن  به  تمایل که  کسی هر و  بود  خیابان  گوشۀ  در کوچکی اطاق

  لباس. بود خاکستری ریش با کارآمدی و مهربان پیرمرد او. شود وارد اشکالی هیچ بدون

  رسیده  او به  قسطنطنیه از که دستوری در. داشت سر به فز ترکی کاله اما بود اروپائی او

  ترخیص  گمرک   از  را  آنها   نداشت  اجازه  او   و  بود  نشده  ذکر  اینکته   من  بارهای  مورد  در  بود

 داد  قول  من  به  او.  کنم  ارسال  سوئد  سفیر  به  تلگرامی  مجددأ  خواست  من  از  رو  این  از.  کند

  تمامی   به   آن   از  گذشته .  کند   همراه  من  با  ارزروم  تا   را  سرباز   چند  و   بدهد  من   به  عبور   برگۀ 

  بازدید  من اسباب  و  نیامده پیش  من  برای  مشکلی تا  دهد اطالع  من راه سر  شهرهای والیان

 .نشود

  آقای انگلستان سرکنسول  دیدن  به  روزی. ردمکمی  صبر مدتی باید من  ترتیب  این به      

  با  و  بزرگ قصر یک  در او. بود مشربیخوش بسیار مجرد مسن  مرد. رفتم 5لونگوورت

  تاریک  و  تنگ هایخیابان  از و  پرداخته شهر در زدن قدم به سپس. ردکمی  زندگی شکوه

 در  را  خود  سفر  برای  ضروری  لوازم  تمام  ه ونمود  بازدید  انبارچندین   از.  کردم  دیدن  بازار

  موقعیت   خاطر  به   بیشتر  که  دهدمی  دست  آدم  به  خوبی  احساس  ترابوزان  در.  کردم  پیدا  آنها

  گوناگونی  اقوام  و  ستشرقی  کشورهای  شهرهای  شبیه  شهر.  باشدمی  آن  جغرافیائی  شرایط  و

.  داشت شیب دریا سمت به و شده ساخته ائیهه کوهپای  روی به شهر. دکنمی زندگی آن در

 شهراصلی خیابان . دشومین  جمع  آن  در باران  آب  و  بوده  تمیز و  پاک  هاخیابان  دلیل این  به 

  اکثر  رسد.می  اهه تپ باالی به   آن ازپس  و  خورده پیچ  فرانسه  کنسولگری  سمت  به   میدان از

 . بود نشده  انجام خوبی به کار داشت سنگفرش که آنهائی و  نیست سنگفرش هاخیابان 
 میان از را هخامنشی سلسلۀ و کرد حمله ایران بهاو  م، پ ٣2٣ درگذشت ،٣۵۶ تولد مقدونی، . اسکندر1

 .درگذشت سالگی ٣2 سن در بابل در مراجعت هنگام و رفتپیش هندوستان تا  سپس برداشت

 و نیکول پدرش همراه به که ونیزی جهانگرد م،1٣2۴ ژانویه ٩ درگذشت ،12۵۴ سپتامبر 1۵ . تولد2

 .کرد اقامت چین در سال 17 آسیا  بهدر سفر  م 12٩۵ تا  1271 هایسال بینمافئو  عمویش

 1٩ قتل درگز، در م 1۶٨٨ اکتبر 22 برابر خ1٠۶۶ تولد افشاریه، دودمان بنیانگذار و افشار ایل . رئیس٣

  شکست   را  ها هندی  کرنال  جنگ  در  او  م،  17۴7  تا   17٣۵  برابر  خ  112۶  تا   111۴  سلطنت  م،  17۴7  ژوئیۀ

 . شد کشته خود قشون فرماندهان از تن چند دست بهاما در نهایت  دنمو تصرف را دهلی و داد
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  خلیج  این. ستدیدنی و زیبا اندازهبی آن زبانۀ و  خلیج سمت به تپه باالی ایهه خان  منظرۀ

 .رددامی  مصون  شمالی بادهای شر از را هاکشتی 

  دوست  و  زیبا هافرانسوی تمامی  مانند او دختران  و  مسره هک  کلمب  آقای  منزل در     

 در صدراعظم فرمان انتظار در دیگر روز یک. کردم صرف دلچسبی شام بودند داشتنی

  کرده خسته را او مسلمأ و کرده ارسال تلگرام ۵ کنون تا من. گذشت من بارهای مورد

 از ویزا اخذ با. دادم عبور گمرک از معمولی افراد مانند را خود بار باالخره. بودم

  آماده  آینده روز حرکت برای را خود دوستان، از خداحافظی از پس و ایران کنسولگری

 .کردم

  گرم هوا . نبود یمنیخوش روز ایعده قولبه  و بود نوامبر ماه 1٣ دوشنبه  روز آن فردای

 را سفر غذای و  پتوها. نمودم آماده را عکاسی  دوربین  و کرده تن  به سفر لباس من . بود

  را  آنها  کار،  اتمام  از  پس  و  بسته   گاری  به  طناب   با   را  وسایل  سایر.  کردم  بندیبسته   جداگانه

  فرستادۀ   و  من.  بودند  کرده  اجتماع  شهر  میدان  در  بیکارها.  کردم  راهی  خود  حرکت  از  پیش

  گورستان  کنار  از  شهر  شرقی  منطقۀ  در .  شدیم  خارج  شهر  میدان  از  و  نشسته  کالسکه  به  والی

 ند. بود شده واقع  خوب محلۀ چند در شهر هایگورستان .  کردیم عبور سرسبزی

  مشغول  هاقایق   و  شده  بندر  وارد  جدیدی  بخار   هایکشتی.  بود  ساحل  مجاور  حرکت  مسیر     

 از  برخی .  داشت  نام   قایق   کوچکتر   هایزورق  و  1مااونا  بزرگ  هایزورق .  بودند  کاال  حمل

  نام  به  کوچکتر بادبانی قایق نوع یک. دشمی خوانده 2گمیسی یلکن و هبود دکله دو آنها

  ساحل از مسیر . شد کاسته  اهه خان تعداد از رفتهرفته . خوردمی  چشم  به  خلیج  در هم صندل

  به  سفر بودم  امیدوار. رفت بین  از دریائی مه  و  گشت ناپدید نظرها  از دریا  ،گرفت فاصله

 .دید خواهم را دریا کی مجددأ دانستمنمی .  رود پیش خوبی به آسیا قلب

  اسب ۴ که خود ایکرایه  کالسکۀ   به و شده جدا والی همراه از آسیاب نام به ایدره در     

  چپ ساحل از حرکت مسیر. نشستم شید کمی  سنگی شوسۀ جادۀ در زیاد سرعت با را آن

 را  مسیر  کل  و  بودم  شده  تنها  حاال.  داشت  جریان  جنوب  سمت  به  آن  آب  که  بود  ایرودخانه 

 ماجراهایدر این سفر    .باشم  سفر  در  ماه  ٣  و  سال  ٣  مدت  به   داشتم  تصمیم.  داشتم  رو  پیش

  سیبری  گرم،  هند  تبت،  بلوچستان،   ایران،  ارمنستان،   کشورهای  از.  خواهد افتاد  اتفاق   غریبی

  خیر  به چیزهمه اگر آری. کرد خواهم دیدن منچوری و  کره تابان،آفتاب  کشور ژاپن سرد،

  صبحگاهی  مه   از  پوشیده   ترابوزان  از  که   بود  خواهد  درازی  و  طول  سفر  رود،  پیش  خوشی  و

  طلوع من  اینکه تا  شد خواهد آب بار چندین  هیمالیا ناشناختۀ قلل هایبرف. دشمی  آغاز

 .کنم نظاره آرام اقیانوس  پشت از آسیا شرق الیهمنتهی  در را آفتاب
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