
 

 

 

 

 

 چهارم بخش 

 کیلومتری ١٣٠٠ سفر یک
 

.  کنند حرکت  تندتر دره شدید سرباالئی در ردکمی وادار را هااسب  خود  فریاد با  سورچی

  مسیر  اطراف  در   و  بوده   سرسبز   هنوز  ساحلی  درختان .  بود  شاخه  چند   رودخانه   بستر  در  آب

  کشاورزانی. گذشتیم سنگ  زغال بار با  اسب کاروان چند کنار از. بود شده سبز ائیهه بوت

 سوارکاران،  ا،هه پیاد  گدایان، .  بودند  حرکت   در  کشاورزی  محصوالت   بار  با  االغ   و  اسب   با

  تردد جاده در سفید هایخال  با رنگ آبی بزرگ چادرهای با  محجبه زنان سربازان،

 حال در مبلغی، اندازپس  و  قسطنطنیه در کار از پس که حمال تعدادی کنار از. ردندکمی

  گالبی  سیب،  که میوه فروشندگان کنار از گاهی. گذشتیم بودند خود روستاهای به  بازگشت

 در خسته  مسافران که  دشمی  دیده ایخانه قهوه  گاهی. ردیمکمی  عبور  فروختندمی  انگور و

  اههصخر  به  راست  سمت  در  و  شده  ترتنگ   دره.  ردندکمی   تازه  گلوئی  و  کرده  استراحتی  آنها

  روستای در. ندرسیدمی  نظر  به  پرستوها آشیانۀ  مانند اهه خان. دشمی  ختم  ائیهه پرتگا و

  آب   میزان.  رفت  باال  کوهی   سینۀ   از  جاده.  کردیم  عبور  رود  روی   از  پلی  توسط   محمد حاجی

  کشیش  یک آمدمی روبرو از که ایکالسکه در. بود ثانیه در مترمکعب ۶ تا ۵ حدود رود

  زیبائی   منظرۀ  و   شد  باز  اندکی  محوطه   ایتپه   باالی .  بود  نشسته   خود  ایهه بچ   و   زن   با   ارمنی

  با   و داشت وجود سقوط خطر محلی در. بود  سپیدپوش مقابل ایهه کو از یکی قلۀ. آمد پدید

  نهایت آنها . بودند  جاده  مرمت  مشغول  کارگران  گاهی  از هر. بودشده   کشیده  اینرده  سنگ

  بین  گوسفند هایگله . باشد تردد قابل مهم شاهراه این تا دادندمی  خرج به را خود سعی

. رفتمی   شهر  سمت  به  خانه   آجرپز  از  پخته   آجر  بار  با  کاروانی.  بودند  حرکت   در  اههچراگا

  بسته  سر  به سیاهی دستمال مردها عوض در و شد کاسته فز ترکی  کاله با مردان تعداد از

 سیاه، هایرنگ به اهالی لباس. بودند پیچیده آن دور ایعمامه  و داشته فز ایعده . بودند

  پا قوزک  در بود شکل ایکیسه  و گشاد باال  در که آنها  شلوار. بود تیره سرخ یا ایقهوه

 .دشمی  تنگ

  بود  ماندهباقی  آنها هایبرگ از تعدادی فقط که نارونی و  چنار درختان  کنار  از جاده      

  سنگی  پل یک روی از. کردیم عبور  آن گورستان و 1آیواسیل روستای کنار از. گذشتمی

 افطار انتظار در بیکار ترک ایعده روستا باز هایخیابان  در. گذشتیم جویباری روی به

   گاهی رود آب جریان . بودند بازی و  خوردن  مشغول کودکان  اما ردندکمی  شماری لحظه
1 .Ajvasil 
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  رود  به را خود آب جویبار تعدادی سرسبز ایهه تپ میان در. بود آرام گاهی و خروشان

  روی  از  دیگری  روستای   در.  رساند 1الرخان  روستای  به   را  ما   سرباالئی  مسیر.  ندریختمی

 راه در گوسفند بزرگ گلۀ یک. کردیم عبور سنگی پل یک توسط اوغلو حصیر رود

  گله هایسگ. شود فروخته بازار در و شده حمل قسطنطنیه به آنجا از تا بود ترابوزان

 .بودند  گرگ شبیه 

  جاده  در کهنه  هایلباس  با سوخته، آفتاب و دارریش  چهرۀ  با  ارامنه  و  کردها ها،ترک      

  صغیرآسیای از قسمت این مرکز که ترابوزان از هرچه مجموع در اما ردندکمی سفر

  بود  بزرگی روستای 2ماتاراجیک روستای. دشمی  کمتر  آمد و  رفت دیمشمی  دور  باشدمی

 ایران  تجاری  هایکاروان  و  داشت  باز  سر  اسطبل  یک  آن  کاروانسرای.  داشت  کارگاه  چند  و

  روستا . داشتند روپیش منزل  یک فقط مقصد تا آنها. بودند کرده اطراق آن در ترابوزان به

 ایهه پای روی به  را چوبی ایهه خان  راز،ت حفظ برای و بود شده واقع ایکوهپایه  شیب در

  دیگر سمت از بیشتر سمت یک در پایه  ارتفاع  زمین شیب خاطر به. بودند ساخته سنگی

  سنگی  پلکانی و بود پوشال از آنها اکثر سقف. بودند فروریزی حال در اهه خان اکثر. بود

  آویزان  جاده کنار در شدن خشک برای را تنباکو برگ اهالی. رسیدمی اهه خان  ایوان به

 هایدرخت   با   آبادی  گورستان   و   بود  شده   ساخته   رود  روی  به   محکمی   سنگیپل.  بودند  کرده

 .بودند  کارمشغول  روستائیان   مزارع  از   بعضی  در.  داشت  قرار  آن  راستسمت   دهانۀ   در  بید

 از پس. ردکمی  اصابت بزرگ هایسنگ  به رود آب. بود خم و پیچ پر و تنگ دره     

  راست سمت  در کوه  دامنۀ در. رساند کوهی باالی به را جاده ایگردنه  3پلتگانی  آبادی

 شده  واقع  اهه کو  این  پشت  سیاه  دریای.  بودند  چرا  مشغول  ریزی  نقاط  مانند  گوسفندان  مسیر،

  دهانۀ   که  ائیهه چشم.  رسیدمی  گوش  به   زحمت  به  رود  صدای  و   بودیم  اهه تپ   باالی   حاال.  بود

.  بود اهه پرتگا و اههصخر با ایدره جاده چپسمت . جوشیدمی  زمین  از بود سنگچین  آنها

 تشکیل  خیابان   یک   از  فقط  5جویشلیک  روستای  و  داشت  منفردی  ایهه خان 4کیلساآتلی  آبادی

 راهی الوار بار با یاسب کاروان . ردندکمی  نعل را اسبی کارگران کارگاهی در. دشمی

  توقف روستا  این  در ما. داشت وجود کهنه  و  کوچک منارۀ یک  روستا  در. بود ترابوزان

  شبیه   گیاهی،  سقف  و   ضلعی  ۶  ایههپنجر   سفید،  رنگ   با  روستا  ایهه خان  از  تعدادی.  کردیم

  زیبائی  منظرۀ  آبادی  مهمانخانۀ  در  خود  اطاق  پنجرۀ  از  من.  بود  ئیاروپا  روستاهای  ایهه خان

 .بود  خروشان  بسیار  رود آب. داشتم دره به رو

  و  مرغتخم نان، با  که  کرد تهیه  ایخوشمزه پلو و بود  هم من  آشپز همزمان  سورچی      

  مراسم و  رسید پایان  به  ما  همراهان سوارکاران از یکی مأموریت . کردیم صرف چای

  کارگر  دو  و  شد  برده  سقفی  زیر  به   من  باری  گاری.  شد  انجام  افسری  نظر  تحت  او  تعویض

  طول سفر  روز  اولین ماجرای این . خوابیدند اهه بست باالی   بودند  من  اسباب  حفظ مسئول که 

 .بود  هند مقصد به  من دراز و

  فنری  تختخواب در موذی حشرات ترس از من اما بود اطاق در فلزی تختخواب دو     

  که   آنها از  ایگونه   به ویژه  نندکمی   غوغا  موذی  حشرات  این  هاتابستان   حتمأ .  خوابیدم  خودم

  روز  صبح   حال  رهه ب.  است  کمتر  آنها  آزار  سال   خنک   فصل  در  اما .  چسبندمی  رختخواببه  
1 .Larkhan 2  .Mataradjik 3 .Ganni Pelet 4 .Attli Killsa 5 .Djevislik 
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 .شدم بیدار  خواب از آنها به  خونی دادن بدون  بعد

  حرکت ساعت گفت و زد مرا اطاق درب سورچی نوامبر 1۴ روز بامداد 3 ساعت     

  . افتادیم  راه  به   نیم  و  ۴  ساعت.  آورد  پیش  را  صبحانه  و   کرد  روشن   شمعی  او.  بود  رسیده  فرا

 درۀ. نددشمی مربوط مه ه ب  روستا این در دره دو .بود کرده  حرکت 2  ساعت هابار گاری

  حرکت  رود راست سمت  ساحل از آن  در ما که  بزرگتر درۀ و 1میریامانا نام به کوچکتر

.  بود  روئیده   رود  ساحل  در  درخت  چند  و   بوته   تعدادی.  دشمی  خوانده 2کویهامسی   ردیمکمی

  میش و  گرگ در آنها تیرۀ شبح  که  داشت  وجود درخت  چند روستا گورستان  میان  در

 را جدیدی روز رسیدن فرا خود بانگ با روستا هایخروس . نمودمی  زیبا بسیار بامدادی

 دره جانب  از خنکینسیم . نبود کافی محیط  کردن  روشن  برای ماه  نور. دادندمی نوید

  سمت   به  جاده  از  کوتاهی  مسیر.  ببینم  بامدادی  نور  در  را  منظره  داشتم  عالقه  شدیدأ.  وزیدمی

  جسد با را آن  من  و وردخمی  چشم  به آن کنار در ایمرده  سگ  الشۀ. رفتمی  رود ساحل

.  رسید گوش به آب شرشر صدای کوچکی سنگی پل روی از عبور با.  گرفتم اشتباه گرگ

 بامدادی  تاریکی  در  جاده  سنگفرش  به  هااسب   سم  برخورد  صدای  اسبی  کاروان   به   رسیدن  با

  نظرها  از سرعت  به  اما دشمی  دیده پیاده مسافر  یک  گاهی. شد اضافه  دیگر صداهای به 

نگه   بیدار را خود باید صورت ره هب ولی ردکمی درهدهن سورچی . شتگمی  ناپدید

  در که سربازی. کاست  حرکت سرعت از مسیر، سرازیری شدت علت به او داشت.می

  سرباز. افتادمی  شانه  روی  به  او سر  و زدمی  چرت  گاهی ردکمی  حرکت  من  کالسکۀ   کنار

 روستای اهالی. رسیدیم باریک تنگۀ یک به. ردکمی همراهی را باری گاری دیگری

  کوچکی روغنی چراغ. بودند رفته فرو  خوشی خواب به سحری صرف از پس 3مکسیال

 درهم  صورت   به   بسته  زیادی  تعداد  انباری  از  خارج.  بود  روشن   اهه خان   از  یکی   پنجرۀ   پشت

 .بود شده  انباشته هم روی به  برهم و

 را هوا بامدادی  نسیم.  آمد پدید  ما  مقابل در سپیدپوشی  قلۀ و  شد روشن  اندک  اندک هوا     

  سکوت  در روستا  و  رفته  فرو خوشی خواب  به  4کرمیتلی روستای اهالی. بود کرده سرد

 تعداد.  دشمی   کمتر  و   کمتر  رفتهرفته   رود  آب.  رفت  باال  ایدره  از  مسیر.  داشت  قرار  مطلق

  آبی  آسمان و شد روشن هوا نیم و ۶ ساعت. داشت وجود جاده طرف 2 در درخت اندکی

 به را ما  شب تاریکی از پیش که  بود شده آغاز  جدیدی روز. گشت پیدا ابرها  میان  از

  نظر از. بود شده  زرد درختان برگ 5موکه روستای در. رساندمی  صغیر   آسیای ارتفاعات 

  درخت  بدون اهه کو 6توزخانالر روستای از پس  اما  بود سوئد کشور شبیه  منطقه  گیاهی

 نور زیر منظره. بودند سنگ جنس از هائیستون روی به هائیرمه ه شبی  اههصخر. شدند

  مسیر   چپ  سمت  در  کوتاهی  صخرۀ.  بود  بخشلذت  آن  دیدن  و  زیبا  بسیار  صبحگاهی  آفتاب

  از گرفتن  سبقت  یا  مالقات شرایط  این در. دشمی  منتهی  پرتگاهی  به راست  سمت و  بود

 تعدادی  بار.  دشمی   انجام  سختی  به   بود  شده  اضافه   آنها  تعداد  به   محدوده   این   در  که  هاکاروان

  ناگهانی   توقف  به   شدیدی  عالقۀ  هااالغ .  بودند  صغیرآسیای   مرکز   راه  در  که   بود   نفت   آنها  از

 .داشتند جاده وسط در
1 .Mirjamana 2 .Hamsi Koy 3 .Meksila 4 .Keremitli 5 .Mooke 6.Tus Khanlar  
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  خبری   برف  و  گل  از.  بود  شده  نگهداری  خوبی   به   آن  از  و   بود  خوب   نوزه  ه جاد  کیفیت      

جاده  . زدمی  دور را بزرگ  هایسنگتخته  اغلب،  و داشت  زیادی خم  و  پیچ جاده  اما  نبود

  خواب زن  و  مرد گروهی. ردکمی  عبور  بزرگی و کوچک  سنگی هایپل روی از گاهی

  البته . بودند نشسته آرام و ساکت  گاری 2 در خود  هایرختخواب رویبه  هم تنگاتنگ  آلود

 اهالی اما  ذشتگمی روز از اندکی اینکه با. ردکمی مشکل را گفتگو گاری چرخ جیرجیر

  گرسنگی  ساعات از تا بودند  خواب در هنوز رمضان  ماه  علت  به  کویهامسی روستای

 .  شود کاسته اندکی

 

 
 

  هااسب  تا کردیم توقف قدری بعد اندکی. ردیمکمی  حرکت نوبت  2 در روزانه ما      

.  نمودم یادداشت مطالبی و گرفته عکس چند کرده، صرف ایصبحانه  من. کنند استراحت

 .زدند چرتی و کرده  استفاده فرصت از هم من  همراهان

  روشن ریسمان  مانند باال از دره  ته رود . بود سرباالئی  همچنان مسیر  حرکت،  از پس      

.  دش  میدره خودجوش  مسیرهای جاده. بود کرده  احاطه  را آن زردنوار  2 که   بود  باریکی

 جلویولی  بودند   همراه  ما   با  کوه   پائین   قسمت  درختان   نوک .  گشت   اضافه   جنگل   فشردگی  به

  حمل طبیعی سوخت مقداری اسالمی، حجاب بدون زن تعدادی. رفتندگمین مرا دید

  شدۀ خشک ایهه ساق کوه، سراشیبی در رنگ سرخ لباس با خردسالی دختر. ردندکمی

 مابه   نگاهینیم  از  پس  و  کرد  عبور  درختان  میان   از  سرعت  به  او.  ردکمی  جمع  را  درختان

  با  وحشی هایجنگل  داخل در ما . نبود خبری  باغ و  خانه از منطقه  این در. شد غیب ناگهان 

  تنۀ   با  که دشمی  دیده ایچشمه  گاهی. ردیمکمی  حرکت  بود زیبا بسیار که  پائیزی هایرنگ

  مانند  ایچشمه   آب.  وردندخمی  آب  آنها  از  حیوانات  و   بودند  ساخته  آن  برای  حوضی  درختان

  دریا و رود به رسیدن برای و  ریختمی فرو مرتفعی صخرۀ باالی از کوچک آبشار یک

  سمت ه ب زودی به  اما  یافت امتداد دره چپ سمت از مسیر 1بکچیکر درۀ در. داشت عجله

  آن  ایههچال  در  و  بود  ریخته  که  جاده از  قسمتی  از  گذشتن  از  پس.  کرد  مراجعت  آن  راست
1 .Bektjiker 



 کیلومتری 1300یک سفر   بخش چهارم

 .داشت برف مسیر از کوچکی هایقسمت  که  رسیدیم محلی به بود  شده جمعآب 

  جاده.  شدند  درخت  بدون   کامل   ا ههکو  باالخره   و   شده   کاسته   جنگل   فشردگی   از  زودی  به     

 آرامی به. رسیدمی مه ه ب  دره چند محلی در. بود گرد اهه کو  نوک. داشت زیادی خم و پیچ 

  سمت  به  آنها  دید. رسیدیم متری ۵202 ارتفاع  در کلبه  چند با 1سیگانا نام  به  گذرگاهی به 

  جنوب، سمت دست دور ایهه کو. ردکمی غوغا داشت ادامه افقانتهای تا که ائیههکو

  درجۀ  ٧ نقطه این  در و 1۵ کویهامسی روستای در هوا دمای. داشتند سپیدپوشی هایقله

  حاال. کردیم حرکت  مجددأ هااسب  استراحت برای کوتاهی توقف  از پس . بود سانتیگراد

  منطقه  این  ایهه کو  سرو  درختان.  شد  بیشتر  ما  سرعت  و  بود  برفی  و  گلی  سرازیری،  مسیر

  دیده  مسیر گردنۀ  ۴ ما  پای  زیر  عمق در . ندشد  کاج وحشی  جنگل  به  تبدیل کوهپایه  در

  قسمت در خوبی جادۀ چنین دیدن از آدم. رسیدندمی  نظر  به  نقاطی  مانند مسافرین و دشمی

  و ترابوزان بین آمدورفت پر تجاری راه یک این البته. شتگمی  متعجب ترکیه آسیائی

  جادۀ  از حتی جاده این نداشتم انتظار من اما ردکمی عبور ارزروم از که بود تهران

  ترکیه  کشتیرانی شرکت در سلطان که دلیل این به شاید. باشد بهتر هم تراپیا به قسطنطنیه

 .گیرد  انجام  کشتی  با  نقلوحمل  تا  ردندکمین  رسیدگی  جاده  آن  به   عمد  به  داشت  زیادی  سهام

  چه به  نگهبانان این ردمکمی  فکر هنگامیکه. ذشتگمی دره چپسمت  از پنجم گردنۀ      

 داده دستور گاریچی  به من. گرفتیم سبقت آنها  از و رسیدیم  بارها  ارابۀ به ورندخمی دردی

  تنگۀ از پس  اما. نرسد آسیبی بارها به  تا  کند حرکت کمتری سرعت  با سرازیری در بودم

  گاریچی و  کرد گوشزد گاریچی به  را  آن سربازان  از یکی. بود  زیاد آنها سرعت سیگانا 

  گاریچی   و  زد  او  گوش  به  محکمی  سیلی  سرباز.  کند  دخالت  او  کار  در  نباید  سرباز  که  گفت

 ایضربه   تفنگ  قنداق  با   و  شد  عصبانی  سرباز.  آورد  وارد  سرباز  به   ایضربه   خود   تسمۀ   با

  عصبانیت   با  گاریچی.  گشت  ن خونی   او  لباس   و  گاریچی زخمی شد  . صورت زد  او  صورت  به

  او سوی به را خود تفنگ  هم سرباز. برداشت خیز سرباز سمت به و کشید را خود خنجر

  دیگر   سرباز  و   سورچی  کمک   به.  کردیم  توقف  و   رسیده  آنها  به   ما  لحظهاین   در.  رفت  نشانه

  صحنه  دادم  دستور  سرباز  به  من.  نمودیم  جلوگیری  قتلی  انجام از و  کرده  جدا  هم  از  را  آنها

  پانسمان دستمال  چند  و  حوله با  و شسته را گاریچی صورت ایچشمه  در. کند ترک را

 .بود شده کار کم  و پیچیدمی  خود  به درد از روز آن شب  تا او. کردم

.  رسیدیم  سیگانا  آبادی  به  بود  برفی  منطقۀ  در  روستا  آخرین  که 2باده  روستاهای  میان   از     

  نزدیکی  در  انباری  در  بزرگی  شتر  کاروان.  نشستم  آبادی  مهمانخانۀ  دوم  طبقۀ  ایوان  در  من

 ،3موش در مأموریتی از که ترکی جوان افسر با  بعد  لحظه  چند . بود کرده  اطراق ما

  آنجا  در  او.  شدم  آشنا  ردکمی   مراجعت  وان،  دریاچۀ   نزدیکی  و  ارزروم  جنوب  در  ایمنطقه 

  عام قتل  باید  که  بودند  خطرناکی  شورشیان  ارامنه  او  گفتۀ  به.  بود  یدهجنگ  ارمنی  شورشیان  با

  خوبی سالح که  را ارامنه از تن  20 بود  شده موفق  کرد واحد 12 مراهه ه ب  او. دندشمی

  فرماندهی ستاد به را عملیات گزارش تا بود استانبول راه در او. بردارد میان از نداشتند

 .کند  تقدیم

   و داشته سر  به عمامه یا  فز هاترک اکثر. بود مسافر از پر مهمانخانه بزرگ  سالن     
1 .Sigana 2 .Baade 3 .Musch 
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  تا  و افتاده راه به شبنیمه  معموأل هاکاروان. بودند صحبت و قلیان چای، صرف مشغول

 اندکی  چرا  برای  آنها  کردن  رها  یا  شترها  به  دادن  غذا  از  پس.  ردندکمی  پیشروی  ظهر  حدود

.  کنند  احساس   کمتر  را  روزه  تشنگی  و   گرسنگی  شده،  کاسته   روز  طول  از  تا  زدندمی   چرت

  کشیدن   چای،  نوشیدن  به  حرکت  موقع  تا  غذا  صرف  از  پس  و  شده  بیدار  افطار  نزدیکی  آنها

 ایخانه قهوه  در یا  و شتر  پشت  به آفتاب طلوع از پیش . پرداختندمی  کردن  صحبت  و  قلیان

  سیگار چند و وردخمی  کشمش و نان کار هنگام نیز من  سورچی. دشمی  صرف صبحانه

  در 2بولو تیره  منطقۀ  در نهایت  در که  1کارشوت رود بودیم که  ایدره در. ردکمی دود

 .بود جاری ریخت،می  سیاه دریای به ترابوزان غرب

  حرکت نیم و ۴ ساعت و درآورد صدا به مرا اطاق درب سورچی بامداد 3 ساعت     

  بود شدید سرباالئی. رسیدیم جاده به تا کردیم حرکت آبادی هایخیابان  در مدتی. شد آغاز

 برای  که  اههصخر  از  جویبار  چند  جریان  و  برف  شدن  آب  با.  داشت  زیادی  ایهه چال  جاده  و

  وضع  دیمشمی   دور  دریا  از  چه  هر.  بود  شده  خراب  و  گلی  جاده   داشتند  عجله   رود  به  رسیدن

 ایههصخر راست، سمت  در. گذشت ایدره چپ سمت از جاده. دشمی ترخراب جاده

 اجازۀ  تاریکی  و  بود  ابری  هوا.  بود  شده  ایجاد  خطرناکی  ایههپرتگا  و  داشت  وجود  مرتفعی

.  بودند تشخیص  قابل سختی به  درختان وبود  کرده پر را دره صبحگاهی مه. دادنمی  دیدن

  هم  تقریبأ 3خانالرخانرا  روستای  از  پس.  بود  شده  کشیده  نرده  جاده  خطرناک  هایقسمت  در

  سایۀ . بود سنگتخته  و صخره مچنانه ه جاد دیگر طرف. بودیم بلند ایهه کو قلۀ سطح

.  شد بهتر و صاف جاده مجددأ. ندردکمی همراهی را ما ماه نور زیر هااسب  و کالسکه

  به باالخره .  ردکمی  برابر 2  را مسیر  طول  اهه گردن خم  و  پیچ. گشت آغاز سرازیری آنگاه

 نزدیکی در. رفتمی پیش هم موازی  مسیر 2. کردیم عبور پلی روی از و رسیدیم دره ته

  نیاید  مقابل طرف از ایکالسکه  بودم  امیدوار. شد باریک   بسیار جاده ایصخره  پرتگاه  یک

 آماده را خودم  من  و راندمی  جاده وسط از سورچی. بود غیرممکن  هم  کنار از عبور زیرا

 .بپرم بیرون کالسکه از ایحادثه   وقوع صورت  در تا بودم کرده

 سرازیری  هنوز  مسیر.  درآمد  بنفش  رنگ  به   آفتاب   برآمدن  با  رفتهرفته   شرق  ایهه کو   قلۀ     

 بامدادی سکوت در. گذشتیم داشت شکل منحنی بازار که 4باشی کوپری روستای از. بود

. داشت  شدیدی   انعکاس  اهه کلب  و   کوتاه   ایهه خان   میان   در  کالسکه   هایچرخ   جیرجیر  انعکاس

.  گذشتیم  چشمه  سه  با  پلیک   از 6آرتاسا  روستای  در.  بود  جاری  روستا  این  در 5سوایچی  رود

 شد  رنگ  زرد  آسمان.  ندداشت فلزی  هایایوان   و  سقف  استانبول  ایهه خان  سبک  به   خانه  چند

 در.  رفتیممی   پیش  رود  متری  چند  ارتفاع  در  دره  ته  در  ما.  بود  پنهان  اهه کو  پشت  آفتاب  اما

 را خود  چشمان بودند شده بیدار خواب از تازه که مؤمن مرد چند ٧سوئیدمیرچی روستای

 ایقهوه   شترها  اکثر.  گرفتیم  سبقت  رفتمی   پیش  آهستگی  به  که  شتری  کاروان  از.  مالیدندمی

  سمت  در ایدره. بود رشد حال در آنها  زمستانی  پشم  و ند بود رنگکم  زرد هم تعدادی و

 8ایچیسه روستای در. شد دیده هم کنار در پیچ  در پیچ ایهه کوهپای  و  آمد پدید مسیر چپ

 عبور آنها  میان  از آهستگیبه  باید و بودند کرده سد را جاده االغ  و اسب شتر، تعدادی
1 .Karschut 2 .Tirebolu 3 .Khanera Khanlar 4  .Kopri Baschi 5 .Itschi Su 

6 .Artasa ٧ .Demirtji Suji 8 .Itjise 



 کیلومتری 1300یک سفر   بخش چهارم

  با را کاروان اول اسب . رسیدیم بزرگی اسب کاروان به آبادی از خارج  در. ردیمکمی

  گردن از حیوان سر بزرگی به ایزنگوله. بودند کرده تزئین آالتیزینت و رنگی هاینوار

  و بود آشنا خوبی به خود وظایف با حیوان. آمدمی در صدا به قدم هر با و بود آویزان او

  حرکت  او دنبال به  خط  یک  در هااسب  سایر. نداشت کاروانساالر مراقبت به  احتیاجی

  میان در زنگوله 3 آنها از بعضی و داشتند زنگوله هم هااسب از دیگری تعداد. ردندکمی

 آزار باریک درۀ در آن انعکاس و دشمی  بلند زیادی صدای و  سر قدم هر با. بود یکدیگر

 .بود دهنده

 پل  یکبه  ابتدا. پدید آمد رودخانه روی  قسمت ۴ از مرکب پلی 1خاراوا آبادی در     

  صاف  اندکی جاده سپس. بود سنگچین آن  طرف 2 رسیدیم که چشمه  2 با معمولی سنگی

  مستقیم  مدتی مسیر آن از پس. یمگذشت سنگی پایۀ ۶ روی به  چوبی پل  یک از آنگاه . دش

  طبیعی کامل  منظره .شد ترپهن  قسمت این در دره. نداشت  آب عبور  برای مسیری  و  بود

  سنگی  پایۀ چند روی به آنها سقف که کاروانسرا چند 2کلیسابش آبادی در. بود وحشی و

  گاو  پوست  بار با  کاروانی 3خانلری فارتونا روستای در. داشت وجود بود گرفته قرار

 .بود کرده پهن   جاده طرف 2 در را خود  محمولۀ

  چندانی ارتفاع آن اطراف ایهه کو اما  رسیدیم متر چند عرض به  باریکی  تنگۀ  به     

.  بودند اههنرد و هاپل  جاده، تعمیر برای سنگ تراشیدن مشغول سنگتراش چند. ندنداشت

 ایههمغاز و انبارها. داشت قرار محل این در 4خانلریاوغلی شورداله روستای مزارع

.  بود پائیزی زرد رنگ به آنها  برگ و بود  شده  واقع درختان  از انبوهی میان در روستا

 وجود.  داشت  وجود  آبادی  از  خارج  مزارعی.  دادمی  را  شرقی  شهرهای  بوی  بازار  اطراف

  5خانهقیمیش   روستای  در.  نمودمی   زیبا   بسیار  خاکی   محوطۀ   در  سبز   مزارع  در  زرد  درختان

  نام  به دوم سرباز اما شد تعویض دیگری سرباز با عصبانی سرباز. کردیم کوتاهی توقف

 .ردکمی همراهی را ما  همچنان شکور

  هایباغ   و  مزارع  میان  از.  رفتمی  پیش   دره  باالی  متری  چند  ارتفاع  در  مچنانه  هجاد     

  نهر   توسط   آسیاب   یک.  کردیم  عبور  بود  شده  تشکیل  خیابان  یک  از  فقط  که 6سوردا  روستای

  ه ب. گذشتیم درختان تنۀ   بار با  بزرگ  بسیار چرخ  2  با هائیگاری  کنار از. ردکمی  کار آبی

  یک سپس بود شده  بسته  هم از زیادی نسبتأ  فاصلۀ با  هم  کنار در  گاومیش 2 گاری ره

 .شیدندکمی را گاری آنانتهای  در جوان نر گاو  دو که   داشت جلو به رو بلندی چوبیزبانۀ 

  که  طوری  به  بود  گذشته  از کمتر رودخانه  آب. شد سرباالئی مسیر   کوهپایه مجاور در     

  سمت  در. بود قرمز و ایقهوه  تیره، زرد اهه کو رنگ. بود جاری رود بستر  در نهر  چند

  در  تکه روستای. ردکمی یادآوری را قفقاز روستاهای و بود روئیده هائیدرخت  آن چپ

  تپه پای در روستا بازار. داشت قرار بود شده ترپهن  دره که قسمتی در منفردی تپۀ باالی

. ردکمی  عبور 2 این میان از جاده. داشت قرار آن مقابل در روستا گورستان و بود

  بر زیادی هایکالغ . زدندمی شخم را خود زراعی زمین  نر گاوهای کمک به  کشاورزان

 . ندبود نشسته  درختان باالی
1 .Kharava 2 .Besch Kilise 3 .Fartuna Khanleri 4 .Tjurdale Ogli Khanleri 

5 .Gymysch Khane 6 .Surda 
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  خارج  اندکی.  رسیدیم  1ارزنجان  شهر  به  دره  جنوب  در دار،شیب   مسیر  از  رفتن  باال  با     

  بیشتر  را آنها زیبائی آنها آبی و قرمز پشتی.  بودند چرا مشغول جثه   قوی شتر  چند شهر از

 .ردکمی

 

 
 

  حدود که بود روستائی. رسیدیم اوغلی مرادخان نام به خود امروز مقصد به باالخره     

  به  را آن و کرد جلب خود  به  مرا توجه خالی نوساز ساختمان  یک . داشت سکنه ۵0

  ما  دیدن به هاروستا  کدخدای هاتوقف تمامی  در. دادم ترجیح روستا  شلوغ مهمانخانۀ

  مناطق  هوای و آب.  است ترگرم ارزروم از روستا  این  هوای زمستان فصل در. آمدندمی

  دمای  نوامبر  1۵  روز  ازظهربعد  8  ساعت .  باشدمی   متفاوت   بسیار  خشک  مناطق  با  ساحلی

  بود.  درجه  11 هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پیش از میالد یافت شده است.  ۵تا  9های ترکیه که اشیاء باستانی از سدهمرکز استان ارزنجان در شرق. 1


