
 

 

 

 

 

 بخش پنجم

 رو تبریزجادۀ باستانی کاروان
 

نوامبر حرکت کردیم. هوا تاریک بود و باران ریزی   ١۶بعدازظهر روز  ٨ساعت      

بارید و مسیر گلی شده بود. مشخص بود اندکی جلوتر باران شدیدتر بود زیرا  می

ائی در بین  هه آمدند خیس بودند. خارج از آبادی از میان درهائی که از روبرو می کاروان

رفت. از آن سمت دره پیش میا عبور کردیم. جاده گاهی از این سمت دره و گاهی از هه تپ

پوشش گیاهی به جز چند درخت و بوته خبری نبود. به گذرگاه تنگی رسیدیم. روستاهای  

. رفت و آمد جاده در این شب ماه  نددشمیمسیر از چند کلبه و چند زمین زراعی تشکیل 

ند دشمی هائی که از ارزروم آمده و با گاومیش کشیده رمضان زیاد بود. به تعداد گاری

های شتری که از ایران حرکت کرده و محمولۀ خود را افزوده شده بود. از کنار کاروان 

رساندند عبور کردیم. شترها در یک خط مستقیم حرکت  برای ارسال به اروپا به بندر می 

  انداخت و مراسم مذهبی را یاد ردند. صدای زنگوله آنها در تاریکی شب طنین می کمی

دم. این  شمی شنیدن این صدا که از قدیم با آن آشنا بودم هرگز خسته نرد. من از کمیآوری 

رد و مرا به یاد سفر پیش رو در کویر  کمی صدا جوانی و خاطرات گذشته را در من زنده 

 .انداختهای ناشناخته عبور خواهد کرد میکه از میان سرزمین 

اید مسیر را برای عبور  دانند که با روبرو شدن با کالسکه بها میشترها برخالف االغ      

م مربوط بودند و اگر اولین شتر کاروان با رسیدن به کالسکه در ه  ه آنها باز کنند. اما آنها ب 

دیم  شمیمنتظر مانند قطار ترها شمیبرای عبور تما باید داد آخرین لحظه تغییر مسیر می

و  است ها بسیار بیشتر بود. اما شتر حیوان تیزهوشی زیرا تعداد حیوانات نسبت به ساربان 

خوبی شناخته و احتیاجی   آن را به ترابوزان از چندین بار حرکت در مسیر تبریز به  پس

ها فرق داشت و نشان  راهنمائی ساربان ندارد. طرز لباس پوشیدن ساربانان با ترک  به

گوسفند به   سیاهی از پوست  ی بودند. کاله آذربایجان و یا ایران که آنها یا تاتار اهلداد می

کمر خود    رد. آنها خنجری در شال کمی آبی آنها را در کمر محکم  سر داشته و شالی ردای

ردند.  کمی سرپری در میان بار شترها حمل داشتند. کفش آنها سرپائی بود. گاهی هم تفنگ 

از مزایای آن این است که شترها   نند. یکیکمیها حرکت های شتر همواره شبکاروان

بینند تا برای خوردن آنها توقف کنند. روزها شترها برای چرا در ای بیابان را نمی هه بوت

ها  های اسب، قاطر و االغ هم شبوند. در ایام ماه رمضان حتی کاروانشمی بیابان رها 

 .ردندکمی حرکت 
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باالی    پرچم سرخ ترکیه با هالل سفید برای سربازخانه بود و  کلبۀ مخروبه  ١در یچیک     

روی  ائی که مزارع ایوانی پله مانند کشاورزان به ههآن در اهتزاز بود. جاده از میان در

ذشت. چون مسیر در این منطقه باریک بود سورچی به سرعت  گمیا قرار داشت هه تپ

زودی مسیر پهن شد    یم. بهاز آن عبور کن  کالسکه افزود تا پیش از روبرو شدن با کاروانی

بارید.  شیب شدیدی از کوهپایه باال رفت. ابرها مانند پنبه در آسمان بودند اما باران نمی   و با 

درجه باالی صفر بود.   ۶رسیدیم. دمای هوا  2داغبه زودی به تنگۀ دیگری به نام واووک 

خوبی پیدا بود. مسیر از  طقه به ماهور منشرق باز و تپه  وزید. منظرۀ سمتمی باد شدیدی

رد تا  کمیای مستقیمأ سرازیری شد. سورچی نهایت سعی خود را باالی کوه، بدون گردنه 

 یک کلبۀ  3چرچی ندهد. در روستای  از سرعت کالسکه کم کند تا کنترل آن را از دست 

چوبی   هایاما ایوان  ه سنگ بوداز جنس  4ای روستای خادراکهه نگهبانی وجود داشت. خان

سنگ شد زیرا جنگلی در نزدیکی وجود   منطقه از جنس  ایهه داشتند. رفته رفته تمام خان

 .نداشت و قیمت چوب گران بود

د. البته مقداری سنگ شمیتر رفته خرابجاده از خاک زرد رنگی پوشیده شده و رفته      

ماسه در   رد. مقداریکمی کالسکه نحرکت  در دو طرف جاده ریخته شده بود اما کمکی به 

ردند به آن نزدیک  کمی ها سعی کاروانساالرها و سورچی ه وسط جاده جمع شده بود ک

 ه باید کالسکه را بسیار هنرمندان  داشت. سورچی  فراوانی  ایهه نشوند. گذشته از آن، جاده چال

رسیده و چند ساعتی   6آبادی اوسدوک  به  5باالخور  از عبور از روستای  پسرد.  کمیدایت  ه

 .ها غذا داد و یکی از سربازان تعویض شدتوقف کردیم. سورچی به اسب 

که دو کلیسای قدیمی و مخروبه و یک کلیسای نو   7از کنار روستای ارمنی وارهان     

ایستاده بود. در این ساعات عصر به  داشت عبور کردیم. افسر کرد پیری در کنار جاده 

رفت و آمد جاده اضافه شده بود. از میان یک درۀ پهن گذشته و به محیط تپه ماهوری  

در ای دوردست ههای کوههچپ جاده جاری بود. قلدر سمت  ٨رسیدیم. رودخانۀ چوروک

چپ مسیر سپیدپوش بودند. چهارپایان مشغول چرا بودند. گاهی کشاورزی در  سمت

رفت. منطقه شبیه مناطق شمالی  ا باال و پائین میهه رد. جاده از روی تپکمی ای کار  مزرعه 

صغیر که به ایران منتهی    ای مرکزی آسیایهه تبت بود. ما در میان ارتفاعات بین دریا و کو

 .ردیمکمی د حرکت شمی

د در جهت شرق حرکت  شمیگاو نر کشیده    ۴یک خانوادۀ ترک با یک گاری که توسط       

رد. آنها تمامی دار و ندار خود را بار گاری کرده بودند. مادر خانواده به روی بارها  کمی

کودکان  کرد سعی می و بود. ارنگی صورت خود را پوشانده  با روسری سرخ  و  نشسته

در کنار گاری  خانواده پیاده  پسر بزرگ .ردکمی را هدایت. مرد گاری کندخود را آرام 

 .داشتمی آلود را به حرکت واکرده و حیوانات خواب   حرکت

ای در دور دست در میان  در فاصله  9جاده به باالی یک بلندی رسید. شهر بایبورت     

شده بود و پس از مدتی  ای واقع هر در میان درهش مید. پادگان نظا شمی دشت بازی دیده 

 حومه از میان گورستان  بسیار زیاد بود. با رسیدن به رسیدیم. حاال رفت و آمد در جاده    نجاآبه 
١ .Gätjik 2 .Vavuk dagh 3  .Tjertji 4 .Khadrak 5 .Balakhor 6 .Osduck 

7 .Varehan ٨ .Tjorok 9 .Bajburt 
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های باریک، مخروبه و پر چاله شهر عبور  خیابان گذشته، مستقیمأ وارد شهر شدیم. از میان  

خوردند. کودکان در  های ولگرد آنها را می ا با گل جاده مخلوط شده و سگ هه کردیم. زبال

رنگ مشغول کار بودند. گاهی    های سرخا بازی کرده و زنان محجبه با روسریهه خانسقف

انداختند. فقط پاهای آنها از سرپائی  ف میتوقف کرده و از روی کنجکاوی نظری به اطرا

  دهندۀ سن باالی صاحب آن بود و گاهی بیرون زده بود. گاهی پاها بزرگ بوده و نشان 

دار کثیف شده بود. مردان ریش  از گل خیابان دختر جوانی بود که کوچک بود و متعلق به 

کرده بودند.  ها اجتماع و، در کنار خیابان ترک با کاله فز قرمز رنگ یا عمامه و یا هر د

خیابان باریکی ما   .سوخته بود و لباس محلی به تن داشتندجثۀ آنها بزرگ، چهرۀ آنها آفتاب 

نر ها با گاوهای کاال، گاریمیدان مملو از    رساند.بود    میدان شهر که مملو از جمعیت  را به

افتاد تا برای عبور کالسکه راه باز کند. فروشندگان    کار بود. سرباز همراه من پیش و سوار

ای ههردند. از حجرکمی  دیگر را عرضه  ایهه گرد سبزیجات، کلم، سیب، انگور و میودوره

گوسفند را آویزان   ای قصابی الشۀ ههرسید. مغاز مشام می  جات به خوش ادویه  عطاری بوی

رساند.  فروش می  های خود را به گری در کارگاه خود نشسته و کاردستیبودند. کوزهکرده 

داشت    وجود آمده بود. آدم عالقه  روزمرۀ یک شهر شرقی به  منظرۀ بسیار جالبی از زندگی

د. کالسکه از روی یک  کنسیم  زیبای آن را تر  هایکرده و دیدنی  شهر اقامت  روزها در این

دریای سیاه  از باتوم به  پیشکه اندکی  ١روهوروی رود چای سنگی به هه چوبی با پایپل

 .ریزد عبور کردمی

هتل جدید شهر در کنار دهانۀ پل قرار داشت. اطاقی به من داده شد که به سبک اروپائی       

تختخواب فلزی، دو صندلی، یک میز با  یا بهتر است بگویم روسی تزئین شده بود. یک 

ای پنجرۀ آن را  چراغ و پارچ آبی به روی آن وجود داشت. درب اطاق کلید داشت و پرده

موذی در اطاق و رختخواب نبود جدأ اطاق راحتی بود ولی هر   رد. اگر حشرات کمی زیبا 

رقی از مبل و  های شهای هتلود. در اطاق شمی ها باشند پر از حشرات موذی جا که ترک 

آن عادت داریم خبری نیست. اگر مسافر احتیاج به    شوئی که ما بهآفتابه و لگن برای دست

ریزد. این هتل  نظافت داشته باشد یک مستخدم با پارچ آب و لگنی به اطاق آمده و آب می

و راحت بود    غذاخوری با میز و صندلی داشت که بسیار خوب   خانه در بام و یکقهوه   یک

توجه  بیشتر از هر چیز  ،متر ١٠روه به عرض حدود واما موقعیت هتل در ساحل رود چ

  ای قطع نمی شد. لحظهروی آن  و رفت و آمد بهبود اندازه زیبا . پل، بیکردمرا جلب می

ها در آب سبز رنگ رود مشغول ها و اردکدره در کنار پل بسیار عمیق بود و مرغابی

آمد در آن  و با نزدیک شدن افطار رفت شنا بودند. میدانی در کنار پل وجود داشت که 

روی   ای بهخانه بیشتر شد. در ساحل چپ رود در مقابل پنجرۀ اطاق من ایوان بزرگ قهوه 

در کنار    ،با منار کوتاه و دو برج 2د. مسجد بزرگ شهر به نام مسجد جاگوتیاشمیآب دیده  

داشت. مسجد دیگری به نام مسجد کبیر اندکی دورتر در کنار رود واقع شده بود.  آن قرار

چشم    به ای    تپه روی    ای از زمان ایرانیان باقی مانده بود بهگفته   ای دیواری که بنا به ههخراب

سنگی و   حقیرای هه تپۀ نسبتأ بلند منظرۀ زیبائی از شهر با خان خورد. از باالی اینمی

 .دشمی های کوچک دیده ایوان
١.Choroh  2 .Djagoutija Djamesi 
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ای هه رسید که دیوارای میرد و اندکی پس از پل به منطقه کمی رودخانه شهر را دو تکه       

د. گاهی درختی در حیاط یکی از شمیآلود ای داشت و جریان آب سریع و کف صخره

 .ا باال رفته بودهه خان

ای به روی آن قرار داشت در ساحل چپ  ای که خرابه تپه محلۀ ارامنۀ شهر در زیر      

به کار تجارت، کاردستی،   و شهر ارمنی بودند  رود واقع شده بود. هزار نفر از سکنۀ 

که جمعیت آنها بدون احتساب زنان و کودکان  آهنگری و فروشندگی اشتغال داشتند. آنها 

د. به ندرت کردی در شهر دیده  دنشمیپذیرفته ننزد اهالی ترک د شمی هزار نفر  ۵حدود 

د.  شمیمقام خوانده  مذهبی ایرانی بودند. والی شهر قائم  د. تعدادی از شاگردان مدرسۀشمی

مرد مهربان و   نظام و واحد توپخانه داشت. رئیس ژاندارمری شهر که پادگان ارتش سواره

های گلی و کثیف شهر  مؤدبی بود به دیدن من آمد و شهر را به من نشان داد. ما در خیابان 

شید باعث  کمی فت که سرمای شدید زمستان که فقط یک ماه طول گمی با هم قدم زدیم. او 

د. در فصل تابستان هوا گرم و مرطوب بود. در آب رود شمی منجمد شدن آب رودخانه 

ا مشغول  هه ردند. بچ کمی ماهی به اندازۀ کافی وجود داشت و مردم از کنار ساحل ماهیگیری  

های کهنه و مندرس، طالب با عمامه و فز قرمز و دنبالۀ سیاه  ازی بودند. فقرا با لباس ب

شهر شبیه  که  کرده بودند. جدأ    آویزان، زنان محجبه، سوارکاران و مسافرین شهر را شلوغ 

 .یک کارناوال بود

ای خود رفتند. همراه هه صدای شلیک تیر توپی افطار را خبر داد. مردم با عجله به خان      

از خاموش شدن صدای توپ روشن کرد و از کشیدن   پیشمن سیگار پشت گوش خود را 

ای شهر روشن شد و فروشندگان مسلمان  هه های نفتی و روغنی منارآن لذت برد. چراغ

 .مشغول خوردن غذای خود که شدیدأ در انتظار آن بودند شدند

مردم شهر در این شب ماه رمضان گوش  و به صدای رود و  هدر ایوان هتل نشست     

قسطنطنیه بود بیشتر شد.   ١دادم. رفت و آمد به روی پل که اندکی کوچکتر از پل گاالتای

از افتتاح   پیش رد. این جاده کمیبه تبریز از روی این پل عبور  ترابوزانمسیر تجاری 

ر حال ه  ه قابل مقایسه نبود. بمنطقه بود اما با جادۀ تجاری هند    آهن قفقاز شاهراه تجاریراه

ا، تجار، مردان  هه ها، ارابم جریان داشت. گاریه ه زمین در این جاد زندگی مردم مشرق 

های طویل  آمد بودند. کاروان وسیاسی در رفت  هایارتش و شخصیت   و زنان ترک، افسران

شم و پوست را بین  ای خوراکی، پههای، دانشتر، قاطر، اسب و االغ محصوالت کارخانه 

ا که توسط گاومیش  هه ها و کالسکردند. جیرجیر چرخ گاریکمیبندر و شهرهای دیگر حمل  

ای هه که محمول  تندروهای  شت. مسیر برای پیکگمی لحظه قطع ن  د یکشمی یا گاو نر کشیده  

خوب بود اما مهمترین  ردند کمی و ارزروم حمل ترابوزانروز بین  2را طی  پستی 

  سیاه است. اکثر کاروان  شتر بین ایران و بنادر دریای  هایجاده حرکت کاروان   مشخصۀ این 

  هایا و پیچ و خمهه از تمامی روستاها، قصب ،مسیر را بارها پیموده مسن، این  ساالرهای

های راق در انبارها و کاروانسراند. اطبودسفر روزانه آگاه  از طول شته وآن اطالع دا

 ها غذایاطراق  در. شترها هم  شتندا  سفر برای آنها خرجی  و کل  بود تر  سقف ارزان  بدون 
م  ١۵٠2. پلی در منطقۀ شاخ طالئی استانبول که اولین ساختمان آن در زمان سلطان بایزید دوم در سال ١

 تجدید بنا شده است.بنا نهاده شد و سپس در چند نوبت 
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شهر خود در آذربایجان را   ،تمام  با شجاعت   ها ند. کاروانساالرردکمی دشت پیدا    درخود را  

.  نددیخرهای ناامن و پرآشوب کردها را به جان میترک کرده و خطرات عبور از سرزمین 

ا خوشحال  هه تنگ ا و هه فرو ریخته و از دیدن مجدد کو آنهاهنگام رسیدن به ارزروم ترس 

هوای آن   و  که آب  ترابوزاناز طریق این جاده کاروان را به منطقۀ ثروتمند  آنهاد. دنشمی

ساالرها از  . خاطرات این کاروان ندرسانددر زمستان مالیم و در تابستان خنک است می 

رمان حاجی   وارم شبیهقطوری گردد اما امید تواند رمانمنطقه می  خود در اینسفرهای

 .دنشو  ١بابا

خانۀ هتل مملو از مردان سیر و مشتریان راضی افطار به پایان رسید. قهوه  ٨ساعت      

گوشی مشغول ورق بازی   ۴ها نشسته و به روی میز ها و صندلیبود. آنها به روی مبل

بسیار دیدنی بود.  ردند. سالن پر دود کمی لب داشته یا قلیان دود  بودند. اکثرأ سیگاری به 

خانه  د. یک توقف کوتاه در آن قهوه شمی های دیگری به جز قهوه و چای داده ننوشیدنی 

ای اطراف با نور ضعیف  هه ای خانههبرای من کافی بود و من به سمت ایوان آن رفتم. پنجر

. صدای حرکت کاروانی ندزدمساجد سوسو می   هایه های باالی مناربسیار دیدنی بود. چراغ 

از طلوع آفتاب به مقصد روزانۀ خود برسد به گوش رسید. من گوش    پیشداشت    که تصمیم

خود را برای شنیدن شرشر آب تیز کرده بودم اما چون فعالیت روزانۀ من زیاد بود به  

 .به خواب رفتم زودی

  خانه به نرد از قهوهروز بعد از خواب بیدار شدم. هنوز صدای تخته  صبح  2ساعت      

دیدن من آمد.    خانه بود بهساعت در قهوه   احتماأل تا این  رسید. افسر ژاندارمری کهگوش می

رد اما من گفتم که این موضوع به  کمیشکور، سرباز همراه من از خستگی اسبش شکایت  

 .ردمن ربطی ندا

. ماه کامل مانند فانوسی  نددشمی ا به زیبائی تمام مشاهده  هه شب ساکت و آرام بود و ستار     

کامأل مهیا بود. دمای هوا حدود صفر   2داغدر آسمان بود. شرایط برای عبور از تنگۀ کپ 

های خیابان خود را در پتو پیچیده بودم. از میان   کالسکه  سرد بود. من در داخل  و هوا اندکی

از عبور از کنار   پسعبور کرده از کنار گورستان شهر گذشتیم.  باریک و پر پیچ و خم

ماهور شد. از کنار تعدادی ارابۀ گاومیش که زیر نور ماه بسیار   ا محیط تپههه آخرین خان 

رسیدند.  ای تیره به نظر می هه نمود عبور کردیم. آنها مانند اشباحی روشن با سای زیبا می 

کست. سرعت آنها  شمیر گندم و جو سکوت شب را ها با باصدای جیرجیر چرخ گاری

د. بار  شمی گوش رسیده و پشت سر ما خاموش    دور به   زیاد نبود ولی صدای آنها از فاصلۀ 

 .دشمی های اطراف برای فروش به شهر برده تعدادی از آنها هیزم بود که از جنگل 

 شتر با بار محصوالت ١2١کاروانی با ذشت. گمی روه ومسیر مجددأ از کنار رود چ     

رد. کمی ا برای خود راه باز  هه تپ   سمت شهر در حرکت بود. رودخانه از میان  کشاورزی به

های روستای مادن  د. خروسشمی هوا گرگ و میش شد ولی مسیر دیده ن ۶حدود ساعت 

 .سمت چپ رود رفتیم ساحل  بانگ بامدادی خود را سر دادند. از روی پلی گذشته به  3خان
های فکاهی انتقادی در تمسخر آداب و رسوم ایرانیان نوشتۀ جیمز جوستینیان موریه دیپلمات انگلیسی . رمان١
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ی پهن و گاهی  ها گاهکرد. این درههائی عبور میمسیر سرباالئی بود و از میان دره      

گاری در   3٠درخت و بوته بود. حرکت حدود گیاهی آنها تعدادی تنگ بودند. تنها پوشش 

شتر که محصوالت   22١رد. از کنار کاروانی با کمی صدای زیادی ایجاد وای، سردره

قطار   3٠رد عبور کردیم. این کاروان از کمیای و پارچه به مقصد تهران حمل کارخانه 

و قطارهای   ١۵ر یک برای خود ساربانی داشت. قطارهای طویل ه ه تشکیل شده بود ک 

از م مربوط بودند. در آسیای مرکزی  ه  ه شتر داشتند که با طنابی در ناحیۀ گردن ب  ۴کوتاه  

متصل  م  ه  ه ب و به این طریق شترها را    بندندبه آن می و طنابی    عبور دادهشترها چوبی  بینی  

 .زدمنزل تخمین می  ۴٠و تبریز را  ترابوزاناالر طول سفر بین . کاروانسکنندمی

 

 
 

ها تجدید قوا ای توقف کردیم تا اسب خانهتر از تنگه برای استراحت در قهوهاندکی پائین      

نموده و برای عبور از ارتفاعات آماده شوند. به خاطر سردی هوا دور آتشی جمع شدیم.  

طور کامل طلوع نکرده بود که پشت ابرها مخفی شد.    هنوز به هوا شدیدأ ابری بود. آفتاب 

سرباز او  2خانه شد. سرعت وارد قهوه استانبول از راه رسید و به استراحت پیک  هنگام

شد اسب حمل می  9روی  سیاهی به  هایدرون کیسه  ۀ پستی کردند. محمولمی را همراهی

ارزروم   غروب به   حمل شوند. آنها هنگام   مجددأ توسط گاری  ، از عبور از ارتفاعاتتا پس  

 .رسیدندمی

دامن ردای او باز بود   سال ترک با لباس قفقازی که به ارتفاعات رسیدیم. یک مرد میان      

در کنار جاده ایستاده بود. با دیدن ظاهر گلی او مشخص شد که چگونه مسیری در انتظار  

 هایبود و اثر چرخ مرطوبرفت. مسیر اندکیصورت زیگزاگ باال می  جاده به  ما بود.

دیوار سنگی با یک سقف گیاهی   ۴ماند. از کنار خانۀ دیگری که گاری در آن به جا می

نظر   بسیار عمیق به  کوه د. دره از باالیشمیها وارد اسب داشت گذشتیم. فشار زیادی به

د. در شمی و زیر نور آفتاب آب  بود  رسید. در قسمت باالتر مسیر اندکی برف جمع شده  می

ششمین  تعویض شد. این    از سربازان  ایستگاه پلیس وجود داشت و یکی  یک  داغکپ گذرگاه  

 .سربازها در این روز بودتعویض 



رو تبریزباستانی کاروانجادۀ    بخش پنجم  

د.  شمیکوچک مشاهده   و ای پر از ارتفاعات بزرگ دید سمت جنوب باز بود و منطقه      

پوش آبی سیر بود. جاده  ای برف ههای دورتر با قلهه سرخ و کو ، ای نزدیکهه رنگ کو

 از مدتی مسیر سرازیریپائین رفت. پس   و  خم خورد و باال   و  ارتفاعات پیچ  مدتی در باالی

 مقدار زیادی در گل گاری به  شد اما شیب آن شدید نبود. کیفیت جاده بسیار بد بود و چرخ

د.  شمی  آمد مشکل  و  ها کامأل زیر برف بوده و رفتداغ زمستان ای کپهه رفت. کومی  فرو

برف منجمد فرو    و  فوت در گل  گاری تا یک  ها چرخ بود اما زمستان   اگرچه االن هم مشکل 

دادند. کیفیت گردنۀ سیگانا بسیار بهتر  مسیر کاری انجام نمی   بهبود  . کارگران برایفترمی

خان در ته دره دیده شد. شترهای کاروانی مانند  داغاز باالی ارتفاعی ایستگاه آق  .بود

د. در بین مسیر زیگزاگ شمیزنگ آن شنیده ن   اما صدای  ندرسیدنظر می   ای تسبیح بهههدان

ا به وجود آمده بود. با رسیدن به یک  هها و پیادههسوارهای خودجوشی از حرکت مسیر

خانه یکی از سربازان همراه من تعویض شد. این هفتمین تعویض امروز بود. پس   سرباز

 .از حرکت مجدد جاده اندکی بهتر شد

مسیر اصلی ما را به درۀ پهنی رساند. جویباری در ته آن جاری بود. چندین بار از       

نواخت  گذشتیم. منظره بسیار یک  ١دیم. از کنار روستای پیرنا گاپانهائی عبور کرروی پل

شده بود. چند کلبۀ چوبی مشاهده شد که سقف آنها را با خاک پوشانده بودند. خوراک  

ا در آنها آشیانه کرده بودند.  هها انبار شده و چلچلهه زمستانی چهارپایان بر بام تمامی خان 

ای داشت و پلی جاده را از روی رود عبور داد. به مدت  مهمانخانه  2اوغلیروستای چول

 .ها آب بخورنددقیقه توقف کردیم تا اسب  ۵

افق امتداد  تا انتهای باریکی  مانند ریسمانرو داشتیم  پیش پهناوری که در دشتجاده      

بود. پلی ما را از روی   جاریراست مسیر    ای کوتاه در سمت هه داشت. رودخانه از میان تپ 

رود جانبی   رسیدیم. این روستا در کنار یک  3روستای آشقله از مدتی به  پسآن گذراند و 

روستا در  باشد واقع شده بود. مسافرخانۀ مسیحیت بسیار محترم می رود فرات که در عالم

اکثرأ ترک بودند اما چند خانوادۀ ارمنی هم در این روستا زندگی    سمت چپ رود بود. اهالی

توان داشت زیرا ارامنه مسلمانان  رد ولی رابطۀ آنها خوب نبود. انتظار دیگری هم نمیکمی

 .خواندنددین و مسلمانان آنها را کافر می را بی
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