
 

 

 

 

 

 چهاردهم بخش 

 از میان والیت خمسه
 

از محوطۀ مسطحی با خاک حاصلخیز از طغیان رود میانه عبور کرده به پلی سنگی       

ها در دهانۀ  چشمه رسیدیم. جادۀ پل سنگفرش بود. تیر تلگراف انگلیسی ٢٣و آجری با 

رودخانه جریان داشت.  د. آب رود در حدود یک دهم بستر شمی سمت راست پل دیده 

 .رفته از قیزیل سو جدا شده به سمت ارتفاعاتی پیش رفتیمرفته

د. آسمان صاف و نور خورشید  شمییک کوه باعظمت با رنگ تیره در مقابل ما دیده       

رفت. های مسیر هنوز آغاز نشده بود. جاده از ته درۀ عمیقی پیش می شدید بود. سرباالئی 

م ه ه د. در سمت چپ درۀ عمیق دیگری از بشمی ارتفاعات شروع  ،در سمت دیگر دره

ماهور مسیر و  د. تپه شمیها وارد پیوستن چند دره تشکیل شده بود. فشار زیادی به اسب

  پسشدید بود. آب باران  ندهای آبی و بادی که در طول سالیان سال پدید آمده بودفرسایش

رد. مسیر سرازیری شد و سورچی مجبور  کمی ان پیدا ا در ته دره جریهه از فرسایش کو

 .ها جلوگیری کند بود از سرعت گرفتن اسب 

ها رساند اما جاده  گذرگاهی در باالی بلندی های اصلی آغاز شد و ما را به سرباالئی     

رفت. در نقاطی جاده بسیار تنگ و باریک شد  گردنه نداشت و مستقیمأ از سینۀ کوه باال می

رفت. در یک مورد اسب کناری مجبور شد  گمیاسب کالسکه به زحمت در آن جای  ۴و 

از جاده خارج شود اما بالفاصله وارد جاده شد و خطر برطرف گشت. چون جاده گردنه  

نداشت شیب آن بسیار شدید بود. قسمتی از جاده از باران و برف، گلی و لیز شده بود و 

خدمتکار استخدام کردم تا   ٣شیدند. من در میانه کمی اال ها با زحمت زیاد کالسکه را باسب

مراهی کرده و در صورت لزوم کالسکه را هل دهند و اگر  ه هدر طول جاده ما را پیاد

ها توان پیشروی نداشتند پشت چرخ کالسکه سنگ بگذارند. با کمک آنها رسیدن به  اسب

 .ساعت طول کشید ٢گذرگاه قافالن کوه  

ردند برخوردیم. منظرۀ اطراف کمی در این گذرگاه به چند زائر که از کربال مراجعت      

د. حاال باید  شمی سو در ته دره مانند ریسمانی مشاهده نظیر بود و رود قیزیلاز آن باال بی 

چرخ کالسکه را به بدنۀ آن محکم کردند تا مانند ترمز عمل    ٢دیم. هر  شمیاز کوه سرازیر  

هائی از پل چشمه عبور کردیم. قسمت  ٣بود. از روی پلی با  پیشآب رود بیشتر از  کند.

کوه   ریخت. در قراولخانۀ قافالند کامأل فرو میشمیزودی تعمیر ن ریخته بود و اگر به 

 .یک پست نگهبانی وجود داشت
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احل رفت. آب رود با فرسایش خود سوجاده تا مدتی در سمت راست رود پیش می      

حرکت کنیم. مسیر   ای آن را عمودی کرده بود. گاهی مجبور بودیم از بیراهه صخره

سرباالئی ما را به گذرگاه دیگری به نام قاطر اوچان رساند و پس از مدتی حرکت در جادۀ  

آباد رسیدیم. من در چاپارخانۀ روستا مستقر شدم. روستا  پر پیچ و خم به روستای جمال

نفر بود. روستا حدود    ١۵٠اشت و سکنۀ آن بدون احتساب زنان و کودکان  کلبه د  ۵٠حدود  

هزار گوسفند داشت و محصوالت زراعی آن گندم، ذرت و میوه بود. مالک این روستا  

 تومان برای ٠۵باغداری و  و تومان برای زراعت ٢٠٠ساالنه  بود. اهالی ١الدولهعین 

روستا داشت. با اینکه این روستا   ٣۶٠میانه در اطراف خود  دادند.گوسفندان مالیات می 

د خبری نبود.  شمیه به زبان محلی مله خوانده  ک  میهای سدر نزدیکی میانه بود اما از کک 

ند. هوای این منطقه سردتر از کمیماه بیمار  ٢روز تا  ۴٠نیش این حشرۀ موذی فرد را 

گینی باریده و مشکالتی در رفت و آمد ایجاد  میانه و زنجان بود. در ماه ژانویه برف سن

 .باردود. گفته شد در فصل بهار باران شدیدی میشمی

  ماهور. حاال مسیر تپه بودکاروانسرای شاه عباسی با معماری ساده  آباد هم یکجمال      

 رد. جاده کامأل خشک اما برایکمیارتفاع عبور تر شده و از میان دو رشته کوه کم پهن 

د. آدم داخل کالسکه  شمی حرکت کالسکه مناسب نبود زیرا از چند مسیر خودجوش تشکیل 

پرید. پس از طی مسافتی مسیر مسطح شد. هنوز به موازات ارتفاعات در  باال و پائین می 

ای هه د. بوت شمیا کاسته  هه رفتیم از ارتفاع کومیردیم. هرچه پیش کمی جنوب حرکت    جهت 

ورد. در این بیابان زرد رنگ گاهی از کنار محوطۀ  خمیچشم    فردی در بیابان به من  خشک

های االغ نسبتأ زیاد بود. حاال از ساحل راست آمد کاروان و ردیم. رفتکمی سبزی عبور 

 .ردیمکمی ریخت حرکت سو میکوه به رود قیزیل رود زنجان که در نزدیکی قافالن 

رسیدیم. در کنار تنها خیابان روستا که ادامۀ جادۀ    ٢منفرد سرجمبه روستای مخروبه و       

اصلی بود چند کاروانسرا وجود داشت. تعدادی زوار کربال در محوطۀ آنها اطراق کرده 

. چند مسافر تنها و  نددشمی مسافران دیده  خود در میان تاجر با خدمتکاران  بودند. گروهی

ساکت بود.    و داشتند. روستا در مجموع آرام در آنها اقامت  هم چند سوارکار در راه تبریز 

خانۀ  روستا را خراب کرده بود. قصد داشتم در چاپار ای گلیهه بارش باران قسمتی از خان 

 .روستا اقامت کنم اما چون اثری از مسافر نبود به حرکت ادامه دادیم

ای از کنار رود امتداد داشت. چند بار از روی رود با جریان آبی  جادۀ شنی و ماسه      

ا  هه متر مکعب در ثانیه گذشتیم. در ساحل سمت راست، مسیر خودجوشی برای پیاد  ۶حدود  

به وجود آمده بود. مردی که کیسۀ سنگینی به دوش داشت به زحمت سرباالئی را طی کرده  

  ی مسافر با پای برهنه از رود عبور کردند رد. تعدادکمی و به سختی تعادل خود را حفظ 

ورد. در کنار کانالی که  خمی همه جا خشک و برهنه بود و هیچ اثری از حیات به چشم ن

   ای در کنارمهمانخانه  ٣کندائی روئیده بود. روستای تزه هه از رود جدا شده بود گاهی بوت 
 تهران، خ ١٢٢۵، تولد شاهعلینوهٔ فتحو پسر احمد میرزا  ،الدولهشاهزاده عبدالمجید میرزا ملقب به عین. ١

محمدعلی شاه او را  که  یتشاه و از مخالفان سرسخت مشروط صدراعظم مظفرالدین تهران، خ ١٣٠۶فوت 

 .الوزرا شدمدت کوتاهی رئیس برای چند بار اوبرای سرکوبی قیام تبریز مامور کرد. 

٢ .Sardjam ٣ .Teze Kend 
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داشت. به تعدادی سرباز که پس از خاتمۀ خدمت در تهران در حال سفر به منازل جاده 

.  کردندمیها حمل  خود در تبریز بودند برخوردیم. آنها بارهای خود را به روی شترها و االغ 

های آنها  های آنها گلی، ردا و شلوارظاهر این نگهبانان مرز و بوم بسیار فقیرانه بود. کفش

ود. اونیفورم آنها ظاهر خوبی نداشت. به روی کاله تعدادی از آنها عالمت  کهنه و ژنده ب

نواختی محیط تغییری ایجاد  گوسفند در یک  ایگاهی گله  .وردخمی چشم   خورشید به  و  شیر

مانند جزایر   هم روستائی   تفاوتی نداشت. گاهی  رد وگرنه محیط با نواحی خشک کویریکمی

 د.  شمیبیابان خاکی مشاهده    بز رنگی در اینس

 ٢پیچی پدیدار شد. کالسکۀ اول پر از مسافر بود و در آن  کالسکه از پشت ٢ناگهان      

دوید.  ردند. یک مرد هم در کنار کالسکه می کمی خدمتکار مرد و چند کودک سفر  ٢زن، 

ای بین  نقطه  پیدا بود. من انتظار داشتم آنها را درفرنگی  ها زیر کالهاز خانم چهرۀ یکی 

هنگام حرکت من از تبریز وارد شهر شده و قرار بود   ١تهران و تبریز ببینم. آقای آوه

خدمت همسرش بود. حدود   عازم محل جانشین آقای مورنارد شود و این همسر او بود که 

حبت شدم. او قسمت سخت جاده و من قسمت  دقیقه با این زن مهربان و زیبا مشغول ص  ١٠

 را پیش رو داشتم. آسان آن 

تمدن، خط   خاک از نظرها پنهان شد. تنها نشانۀ و سپس کالسکۀ او در میان گرد     

های آن اخبار و اسرار بین هند و  سیم رد. از میانکمیما را همراهی  تلگرافی بود که

یدن آنها خسته شده بودم زیرا یکی از اهداف من در این سفر، د. از دشمیانگلستان ارسال  

آن، روزها در قارۀ پهناور آسیا در جهت    اروپائی بود. من برای رسیدن به   دوری از تمدن 

آسیا بودم. من در آرزوی رسیدن به   کرده بودم اما هنوز در غرب شرق حرکت جنوب 

 .ای از آن ترسیم نشده باشدکنون هیچ نقشه سرزمینی بودم که تا 

چشم   چند مزرعه دیده شد اما خبری از روستا نبود. چند درخت در کنار رود به      

های کالسکه با آب رود شسته  ردیم و چرخکمیورد. گاهی از میان رودخانه حرکت خمی

ای براق فلزی هه سرخ، دکم  های آبی با نوارد. مجددأ به گروهی سرباز که با اونیفورم شمی

ردند رسیدیم. ظاهر آنها هم مانند گروه  کمیو کاله پوست گوسفندی سیاه پای پیاده حرکت 

 .های خود را در تهران تحویل داده و غیرمسلح بودندبسیار فقیرانه بود. آنها سالح  پیش

ها  ساعت  ها و کالسکه کهکوتاهی بین سورچی و فرستادۀ مالک اسب درگیری لفظی     

آباد رسیده  خانۀ روستای علیساکت و آرام در کنار هم نشسته بودند در گرفت. سپس به قهوه 

  تازه و چای  سماور پخته شد و با نان مرغ درون آب و اندکی استراحت کردیم. چند تخم 

ها و راهروی ق راه زیادی نداشتیم. اطا ٢بگصرف کردیم. تا مهمانخانۀ روستای نیک 

دوستانه جائی برای خواب شب من باز کردند.   مهمانخانه پر از سرباز بود اما آنها بسیار

سوارکار    ۵مراه نداشتم اما به من گفته شد والی زنجان  ه  ه من در روزهای اخیر سوارکاری ب

توانستند کالسکۀ مرا ندیده  را برای همراهی من اعزام کرده بود. با توجه به اینکه آنها نمی 

 .باشند مسلم بود که در گوشۀ کاروانسرائی مشغول خواب و استراحت بودند

نام اکبر مجددأ با هم   کالسکه و سورچی به دسامبر سید نمایندۀ مالک ١٠صبح روز      

 سربازها    مراه من بود و با دیدنه  هسوارکار ب  ٣گرفتند. حاال    در کنار هم جایدوست شده و  
١ .Aver ٢ .Nik Beg 
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ا جاری  هه ارتفاعی رسید. رود زنجان از میان تپ ردند. جاده به باالی تپۀ کم کمیاحترام    ادای

ا در میان  هه کوهپایای آن در میان ابرها بود و هه بود. در سمت جنوب رشته کوهی که قل

ای مرتفع سپیدپوش بودند. هوا  هه د. در سمت شمال همۀ کوشمیمه غلیظی قرار داشت دیده  

 .شدیدأ ابری بود و مه صبحگاهی روی رودخانه را پوشانیده بود

فنر جلوی کالسکه از جا پرید و مجبور    بعددر ته دره از روی پلی عبور کردیم. اندکی       

بدنۀ کالسکه ببندیم. جای شکر بود که این اتفاق روزهای گذشته  شدیم آن را با طناب به 

اسبی در کنار جاده افتاد.    الشۀ   های ما به نگاه اسب   ١چایاز روستای ینگی   پسنیافتاده بود.  

داد. مثأل خم شده و  یکی از سوارکاران همراه من حرکات عجیبی به روی اسب انجام می 

زد یا پای خود را از روی سر اسب عبور داده و تفنگ خود را دست خود را به زمین می 

 .ردکمیوا پرتاب  ه  هب

ائی واقع شده بود. ههبا یک ردیف روستا در کنار رود زنجان در ته در ٢منطقۀ چیارا     

گرفته بود.   آباد نام داشت که نام خود را از نظام السلطنهروستاهای بزرگ آن باره و نظام 

ورد. جاده از  خمیچشم  با قلۀ سپیدپوش به  ٣داغجنوب کوه آشداته  ی سمت اههدر کو

تر شده بود. کنار رود عبور کرد. هر لحظه خطر سقوط وجود داشت. دره تنگ  ایههصخر

وزید. دائمأ از مسیر سرباالئی حرکت کرده بودیم. باد سردی از جنوب می   پیشما از روز  

ی کوتاه از دور نمایان شد و به باروی آن رسیدیم. از میان  ای گلهه شبح زنجان با خان 

  ٢ای به روی گورها قرار داشت و به روی  های خوابیده گورستان شهر عبور کردیم. سنگ 

 .دشمیکاری آبی دیده قبر گنبد کوچکی با کاشی 

ا قادر به  اسب کالسکه را باز کردیم ت   ٢خیابانی ما را به بازار سرپوشیدۀ شهر رساند.      

حرکت در تونل تنگ بازار باشیم. بازار شهر با سقف طاقی شبیه بازار شهرهای مشرق  

ائی در کنار هم قرار داشت. هنگام غروب نور داخل  هه سمت آن مغاز ٢زمین بود و در 

روی  گران گل را بهها بوده و کوزه بازار ضعیف بود. مسگران سرگرم چکشکاری دیگ 

کشی مشغول بودند. خرید  کشی و رندهکار اره  ساختند. نجارها به می   گذاشته و اشیائی چرخ  

ا به فروش هه ای کتانی روسی در مغازهه هائی در جریان بود. پارچزدن و فروش با چانه

لز ای فروی قطعه  آهنگر پتک سنگین خود را به نوبت به  ۶رسید. در کارگاه آهنگری می

د.  شمید. زنان و گدایان زیادی در بازار دیده شمی وفتند و ریتم جالبی ایجاد کمیگداخته 

ای خشکبار فروشی مشغول خرید پسته، کشمش یا حنا بودند. بازار بوی ههزنان در مغاز

 .بیننده بودچشم    شهر شرقی مقابل   داد. تابلوئی از زندگی روزمرۀ یکممالک شرقی را می

کالسکه در  از مدتی  پس رد. کمی اکبر با فریادهای خود برای حرکت کالسکه راه باز      

خان، ملقب به وزیر همایون  قاپو توقف کرد. این محل اقامت والی منطقه مهدیمقابل عالی

دم. فراشی مرا به تاالر  شمیبود. گفته شد والی مشغول استحمام بود و من باید مدتی منتظر  

مفروشی راهنمائی کرد. از میز و صندلی خبری نبود. پس از مدتی او با ظاهر اشرافی 

 ه ظفرالدین شاه ب ای بود که در سفرهای اروپائی ناصرالدین شاه و مساله   ۴٠وارد شد. مرد  

رد و من با سر و  کمیهای خود در این سفرها صحبت مراه آنها بود. او در مورد دیدنیه

 کلدانی اهل   که یک 4یوناندادم. پزشکی به نام دکتر وضع خاکی به سخنان او گوش می 
١ .Jengi Tjaj ٢ .Tjiara ٣ .Aschdate Dag 4 .Junan 
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اشت. او در شیکاگو تحصیل کرده و اطالعات زیادی در ارومیه بود هم در تاالر حضور د

 .مورد آمریکا داشت

  من بیشتر مایل بودم اطالعاتی در مورد شهر زنجان کسب کنم. از او سؤال کردم     

د".  ننکمی هزار نفر در شهر زندگی  ۵٠" "تعداد سکنۀ شهر چند نفر است؟"  او پاسخ داد

"مالیات شهر چقدر است؟" او   واقعی بود. پرسیدماما به نظر من این رقم بیش از تعداد 

هزار خروار جو  ١٠خروار گندم و  ١٠۵٠٠هزار تومان مالیات  ٨۶"ساالنه  پاسخ داد

نفر   ١٣٠٠هزار پیاده و  ٢" باشد"؟ او گفتتعداد می  باشد". "تعداد سربازهای شهر چهمی

زبان   در صد اهالی به ۵ود". شمی سوارکار اما در صورت لزوم تعداد آنها دو برابر

نام رودهای   منطقۀ ناهمگون که به   ١٨خمسه بود و به    فارسی آشنائی داشتند. نام این والیت 

که ییالق و قشالق   ٢و اینانلو ١د. ایالتی مانند افشارشمی گذاری شده بودند تقسیم  منطقه نام

ردند. ایالت  کمیرفت در این ایالت زندگی  گمی فرسنگ را در بر    ٣٠ای حدود  آنها محدوده

ایل فقیر این ناحیه بود که از طرف دولت مجبور به سکونت در    دو  4و اوکراد  ٣قرابورشلو

تر دست والی راحت  این ترتیب کنترل منطقه به  این ایالت شده و زندگی غیرایالتی داشتند. به

 .دشمیانجام 

 خان با لبخندی از منما میز شام در اطاق مجاور چیده شد و مهدی  هنگام صحبت     

ارد شوم. غذاها کامأل ایرانی بودند اما طرز چیدن میز با  خواست به اطاق غذاخوری و

د. من  شمیرسید. با غذاها شراب سفید و شامپاین داده قاشق و چنگال، اروپائی به نظر می

ساعت گذشت. والی از من خواست    ۶تصمیم داشتم فقط یک ساعت در خدمت والی باشم اما  

 .دمبرای شنیدن موسیقی بمانم اما من موافقت نکر

از بسته شدن   پیشقرارداد ما با کالسکۀ تبریز تا زنجان به پایان رسیده بود و اکبر      

گذرگاه قافالن کوه به تبریز مراجعت کرد. والی خدمتکارانی را فرستاد تا بارهای مرا 

بارگیری کنند. کالسکۀ جدید من اندکی کوچکتر بود و بارهای همراه من در آن جای  

بندی کرده و بار اسبی کردند. آنگاه حرکت آغاز شد.  ۀ بزرگی بسته نگرفت. آنها را در جعب 

عهده    دار و هم جدی بود. سوارکاری هدایت اسب بارکش را بهاین قسمت از مسیر هم خنده

کنیم. باالخره    کرده و آنها را محکمورد و مجبور بودیم توقفخمی داشت اما بارها دائمأ لیز  

 .اری کنمکسواربارها را در کالسکه حمل کرده و خودم   من بهتر دیدم که

ای اطراف مشخص  هه های راکد یخ زده بود. در تاریکی شب فقط شبح کو هوا سرد و آب     

ها اسب ای چوب اتصال کالسکه به بود. روشنائی ماه بسیار ضعیف بود. با افتادن در چاله

رسید معلوم بیابان نهادند. اگر سوارکاری به آنها نمی های وحشتزده سر به شکست و اسب 

چای داغ    کرده و چند استکان   د. در قهوه خانۀ بیناد برای تعمیر کالسکه توقف شمی نبود چه  

   ادامهسفر شبانه   که شب را در آن استراحت کردیم به  5قرابوالغ  خوردیم. سپس تا چاپارخانۀ
های ترکمان که در زمان شاه اسماعیل صفوی همراه با شش ایل بزرگ از آناتولی ایلیا اوشار یکی از . ١

های دودمان صفوی را بنیاد گذاردند. این ایل به دو شاخۀ بزرگ قاسملو و ارخلو عثمانی به ایران آمدند و پایه

 شود. نادر شاه افشار از شاخۀ ارخلو بود.یا قرخلو تقسیم می

اصل اینانلو از ترکستان است شود که کنند. گفته میواحی آذربایجان و فارس زندگی میدر ن ایل ترک که. ٢

 .دادندشاهسون را تشکیلایالت هدر زمان سالطین مغول به ایران آمده و مسکن گزیدند و در زمان صفویکه 
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 دین سون هه  کویرعبور از دشت 
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 .دادیم. هوا سرد بود

  ١داد. شهر سلطانیهدرجه را نشان می ٢دسامبر دماسنج منهای  ١١صبح روز  7ساعت 

گنبد آبی  ٢ای سمت جنوب مسیر دیده شد. مسجد سلطان محمد خدابندهههدر نزدیکی کو

از باران   پس ا ناپدید شد. سطح جاده هه زودی در میان دود بامدادی خان   رنگی داشت اما به

با   ل شل بود. روستای حسین آباد در حاشیۀ رودزده بود اما زیر آن گشدید گلی شده و یخ 

نواخت بود و در دو روز آخر مشاهده شد. محیط کامأل یک  اهه انبارهای کاه باالی خان 

ردند. دشت کمیهمراهی را جنوب هنوز ما وای شمالهه تغییری در آن ایجاد نشده بود. کو

های کوچکی  ز گاهی کاروانبدون حیات در حاشیۀ رود زنجان تا افق گسترده بود. هر ا

ا و  هه ها عبور کردیم و نام رودها، کوها و فارسد. به زودی از مرز بین ترک شمیدیده 

 .روستاها فارسی شد

 

 
 

جسد که از تبریز عازم کربال بود   ۴در قهوه خانۀ امیرآباد توقف کردیم. کاروانی با      

دفن   عداشتند تا در جوار مرقد امام حسین. آنها راه بسیار طوالنی پیش رو داشتتوقف هم 

های چوبی که  منزل راه بود. اجساد درون تابوت  ٣۵فت تا مقصد گمی شوند. کاروانساالر 

ها درون نمدهای تیره پیچیده شده و با طناب  د قرار داشت. تابوت شمی در ناحیۀ پا باریک 

طرف حیوان بسته   ٢مایل به تابوت را بار اسبی کرده و به صورت  ٢محکم شده بودند. 

بودند. سر اجساد در کنار سر اسب ها قرار داشت و پای آنها در انتهای اسب به صورت  

  فصل  در این جسد    روی اسبی نشسته بود. حمل زمین بود. کاروانساالر هم به   مورب نزدیک 
ه ق بنا شده است. ایلخانان پس از  7١٣تا  7٠٣یران در دورۀ ایلخانان مغول که از سال ااز شهرهای . ١

که پس از تشرف به دین اسالم است پایتخت کردند. گنبد سلطانیه مقبرۀ اولجایتو را استقرار در ایران تبریز 

 نام سلطان محمد خدابنده را انتخاب کرد.

خ   ۶۵9ید. تولد خان به ایلخانی ایران رسیا الجایتو هشتمین سلطان ایلخانان مغول که پس از مرگ غازان.  ٢

غسل  نام نیکوال  ه در کودکی ب اوم،  ١٣١۶دسامبر  ١۶خ برابر  ۶9۵آذر  ٢۵م، درگذشت  ١٢٨٠برابر 

 شد. پس از چندی به آیین بودایی درآمد. سرانجام قبول اسالم کرد و پیرو مذهب ابوحنیفه  اما تعمید یافته بود 



 از میان والیت خمسه  بخش چهاردهم 

اجساد زیاد نبود اما من در سفر سال  رد زیرا بوی تعفن کمیسال اشکال زیادی ایجاد ن

میالدی به یاد دارم بین کرمانشاه و همدان به کاروان جسدی برخوردیم که بوی   ١٨٨۶

رسید. شیعیان اعتقاد دارند هر چه نزدیکتر به حرم  تعفن از فاصلۀ بسیار دوری به مشام می

 د. اشخاصی که قدرت روندفن شوند روز قیامت به کمک او سریعأ به بهشت می   عامام حسین

نند  کمی نهند و وصیت مالی خوبی دارند خرج سفر و پول قبر را مشخص کرده، کنار می

قطعه زمینی در کربال خریداری شود. قیمت زمین در کربال گران است و کاروانساالرها  

اجساد باید   افتد کاروان با یک جسد حرکت کند. یرند. به ندرت اتفاق می گمی هم پول خوبی  

 .ها منتظر شوند تا تعدادی جسد جمع شده و کاروان حرکت کندمدت

های چرخه با چرخ  ٢از کنار کاروانسرائی گذشتیم. در خارج از آن دوجین گاری       

کرده بودند کاروانی تشکیل داده بود. جسد االغی با دهان پر از  بزرگ که از قزوین حرکت 

که  چای جای خود را به رود ابهر ای گذشتیم. زنجاند. از درهعلف در کنار جاده افتاده بو

. به تعداد مزارع افزوده شد. به علت محدود بودن سوخت،  داد  به سمت شرق جریان داشت

ردند. این عمل  کمی زنان و کودکان مدفوع چهارپایان را جمع کرده و از آن سوخت تهیه 

عبور کرده و برای صرف صبحانه  . از روستای نصرآباد استدر شمال چین هم مرسوم 

اطراف کامأل مسطح بود. در دوردست یک آبادی   توقف کردیم. محیط  ١در روستای هیدج

بارید. در سمت چپ در فاصلۀ  با باغ هائی مشاهده شد. هوا سرد بود و گاهی تگرگ می

 .ردیمکمی شدن هوا از آن عبور از تاریک پیشورد و باید خمیچشم زیادی شبح کوهی به 

تمامی داشت که  دره روستای بزرگی در میان باغات بود. ساختمان بزرگ نیمه خرم     

بیشتر دیوارهای آن پنجره بود. این بنا به ولیعهد تعلق داشت. او هنگام سفر به تهران در  

ای اطراف ههزده و در کورد. قسمتی از جاده در کنار رود، یخکمیاین ساختمان اقامت 

خود روشن کرد. هوا   ایبارید. ماه کامأل باال آمد و محیط اطراف را با نور نقرهبرف می

ای شمالی تیره به نظر  هه ای سمت جنوب سپیدپوش بودند. شبح کوهه صاف بود و کو

دائمأ در  ها در حرکت بودند. صدای جیرجیر کالسکه ذشت و اسب گمی  رسید. زمانمی

کننده شده بود. با توقف کالسکه بسیار خوشحال زد. سفر بسیار خسته یزنگ مگوش من 

رسیدیم. تعدادی شتر خارج از  ٢شدم. سورچی گفت که به مقصد امروز خود به نام کروه

 .باروی روستا در حال چرا بودند
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