
 

 

 

 

 

 پانزدهم  بخش 

 قاجار پایتخت در
 

  پهنی  درۀ میان  ازهمچنان  مسیر. بود صاف  هوا آبادی  ترک هنگام بعد  روز صبح     

 مرتفعی نسبتأ رنگ سیاه  بلندی جلوتر اندکی. بودند کوتاه جنوب  سمت  ایهه کو. ذشتگمی

  روستای  جدید نسبتأ  کاروانسرای. داشت قرار ما راه سر دره میان در یاه جزیر مانند

 ایهه کو رشته مسیر راست سمت در. بود آذربایجان والی السلطان،نظام  به متعلق دهارانی

  رنگی  سبز گیاهی پوشش. داشت خاصی شکوه  ها آن پوشبرف  ایهه قل و شد  آغاز جدیدی

  مانند جاده. ردکمی  تأمین  را منطقه گوسفند  ایهه گل غذای و  گرفته  فرا را اهه کو دامنۀ

 .بود  عالی شوسه ایههرا

 و آببی  منطقۀ شرق جهت در. کردیم عبور کاه انبارهای با  قراباغ روستای کنار از     

  شکوه با برف زا  هپوشید ایهه قل با البرز ایهه کو شرق،شمال جهت در. بود گسترده علفی

  به  افق در که  قزوین  سمت به  مسیر شیب. ندردکمی همراهی را ما  خاصی عظمت و

 از جدیدی جادۀ کشیدن مشغول هاروس. بود مالیم وردخمی چشم به یاه تیر خط صورت

  تا زیرا کردیم توقف ساعت  چند. بودند مدان،ه هرا رد بزرگ روستاییک  ،1سیادهان

 .دشمی ن تعویض  اسبی قزوین

.  امتداد داشت ردیمکمی  حرکت  آن از ما  ه ک میقدی  جادۀ چپ  سمت  در هاروس جادۀ      

  چوبی تیر  یک با را جاده. بود روسی مهندسین اقامتمحل  حتماألا ه ک  شد دیده سفیدی  خانۀ

  یک فقط ما زیرا بود زیادی مبلغ این. رفتندگمی عوارض تومانیک عبور برای و بسته

 دروازۀ  از.  بود  گرفته  فرا  را  قزوین  اطراف  هائیباغ .  کردیم  سفر  جدید  جادۀ  این  در  ورست

  با  شاه  مسجد کنار از. رسیدیم نام همین با مسجدی به و هشد شهر وارد حسین زادهامام

  باریک ندکیا ه جاد شهر هایگورستان  از یکی به رسیدن  با. کردیم عبور بلند هایمناره 

  من   اقامت خرینآ ه ب  نسبت که شهر مهمانخانۀ تا راه. داشتند قرار مه ه ب  نزدیک هاقبر. شد

 2هاپتونله  بارون  خدمت  در گذشته  هایسال در من. بود کوتاه  بود  نکرده تغییری آن در

 دربار به  نروژ و  سوئد  پادشاه  3دوم اسکار اعلیحضرت اعزامی هیئت  اعضاء سایر  و

 .بودم کرده  اقامت هتل این در قاجار شاه ناصرالدین
1 .Siadehan 2 .Lewenhaupt 

2 .Oscar II پسر سومین م، 1٩٠٧ دسامبر ٨ درگذشت ،1٨2٩ ژانویۀ 21 تولد فردریک، دوم اسکار 

 .بود سوئد پادشاه م 1٩٠٧ تا  1٨٧2 از و نروژ و سوئد پادشاه م 1٩٠۵ تا  1٨٧2 از که اول اسکار
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  هر در. دشمی  تقسیم  ائیههیستگاا ه ب جاده  و  بود  کیلومتر 1۵٠ تهران تا قزوین  فاصلۀ      

  توقف به نیازی ترتیب ینا هب. دندشمی تعویض هاسبا هروسی ایههجاد مانند آنها از یک

 از پس داشتم تصمیم و شدم شهر وارد غروب هنگام من. نبود هااسب استراحت برای

  اسب  2٨ تمامی و رسیده همدان زا ه شا دختر شد گفته من به اما کنم حرکت شام صرف

 چیچاپارخانه  دلیل ینا  هب. نداشت وجود من برای اسبی و بود کرده  تعویض را چاپارخانه

 را او نظر  آذربایجان والی تلگرام دادن نشان با  من  اما . شوم منتظر فردا تا  خواست من از

 .کند  آماده  منکالسکۀ   برای  نفستازه   هایاسب   ساعتیک   ظرف  داد  قول  من به   او.  دادم  تغییر 

 هایاسب  با و بود قبل کالسکۀ از بهتر که جدید کالسکۀ  در نشسته  شب 11 ساعت     

  دیدنی  مسیر  این  در.  ردکمی   روشن  را  محیط  خود  نور  با  ماه .  کردم  ترک  را  قزوین  نفستازه

  طویل  هایکاروان   حرکت   مسیر،  هایدیدنی   تنها.  افتادم  چرت  به   من   و  نداشت  وجود  چندانی

  قزوین  اهمیت  از.  بودند  حرکت  در  بلعکس  و  تهران   به   رشت  از  ریسمانی  مانند  که   بود  شتر

  این  از تهران به  رشت تجاری هایکاروان و بود  نشده  کاسته  تجاری شهر  یک  عنوان  به

. ردیمکمی  حرکت  مهمی  تجاری جادۀ از ما  که بود مشخص کامأل. ردندکمی  عبور شهر

 .دشمی ن قطع لحظه  یک  شب  تاریکی در هاکاروان زنگ صدای

 تعویض   را  هااسب   و   رسیده   کاونده  نام  به   ایستگاه   ولینا  هب   دقیقه   ۴۵  و   ساعت   2  از  پس      

  روز هوا شدن  روشن  با. بود اندازه مین ه  ه ب  هم قشالق نام به   دوم ایستگاه تا  فاصله . کردیم

.  شددیده می  آن  برگنبدی   با  آرامگاهی  و  داشت  نام   ماماه ینگ  بعد  ایستگاه.  شد  آغاز  دسامبر  13

.  شد گرفته عوارضمجددأ  روسی جادۀ در سفر برای و بود بعد ایستگاه کردان ایستگاه

 .داشتند خود اختیار تحت کامأل را ایران از قسمت  این هاروس

  شده کمتر شتر هایکاروان آمد و رفت حاال. آمد باال آفتاب و شد روشن رفتهرفته  هوا     

  و  گاری از مملو  جاده  عوض  در اما دندشمی  چرا مشغول  روز طول در شترها  زیرا بود

 در.  شدند  تعویض  هااسب  حصارک  ایستگاه   در.  بودند  سفیدپوش  شمال  ایهه کو.  بود  مسافر

  طویل   پل  یک.  بود  کرده  پیشروی  دشت  در  زیادی  مقدار  به  البرز  از  یاه دماغ  کرج  ایستگاه

  هر  حاال .  بود  جاده  کنار   در  کوچکی  آبادی   کالت،  روستای.  بود  شده   بنا  رود  روی  به   قوسی

  در پوشسپید ایههقل با البرزارتفاعات . بود گرفته فرا کوتاهی ایهه کو  را جاده طرف دو

  ایستگاه در هااسب تعویض  آخرین. داشتند ابرها میان در سر شمال سمت ایهه کو  پشت

  دیده  شهر باالخره. بود صاف تهران اطراف ایهه کو به رسیدن تا جاده. شد انجام بادآهشا

.  کردیم عبور کوچک گلی ایهه خان  با یاه محل میان از. گشت  خیابان  به  تبدیل جاده و شد

  دوست  1خان نتبه هی دکتر. شدیم شهر وارد زیبا هایکاریکاشی  با قزوین دروازۀ از

  آمده من  ستقبالا هب 2دلوه ژنرال کشور  پست رئیس و تهران به  من  گذشتۀ سفرهای قدیمی

. رفتیم ژنرال منزل  به مستقیمأ. خوردم یکه و نداشته را کاری  چنین توقع اصأل من. بودند

 خود در  اقامت ایام در بودند  خواسته  من زا  هک 3دافگرانت  خانم  و آقا با دیدار از پیش من
1 .Hybenet شاه ناصرالدین دربار زشکپدندان 

2 .Wedel 

3.Grant Duff  ستا سی م، 1٩2۶ درگذشت ،1٨۶3 تولد داف، گراندبه  ملقب استیوارتمونت  اولین سر  

 انقالب زمان در. بود او رکاب در م 1٩٠2 سال در لندن به شاه مظفرالدین سفر در که بریتانیائی مدار

 .شدقبول فارسیزبانامتحان در م 1٨٩۴ سال دراو  .بود تهران در انگلستانسفارت دافر شارژ او مشروطه 



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

1٠5 
 

 .کردم حمام کنم  اقامت آنها  منزل در تهران

  توجهی جالب چیز یچه هک است شهری. ماه نوشت  زیادی مطالب تهران مورد در من     

  اصفهان، زیبائی و  عظمت از. رسدمی  قاجار  شاهان سلطنت بتدایا ه ب  آن قدمت و ندارد

  ه ب پهناوری بیابان  در فراوان باغات   میان  در شهر. نیست خبری تهران در مشهد و شیراز

  محدود  را  شهر  شمال  البرز  ایهه کو.  ندارد  کشاورزی  زمین  ماا  هشد  واقع  متر  1132  رتفاعا

  خارج   در  ودشمی ن  خسته   آن   دیدن   از  دمآ  ه ک  متر  ۵۶٧٠  رتفاع اه ب  دماوند   آتشفشان  قلۀ.  ندکمی

  که  را صاف  سقف با  گلی کوچک  ایهه خان  خاکی، و تنگ  هایخیابان . دارد قرار شهر از

  2٠٠ حدود تهران جمعیت . ندکمی مربوط مه ه ب ودشمی  باز حیاط به رو آنها ایهه پنجر

  ۵ با باروئی. ندارد عجله کاری انجام در هیچکس. باشندمی  شیعه  کثرأاه ک است نفر هزار

  سایر و شاه قصر. ستا هشد خشک شهر خندق و گرفته فرا را شهر دور تا دور دروازه

.  ستا ه شد واقع شهر کنندۀخسته  و نواختیک  کوچک، ایهه خان  میان در اشراف و اعیان

  2۴٠٠ از پس  آنها ایهه خراب که  ایران باستانی  ماکنا  ه ب  و نیست  اصولی قصرها  معماری

  شهر  نواختییک  در بزرگ  مسجد چند. ندارد  شباهتی مانده  باقی  جمشیدتخت  در هنوز  سال

  شهرهای سایر مذهبی بناهای با  و  نیست زیبا  آنها  هایکاریکاشی  اما ند کمی ایجاد تغییری

 .ستاه نشد ساخته  اصولی و زیبا چندان هم شهر  نوساز مسجد  حتی. ندکمین برابری ایران

  از  تهران  شهری  آهن  خط   در.  نبود  آیندیخوش   و   جالب  چندان  کار  تهران   در  رویپیاده     

 هایچراغ تیرهای شرقی شهر این در. دشمی  استفاده اروپائی قدیمی و کثیف هایواگن

  اروپائیان،  ایهه مغاز.  ندرسیدمی  نظر  به   ناجوری  وصلۀ  مانند  بودند  شده  خم  غلبا  هک   خیابان

 آرامش و  کم نور با  تونلی داخل در شهر  بازار ایهه حجر با مقایسه قابل  ارامنه  و  یونانیان 

  تهران از میالدی  1٨٨۶ سال وریلآ  هما  در پیش سال 2٠ بار اولین برای من . نبود  خاص

 ایههدرواز تا داد خرج به را خود کوشش و سعی تمام شاه ناصرالدین اگرچه. کردم دیدن

  شهر  ظاهر اما  شود اروپائی شهرهای  شبیه تهران  و  شده گشوده غربی  تمدن روی  به شهر

  کشور شرایط به  کمک  عوض  در او عمل ینا ه البت. بود امروز از ترشرقی ایام، آن در

 هب  و کرد خارجیان محتاج  را کشور شد، ایران کل و تهران نفس به  اعتماد  شدن  کم باعث 

.  بود معدود  شهر  مقیم  هایفرنگی تعداد.  نمود  فراوانی کمک   شهر شرقی  حالت  رفتنبین  زا

  اروپا سبک به هائیهتل  و رفته بین از شرقی شهر یک عنوان به  تهران آثار آخرین حاال

 روی،پیاده  حال در مسیحی  مسافرین  و کالسکه در نشسته ایرانی هایخانم .  بود شده ساخته 

 .بودند  برده بین از را شهر شرقی نماد

  و  آن از عبور با  داشتم قصد  و بودم نکرده آغاز تهران مطالعۀ  برای را سفر  این  من      

  از شتر کاروان یک تشکیل با داشتم نظر در. برسم آسیا قلب به کشور شرقی هایقسمت 

  شرق  ممالک سایر مانند هم تهران در که دانستممی  من. کنم عبور منطقه کویرهای بین

.  بودم  کرده  مسلح   بردباری  و   صبر  سالح  به   را  خود  دلیل  ینا  ه ب   و  شدکمی   طول  کارها  انجام

  مهربانش  همسر  و  او.  کردم  اقامت  داف  گرانت  آقای  منزل  در  تهران  در  خود  اقامت  مدت  در

  آنها منزل در هفته 3 مدت به من. کردند پذیرائی من زا هنوازانمیهمان  و  دوستانه بسیار

  خدمت  استکهلم در انگلستان سفارت در هنگامیکه او با  من . کردم زندگی خود  منزل مانند 

  او. بودم یافته  فهمیده و  مطالعه  با انسانی و داشتنی  دوست مرد را او و شده  آشنا ردکمی
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  او. داشت ذیقیمتی اطالعات جهان  تاریخ  مورد در و  بود  ه برجست شناسایران یک 

 کرده  آوری  جمع  را  ساسانیان  زمان  ایههسک  از  یاه مجموع  و  بود  هم  یاه خبر  شناسباستان 

  عالقه هم شکار و موسیقی کار به و آمدمی شمار به الیقی سیاستمدار آن زا ه گذشت . بود

 در.  ندو ش  قائل  او  برای  خاصی   احترام  یرانیان ا  ه ک  شد   باعث   او  اخالقی  خصوصیات .  داشت

 .شدم آشنا  داشتند اقامت ایران پایتخت در که   اروپائی چند  با  مدت این طول

 باقی معدودی تعداد فقط بودم شده آشنا آنها با گذشته سفرهای در من  که  دوستانی از     

  کرده اقامت تهران در سال 3۴ مدت به مهربانش همسر با خان نتبه هی  دکتر. بود مانده

 وه ژنرال. دشمی من از یاه دوستان  بسیار  پذیرائی او منزل  در گذشته سفرهای مانند  و بود

 داشتنیدوست   دختر.  بود  خدمت   انجام  حال  در  هنوز 1ینیاهآندر  ژنرال.  بود  شده  پیر  بسیار  دل

 اگر. بود کرده سپری تهران در را خود عمر تمام و آمده دنیا به تهران در 2بیبلیا نام به او

 در. شدم خوشحال  بسیار آنها  دیدن از من  اما بودند  کرده تغییر سال 2٠ مدت  در مهه ه چ

  زندگی. داشتم رو پیش را روشنی آیندۀ و بودم یاه سال 2٠ دانشجوی جوان من  زمان آن

 ابری تهران آسمان. بود  شده عوض چیز همه حاال اما. بود  زیبا شیراز سرخ هایگل  مانند

 آماده را خود هم ایران کشور حتی. نداشت یئجال دیگر روشن هایرنگ و بود تیره و

 دمآ ه ک  مواردی تمامی در احساس این. کند غروب  شیر  پشت  در خورشید  مانند  تا  ردکمی

  ند کمی  ترک  تمام  زیبائی   با   را  آنها   انسان.  ودشمی   زنده   ندکمی   مراجعت   ن آ  ه ب  هامدت   از  پس

  زندگی   تیرۀ  ابرهای  سنگینی  زیر  که  آنها   سرنوشت  با  سال  چند  از  پس  نهاآ  هب   مراجعت  با  و

 .رددگمی  مواجه باقیست آنها از  خوشی خاطرات فقط و داده دست از را خود طراوت

 میالدی ۶1٨٨ سال در  من که  3شیندلر هوتام  ژنرال نام  به  من  قدیمی دوستان از یکی      

  تهران   در سوئد سرکنسول اینک بودم شده  آشنا بوشهر بندر  و فارس  خلیج سواحل در او  با

  رو   پیش  در  که  سفری  مورد  در  او.  شد  خوشحال  من   دیدن  از  وا  هک   نیست   ذکر  به   الزم.  بود

 در  او  ندازۀا  ه ب  فرنگی   هیچ.  داد  من  به   مفیدی  اطالعات  و  نموده  دوستانه  هایسفارش  داشتم

  خطوط  مسیر  و  کرده  بررسی  را  اههرا  که  بود  او  وظایف  جزو  این.  ستا  هنکرد  سفر  ایران

 مورد در او طالعاتا هک دارم اذعان قلب صمیم از من. نماید انتخاب را جدید تلگراف

. ردکمی  من  به  بسیارمفیدی نصایح هم ایام  همان در او. است کامل بسیار ایران جغرافیای

  من   بهاو  را ایران مختلف شهرهای در غذائی مواد و خدمتکار شتر، کردن پیدا طرز مثأل

 دیدار او با  مختلف ایهه بهان  به روز هر تهران در خود اقامت مدت در من . بود آموخته

 .نمودممی  استفاده او خدمات   و اطالعات از و کرده

  آن  علت از من که بودیم فرانسه سفارت  قیمومیت  تحت سوئد اهالی ما واقع در     

  فرانسه  سفارت سیاسی وابستۀ  دیدن به  اول روزهای همان  در من دلیل ینا هب . اطالعمبی

  کرده  مالقات پکن در را او سابقأ من و بود یاه تحصیلکرد مرد او. رفتم 4دوآپشه بارون

 .بودم
1 .Andreini 2 .Biblia 

3.Houtum Schindler  1٩1۶ ژوئن 1۵ درگذشت ،1٨۴۶ سپتامبر 2۴ تولد شیندلر،هوتام آلبرت سر 

 .شد انگلستان از شوالیه و ایران از خورشیدوشیر  مدال کسببه  موفق و بود ایران دربار خدمت در مدتی م،

4 .d’Apchier 
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 ایران در سال ٨ مدت به که هم 1رکس بارون آلمان سفارت سیاسیوابستۀ  با حتیبودم. 

  سفارت  هایشخصیت   از  تن   چند  با.  کردم  کسب  اطالعاتی  و  داشته  هائیمالقات   داشت  اقامت

  سال  دوستان  میان از. کردم دیدار هم دیگر تن  چند و 3لو دکتر و  2هرتزفیلد دکتر جمله از

  عالیق .  بود  داشتنی  دوست   و  زیبا   هم  هنوز 4یراسپه   مادام  روسیه  سفیر  همسر  میالدی  1٨٩٠

اداره  5سمو آقای نظر تحت نداشت انگلستان عالیق از کمی دست که ایران در روسیه

 .نمودم مالقات سئول در را مهربانش همسر و او بعد سال 3 من . شدمی

 6پیکادلی  هایمیهمانی   از  دستکمی  که  شام  هایجشن   در  شرکت  به  یاه عالق  من  ابتدا  در     

 وابستۀ ٨داگالس سرهنگ. دادمنمی  نشان خود از نداشت پاریس در ٧ناه ای خیابان یا و لندن

  در مفیدی اطالعات  بود  کرده هند و  ایران  در زیادی سفرهای که  انگلستان  سفارت  نظامی

 ٩پریس آقای. داد من  به  را منطقه از بزرگی نقشۀ او. گذاشت من  اختیار در منطقه مورد

  ایران  شرق پهناور کویر مورد در بود اصفهان در انگلیس سرکنسول سال 3٨ مدت  به که

 1٠اشنیدر  دکتر   شاه  پزشک   با   همچنینمن .  کردم  استفاده   آنها   از  من  و   داشت  مفیدی  اطالعات

  خوبی  خاطرات من مجموع  در. داشتم مالقاتی هم 11ناس آقای گمرک  بلژیکی  سرپرست و

 .دارم تهران در اقامت ایام از

  از  پس  آنها  تمامی.  نداشتم  دیداری  بودم  شده  شناآ  هگذشت   سفرهای  در  که  ایرانیانی  با  من      

  و داده دست  از را خود هایمقام شاه مظفرالدین سلطنت آغاز و  شاه ناصرالدین ترور

  و بوده متنفر او از مردم که 12صدراعظم با اما. بود شده آنها جایگرین جدیدی اشخاص

 .داشتم مالقاتی ردندکمی روزشماری قدرت از وی خلع برای

  منتظر  تهران به بارهایم رسیدن تا باید  اما بودم سفر آغاز انتظار در صبرانهبی من      

 کردن  فراهم  و  رسید  من  دست  به  بدی  بسیار  شرایط  در  هفته  چند  از  پس  بارها  این.  دمشمی

  شاه  مظفرالدین که شد  گفته من به  کریسمس تعطیالت  از روزی. شد طوالنی  سفر مقدمات 

 در  نوسازی  قصر  آباد،  فرح   قصر  به  دوآپشه  بارون  مراهه  هب .  کند  دیدار  من  با  داشت  عالقه

  حضور به  را ما  آذربایجان  اهل تاتاری مرد یک  دربار وزیر . رفتم  تهران ساعتی یک

   حدود. بود  ما منتظر ساده  و کوچک  اطاق  این در شاه. کرد راهنمائی طاقیا  هب  و پذیرفت
1 .Rex 

2.Herzfeld  شناسباستان م، 1٩۴٨ ژانویه 2٠ درگذشت ،1٨٧٩ ژوئیه 23 تولد هرتزفلد، امیل ارنست 

 را جمشید تخت و پاسارگاد از هاییبخش م 1٩2۵ تا  1٩23 هایسال در که آلمانی معروف شناسایران و

 .زیستمی تهران در 1٩3۴ تا  1٩2۵ از او. داد قرار کاوش مورد بار نخستین برای

3 .Lowe 4 .de Speyer 5 .Somow 

6.Piccadilly  وست  محدودۀ در پیکادلی میدان تا  پارک هاید گوشۀ از که لندن معروف هایخیابان از  

 .شدمی خوانده پرتغال خیابان نام به سابقأ . دارد امتداد مینستر

٧.Avenue de Iena   پلی  از را خود  نام  که  اتوال  میدان  تا   تروکادرو  بین پاریس  1۶  محدودۀ  در  خیابانی 

 .است گرفته سن خانۀرود روی به نام همین به

٨ .Douglas ٩ .Preece 1٠ .Schneider 11 .Naus 

 شاهناصرالدین مخصوص پیشخدمت سالگي پانزده دراو  السلطان، امینبه ملقب اتابک اصغرخانعلی. 12
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 تهران بهارستان میدان در مشروطه تندرو جناحبه وابسته تبریزيصراف آقا عباس طپانچۀ تیربه ق ه 132۵

 .شد ترور



 در پایتخت قاجار  بخش پانزدهم

.  نمودمی   بیشتر  او  سن   و  داشت  بیمارگونه   و  زرد  چهرۀ  شاه.  بودند  او  اطراف  در  نفر  بیست 

  دست و زد لبخندی او. داشت سر به قاجار  کاله  و  تن به تزئیناتی  بدون  سادۀ  سیاه  لباس او

  از. کرد من  از تاتاری زبان به سؤال  چند  او. گرفت  خود لطیف و نرم دستان میان  در مرا

  سفرنامۀ کرد درخواست من از او. پرسید  سؤاالتی من آیندۀ ایهه برنام و رابوزانت سفر

  اما . ببیند  کتاب آن در را خود عکس داشت عالقه و کنم ارسال او برای را خود یبعد

 او درخواست دوم قسمت  ولی کرد فوت بعد سال یک  او  و نشد  برآورده هیچگاه  او انتظار

  چاپ  کتاب   این  در قاجار  شاه  مظفرالدین سلطان  زیرنویس  با   را او عکس  من  و  یافت  تحقق 

  دستخط   با  گلداری  کاغذ  روی  به  که  شرقی  کشورهای  ایهه نام   سبک  به  یاه نام  من.  ماهکرد

  گرفت  را  نامه  او.  کردم  تقدیم   وا  هب   و   داشتم   مراهه  ه ب   بود   شده   نوشته   دوم  اسکار   اعلیحضرت

  رسید   پایان   به   شرفیابی  سپس .  شود  ترجمه  فارسی  به   بالفاصله  داد  دستور  1مشیرالدوله  به   و

 .کردیم حرکت تهران سمت  به   ما و

 را او خیابان در مردم حتی. رسیدمی  نظر به ناکارآمدی شاه ظاهر در شاه مظفرالدین     

  بدون  مردم. گرفت قرار روسیه  اختیار تحت  کامأل  ایران او زمان در. ردندکمی  مسخره

  گرفتن  دنبال  به   مردم  واقع  در.  داشتند  اساسی   قانون  تقاضای   بدانند  را  آن  مفهوم   و  معنی   کهآن

  مالها   و  مجتهدین   کرده،  اجتماع  مساجد  در  بزرگ  ایهه گرو  در  و  بودند  خود  دست  به   قدرت

  کشور  کامل  فروپاشی  از  داشتند  نظر   در   آنها .  ردندکمی   سخنرانی  انقالب   مورد  در  آنها  برای

  اعتراضبه اروپا  شاه سفر به  و کرده تحصن ععبدالعظیم شاه در گروهی. کنند  جلوگیری

  اتفاقات   و  جدید  شاه   جلوس.  شد  خشنی  برخوردهای  به  تبدیل  بعد  سال  چند  حرکات  این.  کردند

 .باشدنمی   آن   بیان   به   نیازی  و  دارد  اطالع  آن   زا  هخوانند  و   افتاد  اتفاق   ایام   این   در  آن   از  ناشی

  بود  پدرش شبیه او سبیل  و  بینی . داشت تاتاری چهرۀ  ولیعهد  برخالف شاه  مظفرالدین     

  مهربانی   و  داشتنی  دوست  مرد  را  او  خود   مالقات  در  من.  بود  ترمالیم   بسیار  او  شخصیت   اما

  داشت عقیده  زیرا کند اعزام من کاروان مراهه  ه ب سوارکار  چند داد قول من  به  او. دیدم

  بود ممکن و نبود برخوردار چندانی امنیت  از بلوچستان مخصوصأ کشور شرقی مناطق

  دستور   به  که  کردم  دریافت  خارجه   وزارت  طرف  از  یاه نام   بعد  روز.  کند  تهدید  مرا  خطری

  را خود سفر شما اینکه از اعلیحضرت" بود مدهآ هنام آخر قسمت در. بود شده نوشته شاه

 امیدوار و باشدمی  عالقمند شما یندۀآ هب  او. است متشکر بسیار نیدکمی آغاز ما کشور از

 ".کنید مطلع خود  احواالت از را وی نامه  توسط گاهی از هر است

 یاه نام   خارجه  وزارت  کریسمس  ایام  از  پیش  که  شد  چنین  داستان  سوارکاران  مورد  در     

 داگالس سرهنگ با من. نمود سؤال من سوارکاران تعداد از و نوشت دوآپشه  بارون به

  خیرشان   از  بیشتر  آنها   ضرر  زیرا  نکنم  قبول   را  معمولی  سربازان  گفت  او  و   کردم  مشورت

  سوارکار چند  او تا  کنم  مشورت 2فزوبو یچرن سرهنگ  هاقزاق  فرمانده با بود بهتر. است

   پس.  داشتند بهتری روسی آموزش اما  بودند  ایرانی هم نهاآ هاگرچ. کند همراه من  با قزاق
 روز در مشروطیتفرمان و داشت میانجی نقش مشروطهانقالب زمان در او نائینی، خاننصرهللا میرزا. 1

 دوخ  12٨6در  او مرگ. رسید شاه مظفرالدین امضایبه او صدراعظمیدوران در خ 12٨۵ مرداد 1۴

 تجریش عصالح امامزاده در او جسد و داد روی  مشکوکی طور به اتابک اصغرخانعلی ترور از پس هفته

  .شد سپرده خاک به

2 .Tjernisuboff 
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  آنها داگالس سرهنگ اما نمود همراه من با را قزاق سوارکار 2 او سرهنگ، با تماس از

 .دانستنمی  کافی را

 آنها آموزشی کالس از بود مشربیخوش مرد که قزاق گروه سرپرست مراهه ه ب ابتدا     

  انبار از بازدید از پس. بود فارسی و  فرانسه روسی، هایزبان  به  آموزش. کردم دیدن

 افسر چند و قزاق صدها که محوطه به واحد، بیمارستان و آسایشگاه توپخانه، مهمات،

 .بودند قفقاز اهل روس افسران از تن 2. رفتیم بودند کرده  اجتماع

  من   سفر مورد  در سرهنگ ابتدا. بودند کرده جدا را هاقزاق بهترین  از تن 2٠ افسران     

  وجود   آن   امکان  و  بود  پیش  در  کویر  میان  از  سفر  یک   گفت   او.  داد  انجام  کوتاهی  سخنرانی

  مزایای  و  حقوق از شوند  نتخابا ه ک اشخاصی گفت او . شویم مواجه  آب کمبود با داشت

  برنامه  این در شرکت به مایل که کسانی خواست آنها از و شد خواهند برخوردار بهتری

 قزاق یک آن. کردند ابراز را خود آمادگی نفر یک جز به  همه. آیند جلو قدم 2 بودند

  با  خواست  من  از سرهنگ. شود دور او از نداشت عالقه و  داشت تهران  در یاه معشوق

  اتفاق  تن  یک مورد در روسی افسران. کنم انتخاب  را خود سوارکاران آنها  ظاهر به   توجه

.  کند انتخاب را خود همراه او شد آن بر تصمیم. نمودم انتخاب را او من و داشتند نظر

  مطالبی  سفر  جزئیات  مورد در و داد  انجام دو این  برای خصوصی  سخنرانی یک  سرهنگ

  قران 3 روزانه هم من  از ارتش تومان 3 ماهانه حقوق حفظ با آنها. کرد گوشزد نهاآ هب

 انجام برای  مبلغ این . دشمی  برابر ۴  آنها حقوق و رفتندگمی  اجرت تومان  1٠  ماهانه  یعنی

  ۵٠ و تفنگ کاله،  پوتین، پتو، لباس، هاآن ه ب  گروه طرف از. بود خوبی حقوق  سفر، یک

 شرایط  آن  در  و  ردیمکمی   عبور  کویر  میان  از  ما  زیرا  نبود  کار  در  اسبی  اما  شد  داده  فشنگ

 که چادری در هاشب  و بود من عهدۀ به  هم آنها غذای. بود حرکت وسیلۀ بهترین شتر

 رسیدن از پس آنها مراجعت زمان که شد آن بر قرار. وابیدندخمی بود داده نهاآ ه ب پادگان

 .شود معین  سیستان به

  یک  قزاق واحد  افسران طرف از و داد خرج  به را خود  دوستی نهایت  روس  سرهنگ     

  احتیاج نها آ ه ب من و بود عالی بسیار هدیۀ. کرد هدیه  من به  قزاقی نو زین یک  و چادر

 چادر آن از اما. ردمکمی  سفر زین این روی به من تبت در خود سفر طول در. داشتم

  در بعد نیم و سال یک عیسی محمد نام به  من کاروانساالر زیرا دارم بدی بسیار خاطرۀ

 .فروبست  جهان از چشم چادر این داخل

  کوتاهی  سخنرانی دست  در شامپاینگیالس با  سرهنگ عالی، صبحانۀ صرف از پس     

  بندیبسته  در فردا خواستم آنها  از و دادم مرخصی بعد روز تا  قزاق 2 نآ  ه ب  من. داد انجام

 .باشند  داشته بارها به  نظری  و کرده کمک  سایرین  به بارها


