
 

 

 

 

 

 شانزدهم  بخش 

 تهران از حرکت
 

  اروپائیانی سابقأ  زیرا نداشت  تحقیقاتی جنبۀ وجه یچ ه ه ب  داشتم  پیش در من  که  سفری     

. اندنموده  ترسیم ائیهه نقش و کرده دیدن ایران  قسمت آن از هاانگلیسی  و هاروس به ویژه 

  قصد  من .  است  کرده  عبور  ایران  از  قسمت   این   از  پیش،  سال  ۶٠٠  مارکوپولو  آن   از  گذشته 

.  بود جغرافیا درس جلسه یک من برای سفر کل. ببینم خود چشمان با را منطقه این داشتم

  سفر طول. است نرسیده آن به  اروپائی هیچ پای که کرد خواهم عبور نقاطی از گاهی

  ورشو پالرمو، تا استکهلم بین فاصلۀ اندازۀ به نوشکی تا تهران بین من کیلومتری ٢۴٠٠

 ردمکمی  آماده داشت را هاسختی  تحمل که کوچکی کاروان باید دلیل این  به. بود مادرید یا

 .کنم عبور کویر میان از راه سر روستاهای به نیاز بدون تا

 که  بود  ایساله   ٣۵  مرد  عبدالرسول  میرزا.  کنم  معرفی  را  خودهمراهان   من  دهید  اجازه     

  آشپزی  چون   و   بود  من  دستیاری  او  وظیفۀ.  ردکمی   زندگی  تهران  در  خود  فرزند  دو   و  زن   با

  او  یعنی گیرد قرار شخصی نام  مقابل میرزا لقب اگر. ردکمی  آماده مرا غذای بود بلد هم

  من   که   میرزا.  است  شاهزاده  معنی  به  یدبیا   او  نام  از  پس  اگر  و  دارد  نوشتن  و  خواندن  سواد

 صداقت  و  دقت  با  را  خود  وظایف  و  بود  آرامی  و  ساکت  مرد  ردمکمی   خطاب  اینگونه  را  وی

 .بود  راضی  کاروانی  زندگی  از  اما  بود  نکرده  طوالنی  سفر  سابقأ  اینکه  با.  دادمی   انجام  تمام

  در او. داشت فرزند و  زن  و بود  ساله ۴٠ و  تهران اهل هم عبدالکاظم یا کاظیم آول     

  بود   دیده  را  کربل   و  بغداد  بصره،  نجف،  تبریز،   رشت،   بوشهر،  شیراز،  اصفهان،  هائیسفر

  مانند را او که داشت سیاهی توپی ریش و بلند قامتی  او. داشت آشنائی خود کشور با و

  ابتدا همان از او. بودند او ضامن تهران مقیم هایانگلیسی اما کردمی راهزنان سرکردۀ

  ولخرج  و  بازدل و  دست  غذا از استفاده در. بود کاری  و  بیدار کرده،  سفر مرد داد نشان 

  اجازه من . دادمی  خرج  به  ابتکاراتی سفر طول  در سایرین  و  خود  غذای مورد  در و  بود

  مسئله   این  آنها  که  بهتر  همان.  بداند  سایرین  رئیس  را  خود  و  دهد  ادامه  خود  روش  به  او  دادم

 .نباشد من  دخالت به احتیاجی و کرده حل  خود بین را

 مشهدی  آنها ترینتجربه  با. بودم کرده استخدام شترهارسیدگی به برای را نفر ٣ من     

 زیارت را کربل و  مشهد او زیرا دشمی  خوانده عباس کربلئی  گاهی که  داشت نام  عباس 

  کاروان  با بار چندین او. دانستنمی فارسی کلمهیک  و بود تبریز اهل تاتار او. بود کرده

 . ردکمی  مراقبت عالی بسیار آنها از و  بود شتر  با کار عاشق. بود کرده سفر رابوزانت  به
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 .بود  اعتمادیقابل و کاری جدی، انسان  مجموع در

. ردندکمی  زندگی خور در او فرزند و زن و بود 1خور اهل ساله ٢٧ غلمحسین     

  خندانی  و  خوب  مرد.  داشت  استرآباد  و   آباد  عشق  یزد،  طبس،  خراسان،  به  متعددی  سفرهای

 .دشمین  خسته  کردن کار از و  بود سرحال همیشه . بود

  کرده  زیادی  سفرهای  که  ایساله   ٣۵  مرد.  بود  اصفهان  نزدیکی  در  مهاباد  اهل  هللاحبیب      

  سایرین   با  دائمأ  اما دادمی   انجام  خوبی  به  را  خود  وظایف  او.  ردکمی   حرکت  پیاده  همیشه  و

 .داشت مشکلتی

  باشی وکیل لقب  با نام داشت و بیک قلیعباس  یکیکه  قزاق سوارکار ٢ باالخره     

  و  زن. بود متأهل و تهران اهل ساله، ٣۵ او. بود قزاق نفرۀ ۶٠ واحد یک افسر زیردست

 مراهه  هب   تبریز  و  مشهد  به   شاه  ناصرالدین  سفرهای  در  او.  داشتند  اقامت  تهران  در  او  فرزند

خدمت   قلیعباس زیردست  سن سال ٢۶ با  که بود بیک علیحسین  دیگر  قزاقنام . بود او

  فقط  او. بود کرده فوت وبا بیماری به  وی همسر پیش چندی زیرا بود مجرد او. کردمی

  سخت   ارهایک  میتما  در  و   بوده   اعتماد   قابل   و   کاری  قزاق  دو  هر.  بود  کرده  رشت   به   سفری

  سایرین   با   آنها.  ردندکمی   کمک   آنها  به  بود  سایرین   وظیفۀ  که   چادرها  نصب  و  بارگیری  مانند

 هوای در دائمأ ساربان ٣. بخوابند آنها چادر در دیگران دادندمی اجازه و آمده کنار خوب

  یک   حقوق   من .  بشتابند  آنها   کمک   به   لزوم  صورت  در  تا  خوابیدندمی   شترها   کنار   در  و  آزاد

 .بدهند را  خود خانوادۀ خرجی تا کردم پرداخت را ر یکه ه ما

  غذا   کویر  میان  در  شترها  پشت  بر  نفر  ٨  برای  باید  و  بود  نفر  ٨  ما  گروه  ترتیب  این  به     

  اساسی  مشکل  اما.  کنیم  پر  مجددأ  را  غذا  انبار  طبس  در  که  بود  آن  بر  تصمیم.  ردیمکمی  حمل

  در که بود  آن  احتمال و  نداشتم مشخصی مسیر  کویر  میان از سفر برای من . بود آب  ما

  آب باید دلیل این به. شویم گرفتار نداشت وجود آشامیدنی آب  که شن کویر یا نمک کویر

  ٢تاکلمکان کویر میان از سفر مانند داشتم تصمیم من. ردیمکمی  حمل خود با آشامیدنی

  را آب شد قرار و  شد عوض   من تصمیم اما  بدهم آهنگران به فلزی بشکۀ چند  تهیۀ  سفارش

  ٨ و  گوسفند خیک ٨ درون تابستان، فصل در شرقی شهرهای خیابانی فروشان آب مانند

 .کنیم حمل بود بزرگتر  که گوساله مشک

  جمله از سفر لزوم مورد غذائی مواد از صورتی همسرش و  خان نتبه هی  دکتر     

  سفارت  پیشخدمتان از یکی . کردند تهیه  را دیگر  چیز چند و  قهوه چای، مربا، کنسرو،

  بدون   عبدالکاظم  مراهه  ه ب   بود  گذاشته  من   اختیار  در  دافگرانت   آقای  که  رحیم  نام  به   انگلیس

  انگلیس سفارت هایحیاط  از یکی در. شد سفر ضروریات  کردن  فراهم مشغول خستگی

 غذای که دانهپنبه  و کاه  آنها  به  و بود شده  زیاد بسیار  بارها . شد انباشته  همروی به  بارها

است زیرا  خمیر از بهتر دانهپنبه  سفرها اینگونه در. دشمی  اضافه هم بود کویر در شترها

  توجه با . اشدبمی  گرانبهائی مایع کویر در که  است آب به احتیاج خمیر کردن فراهمبرای 

   من  بینی پیش. کنیم پیشروی  توانستیمنمی  فرسنگ ۴  تا  ٣  از بیش  روزانه بارها، سنگینی  به
 ترین شهر این استان. از توابع استان اصفهان و شرقی1

٢.Taklamakan   در تریم منطقۀ درکه عربستان الخالیرب کویر از پس جهان شنی بزرگ کویر دومین  

 .باشدمی مربوط گوبی کویر با در قسمتی  و شده واقع چین غرب و مغولستان غربجنوب بین مرکزیآسیای
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  رسیدن  از پیش أ ممسل. برسیم فرسنگی 1٠٠ فاصلۀ  در طبس به ماه  یک  ظرف که  بود  این

 استخدام کویر حاشیۀ  در کوه سیاه  در بلد یک  باید. شد خواهد کاسته بارها از آنجا به 

 .بود نخواهد زیاد  آب ایهه چا بین  فاصلۀ سیستان  و  طبس بین . کردممی

 

 
 

  هاتوم  ژنرال. نبود راحتی کار شتر خرید تهران در فراوان تجاری ایههرا به   توجه با      

  شترهای کردن پیدا برای را خود سعی نهایت  انگلیس سفارت  ایرانی خدمتکار  و شیندلر

  نرخ یا اما آمدندمی  خود شترهای با  زیادی  تاتارهای و هاایرانی. دادندمی  خرج  به مناسب 

 را سفری چنین  انجام قدرت و  نبوده سالم و  جوان شترها یا و  بود معمول حد  از بیش آنها

. نرود کله آدم سر تا دشمی فراوانی دقت باید اسب مانند هم شتر خرید برای. نداشتند

  که   گفت  تومان   ۴٠  و  ٣۵  را  آنها  قیمت.  شد  حیاط   وارد  شتر   ٢  با  ایفروشنده   روزی  غروب

 فردا تا خواستیم او از ما .داشت شترها فروش برای زیادی اصرار او. بود مناسب بسیار

  آنها  کوهان تا  گردن از حیوانات پشتی برداشتن با بعد روز. کند مراجعت روشن روز در

 ارزش. دادمی  تعفن  بوی زخم  و دشمی  دیده  آن گوشت  ،شده کنده  حیوان پوست . بود زخم

 .کرد ترک را محوطه   ملیحی لبخند با او. نبودهم  تومان 1٠ از بیش شرایط  این در آنها

  با . شدند محوطه وارد سرحال شتر ۵٠ با  تبریز اهل تاتار مرد ٣ روزی باالخره     

 را خود شترهای شده که قیمتی ره ه ب باید آنها  که شدیم مطلع آمد عمل به که تحقیقاتی

 حمل  برای  که  را  شتر  1۴  ما.  بودند  ما   با  من  ساربانان  و  سفارت  هندیدامپزشک  .  بفروشند

  سالم و بوده بزرگ بسیار شترها از نفر  ۵. کردیم انتخاب  آنها  بین از داشتیم احتیاج  بارها

  آنها  دهان.  نداشتند  زخمی  هیچ  و  بوده  خوبی  حیوانات  هم  باقی.  رسیدندمی   نظر  به  سرحال  و

  تومان ٩٧۵ مبلغ من . ردکمی  صدا و  خورده مه ه ب  آنها  سالم هایدندان  و بود  کرده کف

  قیمت   اما  بود  گرانی  قیمت  که   کردم  پرداخت  شتر   1۴  آن  برای  فرانسه   فرانک  ۴۶٠٠  معادل

 .بود تومان  1٠٠ حداقل بزرگ شترهای از یک هر
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  آنها خوردن غذا  و  کرده دیدن آنها از علقه با  روز هر  من. بودند من  مال  شترها  حاال      

 احساس ،رو پیش سخت سفر از پیش استراحت، حال در آنها دیدن از. ردمکمی  تماشا را

 خوردن برای  چیزی آنها  کویر وسط در روزی شاید  اندیشیدممی  خود با . ردمکمی  رضایت

  رسیدگی آنها به خاصی علقۀ با و کرده حرکت آنها میان در عباس کربلئی. نکنند پیدا

  میان   از  شترهائی  چنین  با   پیش  سال  چند   او  و  بودند  ترکمن  نژاد  از  آنها  از  تعدادی.  نمودمی

  حیاط  به من شترهای دیدن برای انگلیس سفارت اعضاء . بود کرده سفر خراسان ایههرا

  آنها بزرگترین روی  به   من حالیکه  در شترهایم  و  من از دافگرانت  خانم. آمدندمی  سفارت

 .گرفت یادگار به عکسی  بودم نشسته

  میزبان  منزل در شام آخرین صرف از پس. گرفتیم جشن تهران در را نو سال شب     

  دعوت  را  تهران  مقیم  هایفرانسوی  تمام  دوآپشه  بارون .  رفتم  فرانسه  سفارت  به   خود  مهربان 

  رقص مشغول معروف، هایآهنگ با و نرمی به  سفارت بزرگ سالن در آنها و بود کرده

  با  میهمانان. کرد آرزو را خوشیسال خود رسای  صدای با بارون  شب  1٢ ساعت . بودند

  سایرین  به  را  نو  سال  خود   سرزمین   شیوای   زبان   به  و   زده  حلقه  او  دور  شامپاین   هایگیلس

 شب در دافگرانت  خانم که جشنی نظیر هم جشن این. گفتند شادباش فرانسه اهالی کل و

  صبح  هاینزدیکی. بود باشکوه بود کرده برگزار انگلیس سفارت اعضاء برای کریسمس

  برای او ،1سوئدی پونچ  نوشیدن هنگام. کردم  شرکت  رکس بارون نوی سال  مراسم در من

 .کرد آرزو خوشی سفر من

  و  دوستان  از خداحافظی صرف  بعد روز. گذاشتم  سر پشت را پرشوری  نو  سال جشن      

  ساعت تا  و کرده بندیبسته  را خود ضروری  بارهای خانه  به رسیدن از پس. شد آشنایان 

  مشغول کارگران سپس. کردم  دیدن بارها  ایهه بست از بارآخرین  برای. بودم بیدار  صبح ٨

  قطار   ٣  به   کاروان.  کردند  محکم  شترها  پشت  به  طناب  با  را  بارها  و  شده  حیوانات   بارگیری

 دافگرانت  منزل  در  نهار  آخرین  صرف  از  پس  من.  افتاد  راه  به  زنگ  صدای  با  و  شد  تقسیم

  نموده  ترک  را  آنها  منزل  نو،  سال  دیدارهای  آغاز  با.  کردم  تشکر  آنها  مهربانانۀ   میزبانی  از

  میان  از مرا خود اسب ۴ با کالسکه. گذاشتم بردمی ورامین تا مرا که ایکالسکه در قدم و

  چند.  رسیدیم  جاده  به  باالخره .  بودند  روان   ما   دنبال  به   گدا  تعدادی.  گذراند  تهران   هایخیابان 

.  شد جدا اصلی جادۀ از سنگ  زغال معدن   سمت به ایجاده  و  بود مسیر چپ  سمت در کوه

  آن  در قاجار شاهان از تعدادی مقبرۀ که  ععبدالعظیم شاه  حرم زودی به  راست سمت در

  شکل به جدیدأکه  ری باستانی  شهر درواقع  ،ری برج. شد ناپدید  نظرها از شده واقع

  دراز آن یاد شده  ٢توبیه کتاب  در این شهر که  .خورد چشم  به بود  شده  تعمیر ایناشیانه 

  شد  رنگ ردسپس محیط ز .بود  گشته یکسان خاک   با چنگیزخان  دست  به میلدی 1۴ قرن

  محقر ایهه خان میان از جاده. گشت آغاز  گیاهی پوشش بدون و نواختیک  کامأل بیابان و

 پشت  را  آبادتقی   و  شاهفرزندان    از  یکی  به  متعلق  آبادحسین   روستای.  رفتمی  پیش  روستاها
 سوئدمتداول در  الکلی آشامیدنی نوع . یک1

 آشور  در  نینوا  در  که  توبیه  نام  به  یهودی  مرد  یک  مورد  در  تورات  شدۀ  اضافهدفترهای  از یکی  توبیت،  یا.  ٢

 پس باز را داشت آنجا  در او که پول مقداری تا  فرستدمی ری به را توبیاس نام به  خود پسر او. بود تبعید در

آساریا . بود فرشته اسرافیل واقع در که  شودمی همراه آساریا  نام به مردی با  راه طول در توبیاس. بگیرد

 .گرداندمی باز او به را توبیه بینائی و کندمی اختیار زنی توبیاس برای
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 اطراق باغی درکاروان من  .رسیدیم فیروزآباد روستای به ساعت ٢ از پس. گذاشتیم سر

  در  فرشی او. بود کرده  درست راحت  بسیار را آن  و  کرده برپا   مرا چادر میرزا. بود کرده

 ایمحوطه   در  شکل  ایدایره  صورت  به  شترها.  بود  میز من  جعبه  چند  و  انداخته   چادر  وسط

  باریدمی که ریزی باران تا  بودند  انداخته بارها  روی به پتوهائی. بودند نشخوار مشغول

  پیشخدمتان از یکی  و  بود ناامنی محیط متر ٩٨٩ ارتفاع  با  فیروزآباد. نکند خیس را آنها

 .کند حفاظت بارها  از تا  خوابید چادر  بیرون من

  اولین   برداشتن  با  و  بود  خوبی  و  مهم  روز  اما  نبود  طوالنی  خیلی  سفر  اول  روز  اگرچه     

 آزادی و تنهائی و گرفته فاصله مدتی برای شهری تمدن آخرین از من کویر راه در قدم

  آغاز  جدیدی فصل من خاطراتدفترچۀ در. ردمکمی  تجربه کویری سفر این در را خود

  یافته  ادامه آرارات کوه و رابوزانت از و شده آغاز باتوم هایناآرامی از که اول جلد. شد

 .بودمفرستاده  استکهلمبه   لندنطریق  از  انگلستانسفارت   پست  با  راآن  من  و  شده  بسته  حاال  بود

 در دانستمنمی  من . شد آغاز 1٩٠۶ ژانویۀ  اول تاریخ با جدید دفترچۀ صفحۀ اولین     

  نو سال جشن در که ارتش موزیک گروه صدای هنوز. نوشت خواهم چه یبعد صفحات

 برگ لرزش صدای که  بود حدی  به آرامش. ردکمی  صدا من گوش در نواختمی موسیقی 

  آثار  آخرین.  رسیدمی  گوش  به  ردکمی  دعوت  کویر  به   خود  نوای  با  مرا  که  نسیم  در  درختان

  ها روستا  آخرین  آینده  روز  چند  ظرف  ما .  رفتمی   شرقجنوب   سمت  به   که  بود  ایجاده   تمدن، 

هیچ   نشده، سبز گیاهی  یچ ه ه ک  رسیممی ایمنطقه  به آنگاه . گذاشت خواهیم سر پشت را

  بادها، سرزمین آنجا . است رفته  فرو ابهام  از ایهاله  در جا  همه  و رسدنمی  آنجا بهخبری 

 .باشدمی  الشخورها  و هاشغال

 دادن  غذا  در.  بردممی   لذت  شترهااشتهای  از  و  بوده  خوشحال  بسیار  حرکت  آغاز  از  من      

 زیرا  شوند  چاق  تا  خوردندمی  غذا  باید  توانستندمی  تا  آنها  و  کرد  جوئی صرفه   نباید  شترها  به

  گرو   در  چیزهمه .  نیست  خبری  سبزی  از  آنجا   در  و  بود  خواهیم   کویر  در  ما   دیگر  روز  چند

  حمل  مغول شاهان  سرزمین  مرز تا را بارهایمان و ما  باید آنها  و  بود شترها سلمت

 .کردندمی

  صبح . داشتم خوشیخواب اول شب. بودم نخوابیده چادر در من که بود نیم و سال ٣     

  سایرین . آورد مرا صبحانۀ بعد ایلحظه و کرد بیدارخواب از مرا میرزا ژانویه ٢ روز

  سفر  ابتدای در . کشید طول  ساعت  ٢ شترها بارگیری کار. بودند شترها  بارگیری مشغول

  به   بارگیری  و  یافته   تبحر  خود  کار  در  آنها  روزها  گذشت  با  اما   بود  طوالنی  گیری  بار  مدت

.  بود رسیده درجه ۶ منهای به شب ساعات  سردترین در هوا دمای. دشمی  انجام سرعت

 شیندلر  هاتوم  ژنرال.  شد  برطرف  1٠  ساعت   حدود  اما  بود   پوشانیده  را  اطراف  نازکی  برف

  که ردندکمی  بینیپیش اندبرده سر به ایران در را خود زندگی ایام بهترین که پرس آقای و

  کار   در  گیاهی  پوشش  بدون   نمکین   زمین  و  داده  عذاب  را  ما  کویر  میان  در  زمستان  سرمای

  کنیم حل را مشکلت این طریقی بهما  بودم امیدوار. کند ایجاد اشکاالتی شترها حرکت

 .نداشتم سایرین کنندۀنگران  و منفی افکار شنیدن  به ایعلقه زیرا هیچ 

  دماوند  به شرقشمال دست  دور در خود سپیدپوش ایهه قل با  البرز. بود صاف آسمان      

. رسیدمی امکرده  فتح راآن قلۀ میلدی 1٨٩٠ سال در من که  خبیث ارواح قرارگاه این
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 میرزا.  افتادند  راه  به  آن  دنبال  به  سایرین.  کرد  حرکت  اول  قطار  و  بوده  حرکت  آمادۀ  شترها

 چرای  برای  تومان  ۶  من .  کردیم  حرکت  کوتاهی   مدت   از  پس   ما   و   نشست   سورچی  کنار   در

  خواهیم  مناطقی  به   زودی  به.  کردم  پرداخت  روستا  در  شیر   و  مرغ  مرغ،تخم   خرید  و  شترها

 .شد خواهد ترارزان هاقیمت  که رسید

  دیده ما چپ سمت در البرز ایههکو. بود مناسب کالسکه حرکت برای نوزه هجاد     

  جزایری مانند که داشت وجود منفردی ایههکو شرق، کیلومتری 1٠ حدود در. نددشمی

  از تا کشید طول دقیقه چند. دندشمی مشاهده هم تهران از حتی اهه کو این. بودند  آمده باال

  جنوب   سمت  به  مسیر.  خوردمی  چشم  به  قناتی  و  مزرعه  توک  و  تک.  شویم  خارج  فیروزآباد

  روستای   از  عبور  از  پس.  شد   دیده  شرق  سمت  در  ایفاصله   در  نوقلعه   روستای.  داشت  شیب

  گل باقرآباد، کوچک روستاهای از و گذشته کویر قلعۀ نام به کاروانسرا یک از کهریزک

  خاطر به یا  که بود پوشانیده را روستاها قنات روی نازکی یخ. کردیم عبور قرچک و تپه

 .بود قنات  آب بودن  کم یا و بامدادی سرد هوای

  و رفتبه هوا  خاک و گرد. گرفت وزیدن غربشمال جهت از شدیدی باد ظهر حدود     

  و گلی زمین. ردکمی  پراکنده را ابرها حسن آن این بود که  اما دش اطراف دیدن  از مانع

 اطراف در سبزیسر جزایر مانند هاباغ . نداشت وجود  آن در رستنیهیچ  و بود رنگ زرد

روستای    یا  شهر  از  اثری  هیچ  و  شده  بیشتر   روستاها  بین   فاصلۀ سپس  .  شدنددیده می  روستاها

  کاه،  بار  با  شتری  یا   قاطر  گاهی  از  هر.  کردیم  عبور  االغ   کاروان  چند  کنار  از.  نبود  بزرگ

 .بود حرکت  در تهران  سمت به گندم یا  جو

  هنگام . داشت اشکاالتی کالسکه با  حرکت اما  بود مسطح  و صاف  چه  اگر جاده  حاال      

  مناسب  کالسکه  عبور برای بود هم اگر و  نداشت وجود پلی هاقنات  و اههآبرا به رسیدن

  که  یخ روی از باید و بود پوشانده را جاده از قسمتی و کرده طغیان آبراهی گاهی. نبود

  و  کرد گیر گل در کالسکه  نقطه  چند در. ردیمکمی   حرکت کستشمی  کالسکه   سنگینی زیر

 در جا از کالسکه جلوی فنر محلی در. شد کالسکه  چرخ حرکت از مانع یخ هم بار یک

 .دادیم ادامه حرکت  به آهستگی به  آن تعمیر از پس و رفت

  ما مقابل در شرقجنوب  جهت در درختانی سایۀ و اههخراب دیوارها، گلی، کلبۀ چند     

  به که بود ورامین اینجا. شدیم روستا  خیابان وارد. داشت وجود مسجدی آنها میان در. بود

ه  رفت  در  جا  از  کالسکه  فنر  دو  هر  .شد  متوقف  کالسکهناگهان  .  داشت قرار  بلندی  یک  روی

  خراب  مقصد  به  رسیدن  با  کالسکه  که  خوبی  اتفاق  چنین   هرگز.  نداشت  پیشروی  امکان   و  بود

  تصمیم و  بود  رابوزانت از من سواری کالسکه  آخرین  این . بود نداده رخ  من برای شود

 درخواست تومان   ٢۵ تهران  از سفر  این  برای سورچی. کنم سواری  شتر  ورامین از داشتم

  طور به را فنرها او دیدم دور از من. بودم کرده قبول من گرانی وجود با که بود کرده

 .کرد حرکت بازار سمت  به آهنگری یافتن  برای  و بست طناب  با سرسری

 مسئول.  کنم  دیدن  شهر  از  داشتم  فرصت  و  بودیم  افتاده  جلو  کاروان  از  روز  طول  در  ما     

 استراحت برای و بود  کثیف آن خالی اطاق تنها  اما کرد دعوت داخل به را ما کاروانسرا

  غیر  شترها عبور  ولی داشت قرار آن کنار در چوبی  دیوارهای با  باغی. نبود مناسب من

  پس .کردیم اطراق داشت باریک  درخت چند فقط که دیگری باغ  در ناچار به. بود ممکن 
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  اسباب  هم تا کردیم توقف مکان این در روز ٢ ما . ندشد  برپا چادرها کاروان رسیدن از

 را کویر  در حرکت قدرت تا  بخورند غذا کافی  اندازۀ به  شترها  هم و  کنیم کامل را سفر

  ما اطراق محل نزدیکی در. کنم دیدن  شهر از داشتم کافی فرصت من. باشند داشته

  در  ری  مانند   هم  ورامین   که   بود  آن  نمایانگر  و  خوردمی   چشم   به   قدیمی  بنای  چند  ایههخراب

  بزرگ  بسیار دور از که کوچک  روستای این . بود برخوردار ایویژه  اهمیت از قدیم ایام

.  نبود  متناسب   آن  امروزی  مشخصات   با   که  داشت   نام  ورامین  شهر  غلط  به   رسیدمی  نظر  به 

  بود ماندهباقی سال سالیان  از که روستا گورستان اما داشت جمعیت  اندکی تعداد اینکه با

 .بود  بزرگ بسیار

 

 
 

  برج این . بود نمایان  ما  اطراق محل نزدیکی در روستا  میدان  در  منار نام به  برجی     

 در  لکلک   یک  که  آن  تیزنوک   سقف  و  فوقانی  قسمت  اما  داشت  گردی  حالت   ری  برج  شبیه 

  اکنون که هم ری  برج فوقانی قسمت  احتماأل. رسید، عجیب به نظر می بود کرده آشیانه  آن

 دیواری چهار یک داخل در ایمحوطه  به  منار شدۀ آجر درب. بود شکل  این به ریختهفرو

  این  فتگمی بود کرده سپری ورامین در را خود عمر تمام که ایساله  ۴٠ مرد. دشمی باز

  مسجد  آبادی جمعۀ  مسجد. داشت قرار انباری آب روی به که بود ایسردابه  سابقأ منار

 هایکاریکاشی  با آن طاقپیش. بود ریخته فرو آن از هائیقسمت  اما بود زیبائی و بزرگ

  مسجد  باغ، دیگر سمت در. بود مانده باقی آن از نیمی فقط ولی بود زیبا بسیار رنگ، آبی

  آن چپسمت  در. بود سالم هنوز آن گنبد که  داشت وجود دروازه ۴ با دیگری گوش ۴

 امرآبادروستای  در  حتی.  نمودمی   زیبا  بسیار  خود  تزئینات  با  که  دشمی  دیده  شبستانی  بازماندۀ

  ورامین  جنوب در روستائی در. داشت وجود زیادی باستانی آثار ،ورامین شرقشمال در

  آن بهایگران هایکاشی   روستا مجتهد. بود شده واقع عیحیی امامزاده مقبرۀ گل، کوه  نام به

 ععبدهللا  زادهامام   نام  به  دیگری  مقبرۀ.  فروختمی  تهران  مقیم  اروپائیان   به  عتیقه  عنوان  بهرا  

.  بودنباقی   آن  از  چیزی  آن  دیوارهای  و   گنبد  جز  به   و  نداشت  کاریکاشی  یچه  ه ک  داشت  وجود

قرار  آن روی  به  گنبدی و  شده  واقع روستا  بزرگ  مسجد نزدیکی  در عبدالحسین  سید   مقبرۀ
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 آثاری. خوردچشم می  به  خرابه امامزاده و  بانوسکینه  نام  به  آن اطراف در قبر چند. داشت

 هایزمان  از  ،میقدی  گلی  ایهه کلب  ایهه خراب.  دشمی  مشاهده  روستا  در  هم  گلی  قلعۀ  یک  از

  عدم خاطر  به  اینک  بود  مهمی شهر سابقأ  که   ورامین.  بود باقی  آن  میان در ،دور چندان نه

 .است داده دست از را خود  رونق اهه خان صاحبان  و  مسئوالن رسیدگی

  کردم  یادداشت  دشمی  تأمین   جاجرود   آب   با   که   را  ورامین   اطراف  در  روستا   ۵٠  نام  من      

 مزارع، روستا،  آب متعدد، ایهه شاخ با  بزرگی  قنات . نداشت زیادی جمعیت  هیچیک  اما

 فصل در ببارد زیادی برف زمستان اگر. ردکمی تأمین را اطراف هایآبادی و جالیزها

 باران و برف کم هایزمستان  اما رودمی باال اهالی درآمد و  شده بیشتر قنات  آب بهار

  مجموع  در. بود گذشته سال از کمتر امسال برف بارش. ندکمی تیره را روستائیان زندگی

  ارتفاع  در  البرزایهه کوهپای  در  تهران  زیرا  باشدمی  ورامین  از  بیش  تهران  در  برف  بارش

  باریده   برف  بار  ۵  فقط   ورامین   در  و  بار  1٢  تهران  در  گذشته   سال.  است  شده  واقع   باالتری

  ننشسته   زمین  به برفی  هیچ ورامین در اما باریده  برف  بار ٢ تهران  در تاکنون   امسال. بود

  ایهه ما  از  پیش   البته.  بود  کرده  خشک  را  چیز   همه   شدید  غربیشمال  بادهای   عوض،   در .  بود

  آغاز  باران  بارش مارس ماه در و افتدمی  اتفاق  ندرت  به  برف  بارش فوریه و  ژانویه

 .نیست  خبری باران بارش از هاتابستان  اما باردمی   بسیار  باران هم پائیز در. ودشمی

 اطراف  در  اصفهان   و   کاشان   از  ایلتی  اما   داشت   جمعیت   نفر   ۵٠٠  ورامین   که   شد   گفته      

 ورامین  در  هم  بختیاری  ایلت  گاهی  حتی.  ردندکمی  زندگی  کوهسیاه   نزدیکی  در  ویژهبه   شهر

  هایغده   سبزیجات،  حبوبات،  ذرت،  برنج،   گندم،  از  عبارت  منطقه  محصوالت.  نداشده  دیده

  و گردو پسته، بادام، هندوانه، خربزه، پرتقال، گلبی، سیب، انار، آلو، زردآلو، خوراکی،

  گذشته.  شدمی   صادر  بود   منطقه  محصوالت  اکثر  مقصد  که  تهرانبه   که  بود  محصوالت   سایر

  آب و نمک کره، از مخلوطی روغن . بود معروف ورامین روغن  و  ماست پنیر، آن از

  من  همراهان. ودشمی  سخت  زمان گذشت  با  و شده انبار هائیخیک  در که است انگور

 در که  کویر مورد در چندانی اطلعات ورامین اهالی. بودند خریده تهران در را روغن

  عمل  به  چیزی  زیرا  نداشتند  کاری  آنجا  در  فتند گمی   آنها .  نداشتند  ردندکمی   زندگی  آن   حاشیۀ 

  وارد طل یافتن  برای که  نندکمی  زندگی مردمانی تاکلمکان  کویر ایهه حاشی  در. دیآنمی

  حاشیۀ  ایههرا فقط  اهالی و  نبود خبری هافعالیت اینگونه  از ورامین  در اما  وندشمی کویر

 ردیمکمی   اطراق  آنها  در  بایدکه   را  هائیمحل  نام.  ناختندشمی  را  منزلی  ۴  تا  ٣  فاصلۀ  تا  کویر

  داشتیم  تصمیم  که   ما   حال  به   و   بوده  قائل  کویر  برای  شدیدی  احترام  مجموع   در .  بودند   بلد  هم

 .بود چه کار  این از ما هدف دانستندنمی  آنها . خوردندمی افسوس شویم آن وارد

  هنوز  زیرا  ردیمکمی ن  استفاده   خود   آذوقۀ  از  کردیم  اطرق  ورامین  در  ما   که   روزی  ٢  در     

  روزهائی  مطمئنأ. ردکمی  عبور  ما  چادر کنار از زاللی آب. دشمی  یافت  خرید برای غذا

  بره،  گوشت بابت از. ردیمکمی جوئیصرفه آب مصرف در باید که داشتیم پیش در را

 شترها  مقابل  در  علف  ازکوهی.  دشمین  احساس  کمبودی  ماست  و  شیر  نان،  مرغ،تخم   مرغ،

  هم  سوخت. بودند شده سرحال و چاق کامأل  آنها. ردکمی  کار دائمأ آنها ایههآروار و بود

  هم بابت  این از آینده در. ردکمی گرم را چادرها درون  و بود دسترس در کافی اندازۀ به

 .کنیم استفاده کویر خشک ایهه بوت  از باید و بود  خواهیم مضیقه  در



 دین سون هه  دشت کویرعبور از 

  همراهان. بود  سرد هوا. کرد روشن  را محیط ابرها  میان از ماه ژانویه ٣  روز عصر     

  خوشحال   سفر  این  از  من  مانند  هم  آنها.  ردندکمی  شوخی  و  کشیده  چپق  نشسته،  آتش  دور  من

  ایرانیان خون در روکاروان ایههرا در غیریکنواخت و متحرک  زندگی  گونه این . بودند

 این زیرا ردندکمی  صحبت شود خریداری بعد روز باید که  موادی مورد در آنها. است

  زیاد قدری به ما بارهای. کنیم جبران را کمبودها توانستیممی که بود بزرگ آبادی آخرین

 .ردندکمی  حرکت  پیاده  من  جز به مهه ه ک بود

 ایهه کیس  حمل مشغول مردان. بود ما  اطراق در زیادی آمد  و  رفت ژانویه  ۴ روز     

  آنها زدنچانه  صدای و بودند بود شده  انباشته ما چادر کنار در کوهی مانند که غذائی مواد

 .کردم پرداخت شترها  دانۀپنبه  و آرد غذا،  خرید بابت  تومان ۴٠  من. رسیدمی  گوش  به

 را مشیرالدوله صدراعظم فرمان میرزا. خواندم فرا چادر داخل به را خود همراهان     

  یک  چهارم نامۀ. کرد قرائت آنها برای بود شده نوشته سیستان و قم طبس، والی برای که

  ایران  کل در که بود  فرامینی پنجم  نامۀ . بود خراسان  دولتی مسئولین  برای عمومی نامۀ 

  اتفاق  اگر تا بود شده نوشته  احتیاط  محض خراسان  و قم والیان ایهه نام. بود استفاده  قابل

 میرزا.  کنم  استفاده  آن  از  شویم  اصلی  ایههرا  از  حرکت  به  مجبور  و  داده  رخ  ایغیرمنتظره

 هک  بود  چنین اهه نام   خلصۀ. بودند گوش سراپا باقی و خواندمی بلندی صدای با را اهه نام

.  کنند رفتار من با محبت  کمال با و داده خرج به را خود کوشش و  سعی نهایت  باید  مهه

  و خوراکی مواد بلد، باید احتیاج صورت در. گردد عملی باید من ایهه خواست  تمامی

.  باشند من  خدمت در باید مهه ه کلم یک  به . دهند قرار من اختیار در حمل برای حیوانات 

  فرد یک من که  شد ثابت آنها به و گذاشت من همراهان در سزائی به  تأثیر اهه نام  این

 .باشند من  خدمت  در قلب صمیم از و  کرده تبعیت من از که  بهتر همان و نبودم معمولی

 اما دارم را سیستان  به رسیدن  قصد من دانستندمی  فقط  و  نبوده  آگاه  من  نیت از آنها       

 دادم دلداری آنها به من. کنم سفر اههرا ترینسخت از داشتم نظر در من که نداشتند اطلع

  سبز نقاط از. بود  نخواهیم  غذا و آب  بدون  هرگز  ما  و ردکمین  تهدید را ما خطری یچ ه ه ک

 در شخصی. کنیم رویپیاده  بعدی آب چشمۀ  تا باشیممی قادر و شد نخواهیم دور کویری

 در.  آورددر  کوهسیاه   از  سر  و  کرد  گم  را  مسیر  قم  از  کاروانی  پیش  سال  ۴  فتگمی   ورامین

  بود   پوشیده  رالجنی    نمکزار  روی  آب  که  خوراب  یک  به   کاروان  ،کوه  فرسنگی  1٠  فاصلۀ

 از  ساربانان   از  تن  ٢ه و  شد  تلف  باتلق  در  فرورفتن  با   خود  بارهای  باتمامی شترها    .رسید

  مراجعت  با اما کردند کمک تقاضای و رسیده روستا به آنها از نفر ٣. شدند خشک سرما

  با  کویر وسط در هم ما اگر که  فتگمی  او. نبود ساخته دستشان از کاری حادثه  محل به 

  زمین  فوقانی الیۀ روی به باران آب زیرا آمد خواهد ما سر بل همین شویم مواجه باران

 صدای و بودیم آباد منطقۀ  در هنوز ما  اما. دهدنمی حرکت  اجازۀ و  کرده ایجاد  باتلقی

  تاریکی   در  ما   اطراق  شب   رسیدن  با.  رسیدمی   گوش  به   روز   طول  تمامی  در  هاکاروان   زنگ

 گوش به دور از سگی پارس صدای. گرفت فرا را کویر حاشیۀ سکوتی و رفت فرو

 .رسیدمی


