
 

 

 

 

 

 بخش چنجاه و پنجم

 طاعون 
 

 سرایت اروپا به آسیا از وسطی قرون در که سیاه بیماری این طاعون از کسی چه     

  مخوف  بیماری  این  ایام  آن  در  است؟  نشنیده   سخنی  کشیده  تباهی  به  را  زیادی  مردمان  و  کرده

  ایهه بره  در  قدیم  دنیای  از  طاعون.  آورد  در  پای  از  را  اهالی  تمامی  سوئد  نواحی  برخی  در

  به   آهستگی  به  مانعی  داشتن  بدون  و  شده   آغاز  زیاد  فواصل  با  خوشبختانه   اما  مختلف  زمانی

  سال  و  شد   آغاز  چین  در  پیش   سال   ٢٠  حدود   حملۀ اخیر از.  دنکمی   سرایت  جهان  نقاط   سایر

. کرد آلوده را هند و یافت شیوع غرب جهت در سپس. رسید کنگنگ ه ه ب میالدی ١٨٩۴

 طول در بیماری این. گرفت کشور این  در زیادی تلفات میالدی ١٨٩۶ سال در ویژه به 

 .ه استآورد در پای از را نفر لیون یم  ٣ سال ١٠

  بررسی تحت   و نیست   آشکار آسیا در مسری هایبیماری گونه  این  شیوع   و آغاز علت     

 اگر باشد؟می بشر نسل ازدیاد از جلوگیری برای طبیعت سالح وبا و طاعون آیا. باشدمی

  پیشرفت  شد؟ خواهد بیشتر  هابیماری   این خطر شود بیشتر هاسال  طول در زمینکرۀ  سکنۀ 

 جلوگیری هابیماری  این پیشرفت از و بوده بشر نسل برای کمکی واکسن  کشف و علوم

  بیماری این عامل شد آغاز میالدی ١٨ قرن در طاعون حملۀ آخرین هنگامیکه. ندکمی

  منطقۀ بزرگی  در   ناگاه   چرا  اما   بود   کرده  زندگی   غیرفعال  و   مخفی   صورت  به   قرن   ٣  حدود

 .است مانده جواب بدون  هم هنوز  مورد  این در متعددی  تسؤاال شد؟ فعال آسیا از

  ١٩٠۴  سال نوامبر در بیماری  این اثرات شد گفته که آنگونه. بود سیستان  نوبت   اینک     

  شدید  چنان بیماری شیوع سرعت. کرد پیشروی زمستان طول در سپس و شد دیده میالدی

  اشخاص  این . کرد اعزام سیستان  به  دستیارهائی با را ایویژه  پزشکان هند  دولت که  بود

  جلوگیری غرب جهت در آن شیوع از و کرده تحقیق بیماری آغاز مورد در داشتند وظیفه

 .دشمی  تهدید هم  اروپا  یافتمی  شیوع ایران کل در بیماری اگر. نمایند

 ١دونالدمک ژنرال پزشک  سابقأ و داشت نام کلی دکتر کاپیتان آبادنصرت   هندی دکتر     

  دکتر  با بحث برای زیادیمطالب آبادنصرت در خود اقامت مدت درمن . بود لهاسا در

 من دردبه  تبت  در بعدأ معلومات این و کردمکسب  او از مفیدی بسیار  اطالعات من. داشتم

   مطلع  سیستان در بیماری شیوع  و  آغاز مورد در او تجربیات از بودم  مایل حاال . خورد
١.Macdonald  دیپلمات و  ارتش افسر م، ١٩١۵ درگذشت ،١٨۵٢ تولد دونالد،مک  مکزول کلود  سر 

 چین در انگلستان ملکۀ نمایندۀ و انگلیسی
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  قسمتی در صیاد قبیلۀ  و داشت  نام نسار هامون،  دریاچۀ اطراف در داریتیغ  منطقۀشوم. 

  با  رسم آنها چنین بود که. ردکمی زندگی آباد نصرت غربشمال  در مانداب این ساحل از

  روستای در و شد دیده پیش سال نوامبر در قبیله این در بیماری. کردندنمی  ازدواج غریبه

 .درگذشت طاعون از حسین  مشهدی  نام به  چوپانی  گور، صیاد ده

  ثبت را اطالعات و کرده مشخص را آلوده وستاهایر می تما نقشه روی به  کلی دکتر     

  پیشرفت  شد  موفق  ایالت  کنار و  گوشه از اطالعات  و آمار آوریجمع  با او. بود کرده

  پیشرفت  و داده قرار بیماری مبدأ را روستاها این  او. کند مشخص را بیماری جغرافیائی

  بلژیکی مرد دو . بود کرده ثبت غربجنوب  و شرقجنوب  شرق،شمال  جهت سه در را آن

  جلوگیری  بیماری شیوع  از داشتند مأموریت  آنها. ردندکمی  خدمت  بلوچستان  گمرک در

  که   کردند  قانع  را  اهالی  و   شدند  موفق  خود  مأموریت   انجام  در  فراوان  مشکالت   با   آنها .  کنند

  هایلباس  بازماندگان   به  آنها.  بزنند  آتش  را  بیماری  تلفات  شخصی  وسایل  و  اهه خیم   ها،لباس

  بیماری شیوع  شدت از ترتیب این  به. ساختندمی جدیدی ایهه کلب  دولت خرج به و داده نو

 .شد  کاسته منطقه  دو این در

  منطقه  آن  از که  نفری ٣٨ توسط  بیماری. ردکمی  پیشروی سوم  جهت  در بیماری اما     

 اهالی. شدند تلف آنها  از نفر ٣۵. کرد سرایت خوجا  کوهپشت  روستای  به بودند  شده خارج

  گورگ ده و  روستا بین محلی به  دفن برای و نکرده دفن آبادی گورستان در را آنها اجساد

  مراجعت هنگام و  یافتمی  حضور  آنها تدفین مراسم در  خود فامیل  چند با مال  یک . بردند

  روستاهای از یکی خوجا  کوه  پشت روستای. برد خود راه سر  روستاهای به  را بیماری

  کوچ  که  هیلمند  دلتای  شرق  روستاهای  اهالی  با  ویژه  به   اهه غریب   با  اهالی  اما  بود  صیاد  قبیلۀ

  تلفات تدفین  مراسم در روستاها  آن اهالی دلیل این  به . ردندکمی  ازدواج هم ردندکمین

  و  شد بیماری شیوع  ثانوی مبدأ آنها روستاهای و  کرده شرکت خوجا کوه پشت  روستای

.  داشت سکنه ١٧٠ گورگ ده فقیر روستای. کرد سرایت سیستان ایالت درون  به بیماری

  روستای  این  در  ماندهباقی   نفر  ٢٠  و  شده  تلف  آنها  از  نفر  ١۵٠  سیستان  به  من  رسیدن  هنگام

  مرده آنها  از تعدادی  که شد  گفته  آباد نصرت  از من  حرکت  از پیش. ردندکمی زندگی آلوده

 .بود شده متروکه  روستا و بودند  کرده ترک را روستا  باقی و

  طریق  از شمال جهت در بیماری. شد بیماری شیوع  سوم مبدأ گورگ  ده  روستای     

  آن در  بیماری شدت  و  داشت سکنه  ۴۵٠ دوده. کرد پیشرفت  دوده  آبادی تا  پشت روستای

  مأموران  سخنان  به  آنها . دانستندمی بیماری عامل را اروپائیان  اهالی. بود زیاد بسیار

 تلف آنها از زیادی تعداد در نتیجه  .نزدند آتش را مردگان  لوازم و  نکرده توجهی اروپائی

  پرندگان  تا بود رفته پشت به که کشاورز مرد یک توسط بیماری که دشمی  گفته. شدند

 .بود  رسیده دوده به  کند خریداری وحشی

 زیادی تعداد. دشمی  تهدید منطقه تمامی و هکرد پیشروی گوناگون جهات در بیماری     

 را بزرگی  منطقۀ  تا کرد اعزام سرباز  صد چند با نظامی واحد یک  دولت. شد نابود روستا

 از اهالی مانند هم سربازان اما. نکند سرایت منطقه  از خارج به بیماری تا کنند محاصره

  دوده به تعدادی. نکردند محدود درستی به را منطقه و هنبود آگاه بیماری این هایویژگی

.  ندشد  تلف  سربازان  از  نفر  ه بودند و دو خورد  غذا  بود   مرده  جدیدأ  که   مردی  منزل  در  ،رفته
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  در  و ند شد خسته  شرایط از سربازان. شد  بیماری بیشتر شیوع باعث  سربازان حرکت

  آنها  به  توجه  بدون مسئولین . بودند ایران  شرق در خود  روستاهای به  مراجعت آرزوی

  در حتی بیماری خبر چندی از پس. شد بیماری انتشار باعث  عمل این و دادند سفر اجازۀ

 .نداشت  واقعیت و  بود آمیزاغراقالبته  که رسید گوش  به حیدریه تربت

 

 
 

  سربازان   کار  خاتمۀ   با .  بود  رسیده   خوجا  کوه   پشت   روستای  به   بیماری   ژانویه   اوایل  در     

  تمامی روستا به  روستا  از اهالی حرکت. داشت قرار بیماری معرض در سیستان  تمامی 

  حسین   و   آبادنصرت   به   بیماری  ، من  رسیدن  از  پیش  هفته   ٣  باالخره.  بودکرده  آلوده  را  منطقه

  دکتر  سفارشات   انجام   عدم  و   اروپائیان  به  اهالی  بودن  مشکوک  خرافی،  اعتقادات .  رسید  آباد

  اضافه   خود  جامع  نقشۀ  به  جدیدی  ایههداد  نشد  موفق   او  اما   شد  بیماری  گیدگستر  باعث  کلی

 آلوده  مناطق  و  آنها  بین  زیرا  ندبود  نشده  آلوده  هنوز  هیلمند  جنوب  در  زیادی  روستاهای.  کند

 .داشت وجود غیرمسکونی بزرگ هایسرزمین 

 قدردانی منطقه جغرافیائی شرایط از باید مورد این در که فتگمی  من به کلی دکتر     

  محدود   کویر  جنوب  در  هامون  غرب  و  شمال  و  رود  شرقی  مناطق   در  بیماری  پیشرفت.  کرد

  شرایط  بدترین در. ردندکمی  مسدود را منطقه خروجی و ورودی تمامی  باید  مسئولین. بود

  و   ناچیز  بسیار  کشور  کل  جمعیت  مقابل  در  نفر  هزار  چند  این  اما  دندشمی  تلف  اهالی  تمامی

  جهان  کل به  سرایت خطر ردکمی  سرایت کشور کل به بیماری اگر. بود پوشیچشم  قابل

 .نبود آگاه آن نتایج از کسی و داشت وجود

  بود این ردکمی مشغول خود به را دکتر فکر و بود مطرح شرایط این در که سؤالی     

  هیچ سیستان اطراف در. بود رسیده گور صیاد ده و سیستان به بیماری این چگونه که

  که بود  شهری نزدیکترین  سوئدی میل صد  فاصلۀ  در کراچی و نبود  بیماری از خبری

 دریائی  خشکی،  راه  که  داشت  توجه  مورد  را  راه  سه  دکتر.  بود  شده  گزارش  آن  در  بیماری

  امونه هب و آمدمی غیرآلوده مناطق از هیلمند زیرا نبود ممکن دریائی راه. بود هوائی و
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  یک  گور صیاد ده زیرا بود نکرده سرایت  هم هاکاروان  طریق  از بیماری. یخترمی

  ماه  دو آبادنصرت به  نوشکی  مسیر . ردکمین  وارد هند از کاالئی  هیچ و  بود فقیر روستای

  روستاهای  در باید  بود  رسیده آن  به کاروان حرکت  طریق از بیماری اگر و داشت طول

 را بیماری عامل باد . نداشت وجود  گزارشی چنین  و  دشمی گزارش بیماری  مه هرا سر

  وحشی   پرندگان  مهاجرت  ماندهباقی  راه  تنها.  بود  شده  ثابت  هند  در  نکته  این  و  ردکمین   منتقل

  هند  از  ساله   مهه  ه ک  غازها   و  هامرغابی   به  او.  داشت  ایویژه   توجه  نکته  این  به   دکتر  و  بود

  اهه رودخان  در  آنها  جسد  و  بودند  بیمار  آنها  شاید.  ردکمی  فکر  ردندکمی  مهاجرت  سیستان  به

 شمال به هند  از بهار فصل در پرندگان  زیرا داشت  اشکاالتی مه ه نکت این  اما  بود افتاده

  ولی. بود شده گزارش نوامبر ماه در بیماری اخبار اولین  اما ردندکمی مهاجرت غرب

 .بود نشده فعال پائیز  تا  اما شده منطقه  وارد  بهار در بیماری عامل که  کرد  تصور توانمی

  که   فقری  و  خشکسالی.  نندکمی  تحقیق  آورمرگ   بیماری  این  مورد  در  زیادی  دانشمندان     

  گندم  عادی  شرایط  در.  ردکمی  ترضعیف  بیماری  مقابل  در  را  اهالی  داشت  وجود  کشور  در

.  دشمی برابر چند  گندم قیمت  آن کمبود با  و  شده احتکار  ثروتمند  تاجر چند  توسط  منطقه

  نیاز  مورد  محصول  از  زیادی  مقدار  که   قائن  در.  داشت  وجود  هم  من  اقامت  زمان  در  کمبود

  محصوالت   سایر   و   گندم  کمبود  با   منطقه  کل .  بود  شده  خشکسالی  دشمی  تأمین   آنجا  از  سیستان

  مردندمی گرسنگی از باید یا  منطقه فقیر مردم از بزرگی ایهه گرو. بود مواجه کشاورزی

  بعد هفته ۶ تا باید آنها. ردندکمی  تغذیه هامون هایتیغ  ساقۀ و خودرو هایسبزی از یا و

 .ردندکمی سیر  طریقی به  را خود دشمی  درو امسال محصول  که

 عامل  را  هابلژیکی   خود  شدۀ  احتکار  محصول  از  مقداری  پخش  با  ناجوانمرد  محتکران     

.  شوراندند آنها علیه را مردم و کرده پراکنده شایعاتی  آنها  مورد در. کردند قلمداد بیماری

 آنها.  سوزاندندمی  را  مردم  هایلباس  و  زده  آتش  را  قرآن  هابلژیکی  که  بودند  کرده  شایع  آنها

  با آنها. بکشند دست  خود سنتی هایلباس از مسلمان   زنان تا دادندمی  نو هایلباس  اهالی به

  دست  به  کشور تسخیر تا  کنند کن  ریشه را منطقه  مسلمان  مردم بودند صدد در ائیهه حیل

 .شود انجام راحتی به  بلژیک

  نگران آنها. بودند معرکه بیار هیزم و کرده حمایت سخنان این از مالها  و  مجتهدها     

 رویگردان مالها از و آورده روی آنها به اروپائیان کارهای نتایج دیدن  با مردم که  بودند

  راه سر از مانعی تا گردد بیمار مالها از یکی که بودیم آن آرزوی در اروپائیان  ما. شوند

 .شود برداشته  مردم به خدمت

 را ما  علیه نفرت آتش خود غیرخیرخواهانۀ اعمال  با شدند موفق مرتجعین نهایت در     

  حمله  هابلژیکی صحرائی بیمارستان به  مردم مارس ٢٧ روز. کنند مشتعل مردم دل در

  کاپیتان .  کردند  حمله  انگلستان  کنسولگری  به  واپسگرا  مسلمان  ۵٠٠.  زدند  آتش  را  آن  و  کرده

  به مردم اما کردند مردم نمودن آرام در سعی و شده خارج  بنا  از کلی دکتر و فرسونمک

  ایهه یشش می تما و  شده  داروخانه وارد مردم سپس. کردند پرتاب کلوخ  و  سنگ  آنها  سوی

  خوشبختانه . کردند تخریب را اههقفس  و میزها  ها،صندلی ها،مبل . شکستند را دارو

 را سایرین تا رفتند ساختمان بام باالی به مردم. بود دیگری محل در واکسن ایهه شیش

  رباط  به  پیکی  فرسونمک   کاپیتان.  شدند  متفرق  آشوبگران  و   شد  شلیک   تیر  چند.  کنند   تهییج
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  سربازان  شهر  به  من  ورود  هنگام.  نمود  کمکی  نیروی  تقاضای  و  کرد  ارسال  بلوچستان  در

 .بودند شهر در هنوز کمکی

  سابقأ زیرا گشت متوقف بیماران بین دارو توزیع که  شد چنین حمله این  بارز نتیجۀ      

  متوجه   گروهی.  مودندنمی   دریافت  مجانی  داروی  ردندکمی  مراجعه  درمانگاه  به   که  بیمارانی

  سوق  آشوب این عوامل سوی به آنها نارضایتی و اندداده انجام اینابخردانه  کار که شدند

 .شد داده

 

 
 

 خود سربازان، کنسولگری داخل در.  کنند رسیدگی بیماران  به خود شدند  مجبور مردم     

  که غذائی مواد انبار. کردند سنگربندی حیاط  در و کرده آماده جدید  ایههحمل برای را

.  شد منتقل اصلی ساختمان به زد دستبرد آن به دشمی راحتی به که  بود محلی در معموأل

.  بودند تیراندازی آمادۀ آن سقف در سربازان  و شد تبدیل ایقلعه  به سرعت به کنسولگری

 .ردندکمی  حفاظت آن از هندی  نظام سواره ٢٠ و  نمود  مسلح را کارمندانسرکنسول 

  بیماری  و تنگدستی  گرسنگی، خاطر به که را اطالعاتکم  و گمراه مردم این باید آدم     

  مجانأ  آنها   بین   اروپائیان   چرا  دانستندنمی  آنها .  ببخشد  کنند   اعتماد  باید   کسی  چه  به   دانستندنمی

  هنگامیکه .  باشد  خیرخواهی  روی  از  فقط   عمل  این  که  ردندکمین  باور  و  ردندکمی  پخش  دارو

 اندکرده احداث  ائیههرا بلوچستان  مردم کردن  بیمار برای هاانگلیسی  که فتندگمی  مجتهدین

.  ردندکمی  اعتماد آنها به مردم باشدمی اهالی کردن  مسموم برای دهندمی   که داروئی این و

  را آنها  و  داده تغییر خیرخواهانه کار یک مورد در را اهالی نظر  دشمی  راحتی این  به 

 تلف کسی اروپائیان از اما دشمی  کمتر آنها  تعداد از رفتهرفته که  دیدندمی  مردم. شوراند

  به روستا از سیستان والی خانمحسن  میر. بود نشده بیمار آنها از نفر یک حتی. دشمین

 برای داشت قصد او  که فتگمی  افسران از یکی. نشود بیماری دچار تا  فترمی  روستا

. بود  آلوده  مه  ه منطق  آن   که  نکرد  فکر  اما  برود  خوجا  کوهپشت   روستای  به  بیماری  از  دوری

  اولین و  داشت  وجود شورش خطر مردم، گرسنگی  و طاعون تلفات  افزایش به  توجه  با

 مه ه نکت   این و کردند اضافه خود آذوقۀ انبار  به هاسرکنسول . ندبود هاکنسولگری آن هدف

 .شد گرسنه مردم عصبانیت باعث 

  آبادنصرت  در نفر  ٢۵٠٠.  داشت سکنه هزار ٧ معمولی شرایط در قلو دو شهر  این     
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  حاال بهداشت بودن  پائین  و فقر از گذشته . ندردکمی  زندگی آبادحسین  در نفر ۴۵٠٠ و

  دیده شهر  در بیماری مورد ٣۵ من  ورود  از پیش روز. بود شده  اضافه  آن  به هم  بیماری

  روز و  نفر ١٣ آوریل ١٣ روز نفر، ١١ آوریل ١٠ روز. ندبود شده تلف نفر  ١٠ و شده

  بعد روز ،تلفات گزارش. دشمی  افزودههمچنان  تلفات  تعداد به  و  مرده نفر  ١۵ آوریل ١۴

  اما  ندبود مرده نفر ٨ صبح ١١ ساعت از پیش آوریل ١٧ روز. سیدرمی  دکتر دست به

  طریق  از فقط اخبار این. ردندکمین اعالم را تلفات رسمی خبر آنها آشنایان و دوستان

که   بود شده داده دستور. سیدرمی انگلستان کنسولگری به شهر هندی تجار و جاسوسان

  نبود  دقیق هم گزارشات این حتی اما کنند اطالع کسب شهر هایگورستان  از جاسوسان

  به. ردندکمی دفن دیگری نقاط در و شبانه  را آنها اهه کشت داشتن پنهان برای اهالی زیرا

  برایتلفات  تعداد همین  اما دانستندمی این  از بیشتر بسیار را تلفات  تعداد  مسئولین دلیل  این

  جمعیت . بودند  کرده ترک  را شهر زیادی تعداد که آن  ویژه  به .  بود  کافی  کوچک شهر یک

  گدایان  و  سربازان   فقط.  بود  شده  تخلیه  تقریبأ  آبادنصرت   و   رسیده  نفر  هزار  دو  به   آبادحسین 

 .بود  حیات بدون و خلوت هاخیابان   و بسته شهر ایهه مغاز. بودند  مانده باقی شهر در

  رنگی  خاکستری بادی هایآسیاب . بود  بارو و گنبد با چهارگوشی شهر آباد  حسین     

  سیب فقیرانه  باغات  در مکان چند در فقط  سبز  رنگ . مودنمی  غمگین  بسیار شهر . داشت

 .ردکمی جلوگیری تابستانی بادهای شدت از آنها  دیوارهای و داشت حضور  توت و

  غربیشرقی  عرض  از  آن   جنوب  به  شمال  طول  و  بود  چهارگوشی  شهر  هم  آباد  نصرت     

  و  باغ چند هم شهر این  در. بود آب پر آن خندق و داشت گلی باروی شهر. بود بیشتر

 آیندیناخوش احساس  بیمار، و  بدبخت شهر این در رویپیاده  هنگام. داشت وجود  نخلستان 

 میدانی به و پیچیده چپ سمت به کنسولگری دروازۀ از خروج از پس. دادمی دست آدم به

. ردیمکمی  عبور  طاعون به آلوده کلبۀ چند از چپ سمت در ابتدا. سیدیمرمی  شهر دو میان 

  سپس. بود شده  واقع راست سمت  در گوش چهار محوطۀ  یک  داخل در  انگلیسی بانک 

  در بعد اندکی. دشمی  دیده ایشهه گوش  و اضالع میان  در گرد گلی هایبرج  با  شهر باروی

  ایههحجر  که  داشت  وجود  کنسولگری  بنای  به  شبیه  ارتفاعکم  و  طویل  بنای  یک  چپ  سمت 

 .داشت قرار روسی کاالهای انبار دورتر اندکی. بود هاانگلیسی

 کرده  دراز  جلو  به  را  خود  دست  گدا  تعدادی.  بودیم  شده  وارد  شهر  جنوبی  دروازۀ  از  ما     

  و گذشته شهر  میان  از شده، آغاز  نقطه این از اصلی خیابان . بود زیاد خاک  و گرد. بودند

  یک  و بود باریک و تنگ خیابان این. سیدرمی شهر بازار نزدیکی در شمالی دروازۀ به

  بدن  زحمت  به  آنها  ژندۀ  هایلباس  که گدا چند  و  سرباز  چند  فقط . داشت زباله  از پر  جوی

  آن  انتهای به  دقیقه چند  ظرف که  بود کوچک قدری به شهر . دشمی  دیده پوشاند می  را آنها

  وی  رفتن   از  پس   شهر   غربیشمال   گوشۀ  در  واقع  والی  اقامت   محل   آبادی،  ارک .  یمرسیدمی

  و  مخروبه  شهر. بود برده خود  با  هم را خود کارمندان و  خدمتکاران او . بود مانده  خالی

  مخروبه شهر این. ردکمی ن ایجاد  من در برداریعکس برای ایعالقه  و بود ایکننده خسته 

  یک  در سیستان  سیاسی نظر از. کردمی  جلب خود  به  را ظرها ن می تما بیماری خاطر به 

 نده  هب  تهران مسیر راه نیمه  ،سرزمین این. داشت قرار انگلستان و  روسیه بین سرد جنگ

 شرایط. داشت قرار انگلیسی فارس  خلیج تا  روسی کاسپین فراسوی منطقۀ  راه سر و بود
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 .شود آغاز سیستان از ایران سر  بر نبرد  و فته یا شدت توانستمی  لحظه  هر موجود

  وجود   شایعۀ.  دادمی  آزار  را  همه  ایران  مناطق  سایر  به  سیستان  از  طاعون  سرایت  فکر     

 بیماری  اگر.  دادمی   کشور  مناطق   سایر  در  بیماری  پیشرفت  از  خبر  حیدریهتربت   در  بیماری

  پیشگیری   غیرقابل  ایران  کل  در  بیماری  شیوع  سیدرمی   ساالنه   زائر  هزار  ١۵٠  با  مشهد  به

 را آسیا غرب نشین مسلمان  مناطق   به  مشهد  متعدد ایههرا بیماری، صورت  این در. دشمی

 . نبود میسر آن از جلوگیری و ردکمی  تهدید

 

 
 

  مهیا  راحتی به آن  امکان  اما نکرد  سرایت کشور  غرب  به  طاعون  بار این  خوشبختانه      

  طاعون  از کمتر  وبا. بود مجتهدین  و  دولتمردان عهدۀ  به  آن  از ناشی عواقب  و  بوده

  تمامی  کشتن  از  پیش  بگیرد  تلفاتی  و  کند  سرایت  ایخانواده   به  طاعون  اگر.  است  اسرارآمیز

  زیاد احتمال به بکشد را ایخانواده اعضای از یکی اگر وبا اما نیست بردار دست خانواده

  را خانواده آمد و رفت  اگر که دانیممی طاعون  مورد در. آوردنمی  در پای از را دیگران

 دارند تماس بیمار با که اشخاصی تمامی اما ودشمی  جلوگیری آن پیشرفت از کنیم محدود

 که ایخانه  در. گرفت را بیماری سرایت جلوی توانمی زحمت به و هستند فنا به محکوم

 زمانی دیوارها آلودگی. زد آتش و ریخت نفت زمین روی به  باید شده دیده آن در بیماری

  و  هالباس  تمامی. ببرد بین  از را بیماری  عامل  درجه صد چند  گرمای که  ودشمی برطرف

 .بود شده  پاک  آتش با  فقط صیاد قبیلۀ منطقۀ  روستاهای. سوزاند باید را خانه لوازم

 شکایت شدید درد از بیماران  که فتگمی  او. بود کرده دیدن بیمار چندین از کلی دکتر     

  هرچه تا شوند  گذاشته  خود حال  به که  بودند آن آرزوی در فقط و نداشته  اشتها  آنها . داشتند

  به  اهه آبس  این اگر. دشمی حسبی بیمار و ردکمی ورم بدن از هائیقسمت . بمیرند زودتر

  خون  گردش  دستگاه  وارد  آنها  چرک  اگر  اما.  دارد  وجود  بیمار  یبهبود  احتمال  بترکند  موقع

  صدمه  بیمار   ریۀ  به   که   آن  از  نوعی .  میرد می  سرعت  به   بیمار  برسد   لنفاوی   سیستم   به  و   شود

  با  دکتر. ودشمی  پنهان  هاسلول بین  در میکرب زیرا است کشنده و خطرناک   بسیار زندمی

  کند  سرفه بیمار  بود کافی فقط. داشت قرار بیماری سرایت خطر در شدیدأ بیماران مالقات
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  نمای  و نشو برای خوبی محیط ،دائمی رطوبت  با که او چشم طریق از بیماری عامل تا

  عامل او چشم  در خراش کوچکترین ایجاد  و  شن ورودبا . دگرد او بدن  وارد بود بیماری

 .گشتمی  آغاز بیماری و ده ش او خون گردش  دستگاه وارد بیماری

 موش. دشمی یافت فراوان آبادنصرت در که بود موش بیماری توسعۀ عوامل از یکی     

  موش مرگ با . دهندمی سرایت را بیماری  او بدن حشرات اما میردمی  بیماری از خود

  زنده موجود  نزدیکترین  به  را خود و  کرده ترک را حیوان  سرد بدن هاساس  و  هاشپش

  آنها  بدن  حشرات اما بود مصون بیماری مقابل در سگ که  فت گمی کلی دکتر. سانندرمی

. دادندمی   سرایت  زنده  موجودات  سایر  و  انسان  به  را  بیماری  بودند  بیماری  عامل  به  آلوده  که

  اما  ندشدمی  بسته  ساختمان  از خارج در ما  هایسگ  آبادنصرت  در ما  اقامت مدت در

 .بودند آزاد غذا صرف هنگام حتی و  بوده محوطه  و بنا  داخل در سرکنسول هایسگ

یک  .  بود  انداخته  راه  به  آزمایشگاهی  هند  ارتش  افسری  بزرگ  چادر  یک   در  کلی  دکتر     

 دارینگه   محلول  شیشه   چند  در  که  را  بیماری  عامل  او.  داشت  قرار  میز  روی  به  میکروسکپ

  شده   بزرگ  برابر  ١٢٠٠  اینکه   با  شده  آمیزی  رنگ  و   مرده  میکرب.  داد  نشان  من   به   دشمی

  نظامی ماشین  تلفات به نسبت بیماری این  میر و مرگ. دشمی دیده ایتیره نقاط مانند بود

 .بود  بیشتر بسیار جنگ مواقع در

  جان  شدن خارج تا و کنم عیادت بیماران از یکی از که کردم درخواست دکتر از من     

  شما "  گفتم  او  به.  کرد  مخالفت  من  ابتالی  از  واهمه   علت  به   او  اما  باشم  او  بالین  بر  او  بدن  از

 را خود  وظیفۀ  من " داد پاسخ  او." دارید قرار بیماری خطر در بیماران عیادت هنگام  هم

  من  نه،" گفت او." باشم شما  کنار در دستیار عنوان به  توانممی  من " گفتم ،."دهممی  انجام

  او   سرد  جسد  او   بدن  حشرات  میردمی  بیمار  هنگامیکه .  اندازمنمی  مخاطره  به   را  شما   هرگز

  به  حشرات این اگر. یرندگمی قرار بزرگی خطر معرض در او اطرافیان و کرده ترک را

 ".مایدنمی  مبتال را شخص کند  سرایت انسان

  تحقیقات  و کشت  برای ائیهه نمون . داشت قرار دکتر اختیار در واکسن زیادی مقادیر     

  باشد  مطمئن باید شخص. بود خطرناک نسبتأ کار این و دشمی  برداشته بیمار ایههآبس از

  خود سوزن  و  سرنگ با بردارینمونه   هنگام و ندارد خراشی  کوچکترین  خود دست  در که

  پس و نشده خود دست زخم متوجه کار هنگام دکتر دستیارهای از یکی. ندکنمی میزخ را

 .کرد فوت  ساعت ١٣ از

 در بود کافی تزریق یک برای که مکعب سانتیمتر ۵ حجم به واکسن رنگ زرد مایع     

 ردکمی کنترل شکستن از پیش را ها شیشه باید دکتر. دشمی نگهداری کوچکی ایهه شیش

 بمبئی  در. ستشمی رقیق اسید  با را خود هایدست  باید  کار خاتمۀ  از پس. دنباش  سالم تا

  بودند شده  تزریق واکسن  این با  که  نفر  ١٧ و  داشت ترک  واکسن  از بزرگی شیشۀ  بار یک

 .شد دکترها معالجۀ به  تردید افزایش باعث  عمل  این. مردند بیماری شدت از

 کردند حرام را آن  مالها. نداشتند واکسن تزریق به خوبی نظر ابتدا در سیستان اهالی     

  بازوی آنها. دادند رضایت  معالجات  تمام به  آنها مردم، نگرانی و  بیماری گسترش با  اما

  اسید  با را تزریق  محل دکتر دستیار دادندمی  اجازه و  کرده آماده تزریق  برای را خود چپ

 الاقل  اما  داردمی  امان  بیماری  شر  از  را  آنها  عملاین  که  ردندکمی ن  باور  اکثرأ.  بشوید  رقیق
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 اجازۀ  که خانه مرد فقط ایخانواده در. آمد دکتر کمک  به اتفاق چند. دشمین  بدتر آنها حال

  کرده  مخالفت واکسن   تزریق  با که  او  دختر  و  همسر و  ماند زنده  بود  داده را واکسنتزریق 

  خانوادۀ  بهحتی    بیماری.  گذاشت  آبادنصرت  اهالی  در  مثبتی   تأثیر  اتفاق  این.  شدند  تلف   بودند

  زده واکسن قبأل که مرد اما. کرد تلف را او خانوادۀ از تن ۴ و رسید کنسولگری باغبان

 همعالج  اگرچه. بود  ماندن زنده  راه تنها و  مفید معالجه  این  که  بردندپی  مردم. ماند زنده بود

 .استکمی  میر و  مرگ  میزان از اما دشمین  واقع مفید موارهه

  تزریق   واکسن  شهر  مقیم  اروپائیان  سایر  مانند  شد  پیشنهاد  من  به  آبادنصرت   به  رسیدن  با     

  ۵ که واکسن تزریق محل. کرد واکسینه مرا درمانگاه در کوچکی اطاق در دکتر. کنم

  به . ردمکمی  سوزش احساس و کرده ورم بود شدهتزریق پوست زیر مایع مکعب  سانتیمتر

  زحمت به من بازوی. شد آغاز مجددأ ساعت چند از پس اما یافت پایان  آن سوزش زودی

.  بودم سالم کامأل بعد روز ولی داشتم  خفیفی تب  شب. بود شده خشک  من دست و دشمی  تا

  نفر  من  و بود داده ترتیب  بودند شده واکسینه که  اشخاصی تمامی  از ژورنالی کلی دکتر

  واکسن  که اشخاصی که  دیدندمی اهالی. بودند  زنده همه  اشخاص  این. بودم ۴٠٠ شمارۀ

  واقع   در.  بود  نشده  برطرف  کلی  به  آنها  شک   هم  هنوز  اما  اندمانده  زنده   همه  اندکرده   تزریق

 .بود  ناچیزی  رقم شهر جمعیت مقابل در نفر ۴٠٠

  یا   پتو  آنها. ردندکمی  عمل بود  مانده وسطی قرون از که زیر روش به آبادحسین  مردم     

 دادندمی  فشار  گرم  فلز  یک  با  و  ریخته  نمک  و  آب  آن  روی  به  و  انداخته  بیمار  روی  به  نمدی

  احتماأل  و  بود بیماری با  مقابله برای سختی کار  این. شود  ماهیچه  و آبسه وارد نمک آب تا

  روش این با بیمار تعدادی که دشمی گفته. فترمی  بین  از گرم فلز فشار با  بیماری عامل

 .بودند شده  خالص بیماری شر از

 بیماری  خبیثۀ  ارواح  باید  بیماران  که  فتند گمی   روحانیون  آبادنصرت  در  بیماری  شیوع  با     

  روحانیون . دویدندمی شهر باروی دور بار چندین روزانه باید آنها. کنند دور خود از را

 همراهی را مردان  سیاه علم و شیپور  و طبل با گروهی. خواندندمی قرآن و دعا آنها برای

 متداول بسیار کار این. دشمی  قربانی ععلیحضرت برای بزی اول دور از پس. ردندکمی

 هدایت بلند رداهای و سفید ایهه عمام با روحانیون. کردند پیدا اعتقاد آن به مردم و شد

  بیماری گسترش و پیشرفت  باعث  عمل این واقع در. داشتند عهده به را باور زود مردم

  سایرین  به را بیماری و آمدندمی آلوده ایههخان از مردان از زیادی تعداد زیرا دشمی

.  بود مرگ  قطار یک  خدا با  مناجات عوض  در دسته  این حرکت واقع در. دادندمی سرایت

  بود  نمانده شهر در کسی آن بودن اثربی از گذشته زیرا یافت خاتمه عمل این مدتی از پس

.  بودند   کرده  ترک  را  شهر  بزرگی  گروه  و  شده  تلف  زیادی  تعداد.  کند  شرکت  کار  این  در  تا

 اهالی  .نداشتند  را  بز   خرید  قدرت  بودند  مانده  زنده   که  کسانی  و   بود  نمانده  باقی  بزی  شهر  در

 برای را اهالی مهدی مال  نام به شهر بزرگ مجتهد. زدند دیگری کار به دست  شهر سالم

 داده قلیان  و چای  مردم به مجالس این در . کرد دعوت  مسجدش  از خارج  به  خوانیروضه

 .شد بیماری  بیشتر  شیوع باعث  این و دشمی

  شهر   معممین  سایر  و  مهدی  مال  تا  دادند  خرج  به  را  خود  سعی  نهایت  شهر  هایانگلیسی     

  اما  ندنمای  کن ریشه  شهر  در  ماه یک  عرض  در  را بیماری آنها  مراهه ه ب که  کنند  متقاعدرا 
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  آنها.  بدهند  دست  از  شهر  مردم  میان  در  را  خود   وجهۀ  خواستندنمی   روحانیون .  نشدند  موفق

.  سپردندمی خاک به  شبانه را اههمرد و ردندکمی ن منتشر را تلفات خبر امکان حد تا

. داشتند دوش به تابوتی مرد چند. بودیم شهر در زدنقدم مشغول روزی من و فرسونمک

  دشمی گفته. دادندمی  شستشو را جسدی راکدی آب در که دیدیم را مردانی دیگری روز

 .ردندکمی  رها هاخیابان  در را اجساد نداشتند را خود  نزدیکان دفن مالی  قدرت هک میمرد

  ساده قوطی دو این با شهر مردگان و  داشت وجود  تابوت  دو فقط کوچک شهر این در     

  تابوت دو این. کند کمک بیماری شیوع به توانستمی  کار این. دندشمی  حمل گورستان به

  شایع  شهر در . ردندکمین  دقت خاکسپاری در مردم. ندنبود  بیکار  ایلحظه  شب  طول در

  که  شوند مطمئن  تا  ردندکمی  حفر خود  هایدست  با را خود  گور مردم که بود شده

. شوند  خوارمرده   جانوران  و  الشخورها  طعمۀ  تا  نندکمی ن  رها  خیابان  در  را  آنها  نزدیکانشان

  خانه  داخل در را جسدها بود داده تلفات چند که ایخانواده  که رسید خبر آوریل ١۵ روز

.  بودند کرده مهاجرت و  بسته را خانه هایدرب کرده، جمع  را خود اسباب گذاشته، باقی

 کرده خودداری آبادی گورستان در اجساد تدفین از فقیر اهالی که شد گفته آوریل ١٠ روز

 آوریل  ١١  روز.  ردندکمی  دفن  مزارع  و  هاباغ  قبیل  از  دیگری  هایمکان  در  را  اهه جناز  و

  تا کرد رها ایحجره مقابل در بازار داخل در را آن ردکمی حمل را ایجنازه که مردی

 .کنند دفن را جسد  مبلغی  کردن جمع با دکانداران

  شده  مشاهده هند در. ردکمی  کمک بیماری شیوع و نما و نشو به فصل خوب هوای     

  در. بود رفته  بین  از کل به  مواردی در و  کرده فروکش تابستان  فصل در  طاعون که بود

  چنین  آن  علت.  شود  خشک  بیماری  ریشۀ  تابستان  رسیدن  با  بودند  امیدوار  مردم  هم  سیستان

  آن  میکرب  و بوده  فعال  تابستان  در اما بودند  اهه خان  در بیشتر زمستان  در مردم که بود

 .ردکمی  سرایت سایرین  به کمتر


