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َرِمشک در سفرنامه ها

رمشــک ســرزمینی اســت کهــن و یکــی از کهــن تریــن ســرزمین هــای جنــوب کرمــان و  یکی  
از نقــاط اتصــال حــوزه جغرافیایــی و تمدنــی مکــران  و رودبــار زمیــن. کهــن از آن جهــت کــه 
بــر اســاس آخریــن کاوشــهای باســتان شناســی در ســالهای ۷۷ و ۷۸ در روســتاهای چاهــان و 
اشــکوتو و بنــد جــال رمشــک بــا سرپرســتی حمیــده چوبــک، اســتادیار پژوهشــکده باســتان 
شناســی ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، گویــا ایــن مطلــب اســت کــه قدمــت ایــن شــهر به 
۲۵۰۰ ســال پیــش از میــاد مســیح یعنــی چیــزی حــدود ۴۵۰۰ تــا-۵۰۰۰ ســال مــی رســد و 
گــذر گاه کاروانیــان هنــد و یونــان و فــات مرکــزی. و در گذشــته از رونــق بســزایی برخــوردار 

بــوده و قــرار گرفتــن در چهــار راه کاروانیــان 
کــه از هنــد و پاکســتان از دریــا و خشــکی در 
ــا رام اشــک آن زمــان اتــراق مــی  رمشــک ی
کردنــد، مــی توانــد ایــن اطمینــان را بــه هــر 
ذهــن کنجــکاوی بدهــد کــه روزگاری اینجــا 
رام اشــک خوانــده میشــده و در تاریــخ و دوره 
اشــکانیان قــرب و عزتــی داشــته و از خــوب 

 پژوهش و گرد آوری: 

اسحق رمشکی 
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و بــد بــر بــرج و باروهــای وی گذشــته 
گــوش  در  بســیاری  کاروانیــان  دارای  و 
دیوارهایــش بــه خــواب رفتــه انــد و هنــوز 
رازهــای بســیاری در دل ایــن خــاک کهــن 
ــن  و  ــه   پرداخت ــده ک ــی مان ــوده باق ناگش
ــی  ــال نم ــن مق ــا در ای ــل  آنه ــرح کام ش
ــه.  گنجــد و خــود موضوعــی اســت جداگان
ــن  ــای ای ــم رد پ ــر آنی ــته ب ــن نوش در ای

ــوب و  ــع مکت ــتانی را در مناب ســرزمین باس
ســفرنامه هــا دنبــال کنیــم و مشــاهدات و 
دیــده هــای ســه ســفرنامه را کــه از رمشــک 
ــاد شــده علــی رغــم  اشــتباهاتی کــه در  ی
اســامی و نامهــا و مکانهــای جغرافیایــی در 
ــم  ــه رس ــع رخ داده  ب ــن مناب ــی از ای برخ
ــب را   ــطر مطال ــه س ــطر ب ــا س ــت عین امان

نقــل میکنیــم. 

در ابتــدای شــرح کوتاهــی از چگونی و 
اهــداف ســفر صاحبــان این ســفرنامه 

ها 

بلوچســتان،  و  کرمــان  نامــه  مســافرت 
ــد الحســین  ــه عب ــادگار ســفری اســت ک ی
میــرزا فرمانفرمــا دومیــن پســر فیــروز 
بــه  هــم  )کــه  الدولــه  نصــره  میــرزا 

فرمانفرمــا شــهرت داشــت( در ســال ۱۳۱۱ قمــری "بــرای سرکشــی و نظــم و ترتیــب حــدود 
گرمســیرات بــم و نرماشــیر و بلوچســتان" بــه بلوچســتان ســفر کــرد. او در آن اوقــات والــی 
"حکمــران  "کرمــان بــود و امــور بلوچســتان هــم طبــق ســنت و روال حکومتــی بــا همــان 
حکمــران بــود. مســافرت نامــه او تنهــا شــرح مســیر و گــزارش جاهــای دیــده شــده نیســت. 
از مزایــای آن بــر افــزودن بخشــهای جغرافیایــی مبســوط و شــرح راههــا و منــازل و اســامی 
ــام کدخدایــان  آبادیهــا، گذرگاههــا، طایفــه هــا، محصــوالت، سرشــمار نفــوس خانوارهــا و ن
و کانتــران و ریــش ســفیدان و ضابطــان و مباشــران اســت کــه بــه دقــت تمــام دنبــال هــر 

ــت ــفر آورده اس ــش از س بخ

پرســی  ســر  ژنــرال  مســافرت  شــرح   .۱
ســایکس بــه ایــران کــه تحــت عنــوان )ده 
هــزار میــل در ایــران یــا هشــت ســال در کشــور 
شاهنشــاهی( کــه در ســال ۱۹۰۲ میــادی مطابق 
ــر  ــته تحری ــه رش ــی ب ــری شمس ــا ۱۲۸۱ هج ب
ــیاری از  ــق بس ــرد محق ــن م ــت. ای ــده اس درآم
نقــاط ایــران، مخصوصــا نواحــی شــرقی و جنــوب 
ــر  ــا نظ ــود و ب ــد نم ــا را بازدی ــت م ــرقی مملک ش
ــه تحقیقــات جغرافیایــی  خــرد بیــن و کنجــکاو ب
و تاریخــی پرداخــت. ســفرنامه او از چنــد جهــت 
ــف  ــه مول ــل توجــه اســت نخســت از آن رو ک قاب
ــا  ــه را ب ــر نقط ــی ه ــی و جغرافیائ ــاع تاریخ اوض
منتهــای دقــت مطالعــه و ضبــط نمــوده و ضمــن 
اظهــار عقیــده نســبت بــه اوضــاع اجتماعــی، مثــل 
ســایر جهانگــردان بیگانــه گــرد اغــراض آلــوده بــه 
ســموم عــداوت و دشــمنی و تهمــت و افتــرا 
ــوب  ــی را خ ــان فارس ــون زب ــده و دوم چ نگردی
مــی دانســته شــخصا بــا مــردم تمــاس گرفتــه و از 
روی کتــب و تواریــخ قدیــم و ســیاحت نامــه هــای 
جهانگــردان ســابق اوضــاع جغرافیائــی و تاریخــی 
هــر نقطــه را پژوهــش و ســفرنامه خــود را تالیــف 

ــت. نموده اس

2. سفر نامه حاجی عبدن نبی 

انگیــزه کلــی طــرح ریــزی ایــن مســافرت نامــه بــا اهــداف امپراطــوری اســتعماری بریتانیــای 
کبیــر ارتبــاط داشــت. کســب از اطاعــات، آمادگــی نفــوذ و در صــورت لــزوم هجوم و تســلط. 
حاجــی عبــدن نبــی هــم کــه بــه نظــر مــی رســد فــردی بســیار زیــرک و بــا تجربــه و تاجری 
فرصــت طلــب باشــد و بــه آســانی مــی توانســت خــرش را از هــر پلــی  بگذارنــد بــه ســرعت 
بــرای چنیــن ماموریتــی انتخــاب شــد. ایــن اشــاره کــه او ســابقه کار بــا اروپاییــان را داشــت 
هــم روشــن میکنــد کــه از قبــل در مــورد او  اطاعاتــی داشــتند و او را فــرد قابــل اعتمــادی 

مــی دانســتند.

3. مسافرت نامه کرمان و بلوچستان 

عبدالحسین میرزا فرمانفرما 

رمشــک مزرعــه ای اســت دایــر و آبــاد در میــان جلگــه ای وســیعی واقــع و علوفــه اطــراف آن 
زیــاده از حــّد و حصــر اســت و از صفحــات مــارز هــم بــه مراتــب بیشــتر و هــوای آن مثــل 
مــارز و جــای بــا روح و صفایــی اســت و آب آن از رودخانــه ای اســت کــه از کــوه طالقــان و 
ســیاه کــوه جــاری و کــوه مزبــور مــا بیــن دراب ســر و رمشــک واقــع اســت و آب آن طرفــش 
بــه مــزراع ســابق الذکــر دراب ســر مــی رود و از ایــن طــرف هــم رودی بــه طــرف رمشــک 
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مــی آیــد کــه آن را رود چاهــان مــی نامنــد 
و آب دائمــی آن قریــب بــه ده ســنگ اســت 
و هــر وقــت ســیل بیایــد از رمشــک گذشــته 
بــه پــوزه راه اســفند و از آنجــا بــه کفــه 
ــول  ــود. محص ــی ش ــی م ــان منته جازموری
ــبز و  ــوی س ــج تنباک ــه و برن ــک از غل رمش
ذرت و باقــا معــادل صــد و بیســت خــروار و 
باالختصــاص تنباکــوی آن زیــاد اســت و بــه 
انــدازه ده خــروار عملکــرد دارد. و نخیات آن 
زیــاده از بیســت هــزار و اهالــی آنجــا معــادل 
دویســت خانــوار و در عمــارات چوبــی کــه آن 
ــع  ــه وض ــد ب ــی بافن ــل م ــای نخ ــا برگه را ب
ــد  چــادر قلنــدری بســیار بزرگــی ســاخته ان
و اطــراف آن را بــا برگهــای نخــل مــی بافنــد 
و آن را تــوپ مــی نامنــد نشــیمن مــی کننــد 
ــاد و  و اطــراف ایــن جلگــه دراج و آهــوی زی
در کــوه طالقــان و ســیاه کــوه کبــک و تیهــو 
و شــکار و خــرس و پلنــگ و گــرگ و کفتــار 
زیــاده از انــدازه اســت، خصوصــا خرســها کــه 
ــی  ــارت م ــا را غ ــای خرم در زمســتان انباره
ــه نخلهــای بیســت  کننــد و فصــل هامیــن ب
ــد و  ــی خورن ــا م ــه و خرم ــاال رفت ــی ب ذرع
ــاال مــی  ــه وضــع معمــول ب هنــگام صعــود ب
رونــد و در فــرود آمــدن ســر آنهــا بــه طــرف 
زمیــن و پــای آنهــا باالســت، بــه ایــن شــکل 
ــراس  ــدان ه ــد و از آدم چن ــی آین ــن م پایی

ندارنــد.

ضرورت ساختن قلعه 

ــان  ــعید خ ــوج س ــا کهن ــک ب ــوای رمش ه
ــز  ــی نی ــه رعیت ــه خراب ــت و قلع ــابه اس مش
دارد ولــی فعــا بایــر اســت و چــون طوایــف 
بشــاگردی را معاملــه و داد و ســتد آنهــا 
ــرحد  ــتان و س ــار و بلوچس ــی رودب ــا اهال ب
منوجــان و خــاک فــارس منحصــر اســت 
ــک  ــت از رمش ــارت اس ــه عب ــط ک ــه دو خ ب
و ســندرک ،اگــر در ایــن دو نقطــه دو قلعــه 
محقــر محکــم ســاخته در هریکــی صــد نفــر 
نوکــر گذاشــته شــود نظــم آن حــدود بــرای 
ــطه  ــه واس ــود. اال ب ــد ب ــان خواه ــت آس دول
ــاد  ــن کوهســار ســخت و مفــر و مامــن زی ای
خصوصــا حــدود دراب ســر تســخیر ایــن 
ــه  ــت. بالجمل ــوار اس ــت دش ــه نهای ــت ب رعی
از رمشــک تــا اســفند بلوچســتان چهــار 
فرســخ اســت و حــد و ســد معینــی نــدارد و 
فعــا شــرخ خطــی را کــه از ســرخ قلعــه بــه 
مزرعــه برجــک و از آنجــا بــه بنــان و کرتکــی 

ــود  ــی ش ــق م ــرو ملح ــه کنگ ــد و ب ــی آی م
ــت. ــد نگاش بای

 ســفر نامــه ژنــرال ســر پرســی 
یکس  ســا

ــه  ــا از قطع ــه آن طــرف مســیر م از اینجــا ب
اراضــی واقــع در بیــن بشــاکرد و جازموریــان 
بــود و چــون اینجانــب در چهــار ســال قبــل 
کــه بــه ســمت شــمال دریاچــه مزبــور 
ــن  ــال ای ــل جب ــر قل ــردم اکث ــافرت میک مس
ــه نصــراهلل  ــودم و ب حــدود را نشــان کــرده ب
ــکات  ــتور دادم ن ــخر دس ــلطان س ــان و س خ
الزم را یاداشــت نماینــد. اراضــی ایــن ناحیــه 
ــع  ــتور از مرات ــطح و مس ــاف و مس ــام ص تم
ســبز و خــرم  اســت ولــی آب چــاه هایــی که 
حفــر کــرده بودنــد بــوی تعفــن میــداد و هــر 

روز نیــز بــاران مــی آمــد.

ــک  ــه رامش ــتم ک ــی هس ــن اروپای ــن اولی م
واقــع در قســمت شــمالی کوههــای بشــاکرد 
را دیــده ام. محــل مزبــور دارای نخیلــه نســبتا 
وســیعی اســت کــه قــراء مجــاور آن در حدود 
ــاک  ــوز از خ ــت دارد. هن ــر جمعی ــزار نف ه
ــی  ــه نزدیک ــم ک ــده بودی ــارج نش ــارز خ م
کــروان خبــر رســید عــده ای از اشــرار شــبانه 
بــه پــادگان ایــران و بریطانیــا حملــه کــرده و 
آنهــا را متفــرق ســاخته انــد و ضمنــاً شــنیده 
شــد عــده ای اشــرار تصمیــم گرفتــه انــد مــرا 
نیــز مــورد حملــه قــرار دهنــد. نقاهــت عارضه 
مانــع از ایــن  بــود کــه مــن احتیاطــات الزم 
را بعمــل آورم و بــدون مطالعــه بشــخصی 
ــار  ــود اظه ــور ب ــات مذک ــل اطاع ــه حام ک
داشــتم کــه هــر گاه نماینــده بریطانیــا کشــته 
ــه  ــوض ب ــاگردی در ع ــر بش ــزار نف ــود ه ش
ــا  ــود م ــاوه خ ــید و ع ــد رس ــل خواهن قت
ــر و  ــل از آنکــه کشــته شــویم در گی ــز قب نی
ــل  ــر را الاق ــاه نف ــا پنج ــل ی ــدال چه دار ج
الف  همیــن  ســاخت.  خواهیــم  مقتــول 
ــد.  ــه ش ــا از مهلک ــات م ــث نج ــزاف باع گ
ــد روز بعــد شــنیده شــد کــه دریابیکــی  چن
در حیــن زد و خــورد مجــروح گردیــده و 
ــیده  ــل رس ــز بقت ــتانیها نی ــر از تنگس دو نف
ولــی چهــار صــد نفــر جمــاز ســوار از طــرف 
شــمال رامشــک رفتــه انــد کــه از عقــب بــه 
کروانیهــا حملــه کننــد. از آصــف الدولــه 
ــی شــنیده شــد قاصــدی  خبــری نرســید ول
ــده اشــتباها  ــی آم ــا م ــات م ــزم ماق ــه بع ک
از طــرف دیگــری رفتــه اســت. خبــر حرکــت 
ــن  ــه کــروان حاکــی از ای عــده ای نظامــی ب

ــم  ــدر اعظ ــی ص ــتورات کتب ــه دس ــود ک ب
ــتورات  ــاد دس ــیده و مف ــان رس ــی کرم بوال
صــادره بــه موقــع اجــرا گــذارده شــده اســت. 
مــن باالخــره تصمیــم گرفتــم کــه بــه امیــد 
دیــدار والــی بــه فانــوج بــروم. پــس از عبــور 
از گــدار رمشــک و قطــع چنــد قریــه و نخیلــه 
معلــوم شــد عــده زیــادی از بلوچهــا در ایــن 
حــول و حــوش ســکونت دارنــد. بعــد از آنکــه 
ــاده  ــر نه ــت س ــک را پش ــم آب رامش مقس
ــه درگــز ســرازیر شــدیم مســیر  بســمت قری
مــا بقــدری ناهمــوار و صعــب العبــور بــود کــه 
ــه و پــس  ــار جــاده بیتوت ــر کن شــب را ناگزی
ــچ  ــم کوت ــرف مه ــح کاذب بط ــوع صب از طل

ــم..... ــت نمودی عزیم

ــنایان  ــه از آش ــل ک ــم مح ــوچ از حاک در فان
قدیــم مــن بــود دیــدن کــردم و مشــارالیه از 
ماقــات مــا فــوق العــاده اظهــار مســرت نمود 
و گفــت عمــوی مــن ســردار حســینخان در 
ــان  ــه مه ــوب محــل در قلع ــی جن ســی میل
ســکونت دارد. قلعــه مذکــور از قــاع طبیعــی 
ــی  ــون کس ــا کن ــه ت ــت ک ــتحکمی اس مس
ــه  ــه اســت.گویند در قلع ــه آن نیافت دســت ب
مزبــور کتیبــه ایســت کــه اســامی علیقلیخان 
و حیــدر قلیحــان از ســرداران شــاه عبــاس و 
ــنگ  ــت و از س ــور اس ــاه روی آن منق نادرش
ــور اینطــور اســتنباط مــی  نوشــته هــای مزب
شــود کــه ســرداران فــوق الذکــر بقلعــه مــورد 
ــدر  ــد. چاکــر خــان پ ــه کــرده ان بحــث حمل
ــز کــه از دوســتان قدیمــی  ــوچ نی حاکــم فان
نگارنــده اســت در نزدیکــی توقفــگاه مــا 
ســکونت داشــت ولــی بواســطه کســالت 

ــات نیامــد. ــزاج بماق م

ــی  ــت آمیزی ــام محب ــردار حســینخان پیغ س
بــه اینجانــب فرســتاد و زیــاده از حــد اظهــار 
دوســتی کــرد ولــی مــن اظهــار ات مشــارالیه 
ــتی  ــع دوس ــم توق ــودم و گفت ــب نم را تکذی
ــارالیه  ــرا مش ــت زی ــورد اس ــی م ــن ب او از م
کوچکتریــن اقدامــی برای دســتگیریی اشــرار 
ــر  ــا متذک ــاورده و ضمن ــل نی ــه عم ــج ب رابی
شــدم کــه اولیــای دولتیــن بریطانیــا و ایــران 
مــادام کــه نصفــت و عدالــت در ایــن ناحیــه 
حکمفرمــا نگردیــده و مجرمیــن حقیقــی 
مجــازات نشــده انــد از تعقیــب اشــرار دســت 
نخواهنــد کشــید و بــرای اثبــات ایــن قضیــه 
بــه ســر گذشــت »میــر شــاهداد«که همــه او 
را مــی شــناختند اشــاره کــردم کــه چگونــه 
در  و  نمــود  مجــروح  را  مویــر  مشــارالیه 
نتیجــه ســالها در کــوه هــای اطــراف فــراری 
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و متــواری و عاقبــت تســلیم ماموریــن دولتــی 
شد.

ــب  ــتند حس ــور داش ــه حض ــی ک ــوچ های بل
المعمــول قــول دادنــد کــه در تعقیــب و 
بعمــل  مســاعدت  مقصریــن  دســتگیری 
آورنــد. دو منزلــی مرکــز فانــوج قاصــد فهــرج 
ــه  ــا نام ــم ب ــار او بودی ــا در انتظ ــه مدته ک
ــان نوشــته  ــی کرم ــه رســید. وال آصــف الدول
بــود دســتور صــدر اعظــم را دریافــت نمــوده 
ــت  ــه حرک ــادر ب ــب ق ــطه ت ــون بواس و چ
ــوچ و یــک نفــر  نیســت یــک نفــر ســردار بل
ــه  ــا ب ــه کــروان گســیل داشــته ت ایرانــی را ب
اهالــی خاطــر نشــان کننــد کــه هــرگاه رویــه 
نامطلــوب خــود را ادامــه دهنــد و از تســلیم 
مجرمیــن خــود داری کننــد دســتور داده 
ــورد  ــا را م ــن از هــر طــرف آنه شــود ماموری
ــده معتنابهــی  ــا ع ــد. ضمن ــرار دهن ــه ق حمل
بــه رامشــک اعــزام داشــته اســت تــا در 
ــد و  ــت کنن ــوب حرک ــه جن ــزوم ب صــورت ل
در پایــان نامــه نیــز بــه ماقــات نگارنــده در 

ــود. ــرده ب ــداوری ک ــار امی ــرج اظه فه

چــون جریــان امــور تــا اینجــا طبــق دلخــواه 
ــب خاتمــه  ــت اینجان ــه و ماموری انجــام گرفت
یافتــه بــود و مــن روز بــه روز در اثــر حــرارت 
شــدید ایــن ناحیــه ضعیــف تــر و بیحــال تــر 
مــی شــدم و هــوا از ســاعت یــازده تــا چهــار 
ــرد  ــاوز میک ــه تج ــد درج ــر از ص ــداز ظه بع
بهبــود  مانــع  شــدید  گرمــای  همیــن  و 
ــان  ــی کرم ــه وال ــه ای ب ــود، نام ــب ب اینجان
ــات  ــطه اقدام ــه واس ــارالیه ب ــته از مش نوش
فــوری و مجدانــه ایکــه بــه عمــل آورده بــود 
تشــکر کــردم و ضمنــا بــرای اینکــه نتوانســته 
ــروم از معــزی  ــه ماقــات او ب ــه فهــرج ب ام ب
ــوزش خواســتم. بعــد از ارســال نامــه  الیــه پ
بــه ســمت فانــوچ حرکــت و خــط ســیر 

ــردم. ــع ک ــود را تقاط ۴ر۱۸۹۳خ

ــتان  ــه بلوچس ــکنه اولی ــا س ــاگردیها گوی بش
ــای  ــر از بومیه ــره ت ــا تی ــگ آنه ــند و رن باش
بمبئــی مــی باشــد و... . لبــاس خاصــی هــم 
ندارنــد منتهــی کمتــر از ســایر بلوچهــا لباس 
مــی پوشــند. اهالــی ســاحل دریــا نیــز مثــل 
ــان  ــه خونش ــن ناحی ــاط ای ــایر نق ــردم س م
بــا خــون حبشــی هــا اســت.  مخلــوط 
ــت  ــی اس ــته کوه ــک رش ــامل ی ــاگرد ش بش
کــه از مشــرق بــه مغــرب امتــداد دارد و بــه 
منزلــه مقســم آبهایــی اســت کــه بــه دریــای 
ــزد در  ــی ری ــان »م ــاز موری ــتان و »ج عربس

شــمال ایــن ناحیــه جلگــه مســطحی اســت 
ــردد و در  ــی گ ــی م ــون منته ــه هام ــه ب ک
جنــوب آن کوهســتانهای متعــدد و کوتاهــی 
اســت بــه منزلــه ســرحد ایــران و بلوچســتان 

ــی باشــد. انگلیــس م

کــه  و جدیــد  قدیــم  روی  قافلــه  طــرق 
ــا بیســت  ــد گفــت کــه ت مســتثنی شــود بای
ــی در  ــا کس ــل از خارجیه ــال قب ــج س و پن
قلعــه و در بنــد بشــاگرد و بلوچســتان داخــل 
ــر  ــتر فلوی ــخ مس ــت. در آن تاری ــده اس نش
مولــف کتــاب »بلوچســتان غیــر مکشــوف«در 
موقــع اقامــت جاســک کوههــای آن ناحیــه را 
ــیاحت  ــیر و س ــه بس ــده و در نتیج از دور دی
ــر  ــت االم ــته و عاقب ــت گماش ــه هم آن خط
خــود را بــه انگــوران رســانیده اســت. در 
ــه  ــرب ب ــدو از مغ ــتوان گالین ــز س ۱۸۸۸نی
مشــرق آن ناحیــه مســافرت کــرده و در ژون 
۱۸۹۴ســرگرد ماســی و ســروان مدلــی از 
ــای  ــه گرم ــگال در بحبوح ــوج بن ــران ف افس
ــافرت  ــان مس ــه کرم ــک ب ــتان از جاس تابس
ــر را  ــر الذک ــر اخی ــن دو نف ــد. ای ــوده ان نم
ــی  ــت از کراچ ــع حرک ــب در موق ــن جان ای
ماقــات نمــودم و بــرای ســامتی آنهــا فــوق 
العــاده نگــران بــودم ولــی بعــد شــنیده شــد 
کــه فرمانفرمــا چنــد نفــر را بــه پیشــواز آنهــا 
فرســتاده و مســتقبلین بــه موقــع یعنــی 
ــاز آن دو نفــر  هنگامــی کــه شــتردار حقــه ب
ــرگردان  ــان و س ــا را وی ــرده و آنه ــرار ک ف
ســاخته اســت رســیده و ایشــان را بــه صــوب 

مقصــود راهنمایــی کــرده انــد.

خــط ســیر نویســنده در ایــن موقــع بســمت 
کوههــای شــمالی بشــاگرد بــود و در نتیجــه 
بــه ســکنه رامشــک کــه نســبتا متمــدن تــر 
ــاس  ــد تم ــه ان ــن ناحی ــاکنین ای ــایر س از س
پیــدا کــردم و موقعــی کــه یــک عــدد چاقــو 
بیکــی از آنهــا تعــارف دادم پرســید )ســاخت 
کارخانــه راجــرز نیســت ؟( و معلــوم شــد کــه 
ــیا  ــاط دور دســت آس ــور در نق ــه مزب کارخان

نیــز حســن شــهرت دارد.

ــل از  ــال قب ــد س ــا چن ــت ت ــن دول ماموری
اهالــی بشــاگرد، بــه واســطه فقــر و مســکنت، 
ــز  ــا نی ــد و فع ــی کردن ــه نم ــات مطالب مالی
چیــزی از ایــن بابــت وصــول نمــی نماینــد و 
بــه زحمــت جمــع مبلــغ مالیتهــای دریافتــی 
بــه هشــتصد تومــان در ســال بالــغ میشــود و 
زمــام امــور ایــن ناحیــه نیــز بدســت »درآن 
ــاری مــی باشــد. بشــاگرد مشــتمل  خان«روب

ــه نفــوس  ــه فرعــی اســت ک ــار ناحی ــر چه ب
هــر یــک بــا هــم برابــر اســت و ســکنه آنجــا 
ــی  ــات م ــد مالی ــل پون ــالی چه ــا س مجموع

دهنــد.

ــه دارد و  ــزده قری ــدود پان ــندارک »در ح “س
چــون محــدود بــه مینــاب اســت و مــردم آن 

ییــاق و قشــاق مــی کنــد.

ــن  ــرق ای ــمت مش ــه در س ــدان ک دوم جک
ــدو  ــور گالین ــع شــده و محــل عب ــه واق ناحی
بــوده و مــی نویســد محــل بایــر و خشــک و 
کثیفــی اســت. ایــن ناحیــه مرکــب از بیســت 
و چهــار پارچــه آبادیســت کــه بعضــی از آنهــا 
ــه  ــوم ناحی ــده. س ــع ش ــک واق ــاور جاس مج
انگــوران اســت کــه »فلوبــر »و »ماســی »هــر 
ــر  ــد و مشــتمل ب ــه ان ــه آنجــا رفت ــر ب دو نف
ــت  ــارز اس ــی م ــت. چارم ــه اس ــارده قری چه
ــب از بیســت  ــز آن رامشــک و مرک ــه مرک ک
بالنســبه  آن  مــردم  و  اســت  قریــه  دو  و 

ــد. متجددن

ــاف و  ــتانی، ناص ــه کوهس ــن ناحی ــی ای اراض
همــوار و دره هــای آن پــر از نخلهــای کوتاه و 

آب آن شــیرین اســت

سفرنامه حاجی عبدن نبی 

 ۲۶ژانویه ۱۸۳۹

ــا گرفتــن یــک راهنمــا تــا اودیــان، بزمــان  ب
را تــرک و تمــام شــب از صحرایــی بیحاصــل 
مســیری بــه مســافت ۱۰ کــوس را طــی 
کــردم. در جایــی کــه توقــف کــردم بــه جــزء 
یــک خدمتــکار کســی بــا مــن نبــود و راهنما 
هــم بــا ورود بــه آن محــل بــه دنبــال آب بــه 
جایــی دور دســت روان شــد کــه بــه چشــم 

نمــی آمد.

 ۲۷ژانویه ۱۸۳۹

ــی  ــی ب ــاران و از راه ــی ب ــاراش ب ــر ب در زی
ــک   ــم و نزدی ــب را راه رفت ــام ش ــل تم حاص
ــره اســب  ــک دســته ســیزده نف ــح ی ــه صب ب
ــرو شــدم. آنهــا مــرا  ســوار و شــتر ســوار روب
بــه چالــش کشــیدند. وقتــی بــه آنهــا گفتــم 
ــه دروغ  ــم ب ــرا مته ــا م ــم، آنه ــک حاجی ی
ــه بــا  ــتند ک ــی کردنــد و اظهــار داش گوی
توجــه بــه مســافرتم در طــی شــب بایســتی 
ــن  ــکار ای ــی باشــم. ان ــر چیــن ایران یــک خب
اتهــام بــا ســوگند بــی فایــده بــود. بــا فشــار 
ــد  ــتور دادن ــن دس ــه م ــود ب ــداران خ تفنگ
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کــه اســلحه خــود را بــر زمیــن بگــذارم. 
پیشــخدمتم تفنــگ خــود را پاییــن انداخــت 

ــرار گذاشــت. ــه ف ــا ب ــم پ ــا ه و راهنم

ــد  ــم گرفتن ــرا محک ــردان م ــن م ــارت؛ ای اس
ــح  ــگام صب ــا هن ــه ت ــد ک ــورم کردن و مجب
ــا  ــراه ب ــود، هم ــده ب ــی مان ــوز خیل ــه هن ک
ــد و  ــف کردن ــی توق ــم. وقت ــته راه بیفت دس
مــا را احاطــه کردنــد، وســایل شــخصی مــرا 
وارســی کردنــد و مقــدار طائــی را کــه مــن 
بــا خــود همــراه داشــتم برداشــتند و اندکــی 
فاصلــه گرفتنــد و غنیمــت را کــه عــاوه بــر 
طــا شــامل االغهــا و بارشــان مــی شــد، بیــن 
خــود تقســیم کردنــد. مــارا در حالــی کــه بــه 
هــم بســته بودنــد رهــا کردنــد و از همدیگــر 
ــپار  ــا رهس ــر از آنه ــت نف ــدند. هف ــدا ش ج
بزمــان و گیرانــری شــدند، و شــش نفرشــان 
ــد.  ــش گرفتن ــور را در پی ــرای بمپ ــم صح ه
بــرای مدتــی در همیــن حالــت بســته بودیــم 
کــه دو خــر ســوار کــه بــه نظــر مــی رســید 
از صحــرای بمپــور آمــده باشــند ظاهر شــدند. 
یکــی از آنهــا متعلقــات بــرادر زاده همراهــم را 
کــه بلوچــی دزکــی بــود برداشــت و بــا خــود 
ــور برگشــت. دیگــری هــم  ــه ســوی بمپ او ب
ــه صورتــی دســت  اصــرار داشــت کــه مــن ب

بســته و پــای پیــاده جلــو بیفتــم.

مــن ایــن کار را کــردم تــا اینکــه پایــم تــاول 
زد و شــروع کــردم بــه لنگیــدن. اســیر کننده 
ــر  ــه ســریع ت ــی آورد ک ــن زور م ــه م ــن ب م
بــروم و بــه مــن مــی گفــت کــه چیــزی بــه 
جــزء یــک شمشــیر انگلیســی گیــرم نیامــده 
بــود و مــی خواســت مــرا بــه فــروش برســاند. 
اندکــی بعــد او مــرا هــل داد و کار ایــن 
ــا دســتانی  ددمنــش ســبب شــد کــه مــن ب
از پشــت بســته بــه صــورت در میــان ســنگها 

بیفتــم.

قصــد کشــت روحانــی؛ بعــد از اینکــه کمــی 
ــه ای نشســتم و  بهتــر شــدم مــن ســگ گون
از او خواســتم مــرا خــاص کنــد. او را از ایــن 
ــه  خواســت مــن خنــده گرفــت و گفــت او ب
جــزء فــروش مــن کار دیگــری نخواهــد کــرد، 
همانطــور کــه بســیاری از افــراد بهتــر از مــن 
از قبیلــه خــود او بــه وســیله بلوچهــا فروختــه 

شــده بودنــد.

ــم را رد  ــوچ بودن ــن بل ــد: م ــر ش ــاع بدت اوض
ــک  ــن ی ــه م ــح دادم ک ــه او توضی ــردم و ب ک
افغانــم او از ایــن توضیــح بنظــرم خیلــی 
ــر،  ــه بهت ــس چ ــت »پ ــت و گف ــرور گش مس

ایــن فتــح خــان فنوچــی بیشــرف هــم 
از قبیلــه توســت و هــم ســنی اســت. او 
بســیاری از مــا را مــی گیــرد و مــی فروشــد 
ــر  ــک شــیعه کاف ــه ی ــه ب ــد حمل ــی گوی و م
در  شــکر  را  خــدا  حــاال  و  اســت  جایــز 
ــر  ــک ســنی کاف ــه ی ــن ب عوضــش دســت م
کافــر رســیده اســت کــه بــا فروشــش حتمــا 
بــه پــاداش زیــادی مــی رســم«به هــر حــال 
او از خــر پیــاده شــد و مــرا ســوار کــرد و بــا 
چنیــن روشــی تــا غــروب امــا نــه کامــا در 
یــک جهــت پیشــروی کردیــم. تــا وقتــی بــه 
ــن متوجــه  ــه م کمــپ خــودش رســیدیم ک
شــدم در منطقــه رودبــار واقــع اســت. تــا این 
موقــع مــن تقریبــا از درد و تشــنگی کوفتــه 
شــده بــودم. مــرا بــه درون چادرهــا بــرد و بــه 
عنــوان یــک تنبــل حقــه بــاز کــه نتوانســته 
ــی  ــادرش معرف ــه م ــرود، ب ــل راه ب ــک مای ی
ــی  ــه غنیمت ــت ک ــادرش گف ــه م ــرد. او ب ک
بــه جــزء ایــن نعــش بــی ارزش بــه چنگــش 
نیفتــاده اســت. هــر چیــز بــا ارزش بــه دســت 

دشــتی هــا افتــاده اســت.

دلســوزی: ایــن زن خــوب بــا دیــدن ریــش 
ــرد و  ــار ک ــوزی رفت ــا دلس ــن ب ــون م ــر خ پ
ــن  ــا م ــد ب ــار ب ــن رفت ــر ای ــرش را بخاط پس
ــه پســرش یــاد آوری کــرد  ســرزنش کــرد . ب
کــه مــن هــم بــدون شــک »یــک مــادر«دارم 
و از او خواســت کــه پــای مــرا روغــن بمالــد. 
او ایــن کار را بــا بدخلقــی انجــام داد و مرتــب 
بــه مــادرش یــاد آوری مــی کــرد کــه مــردی 
کــه عمویــش را کشــته بــود یکــی از همیــن 

افغانیهــا بــود.

ــس از  ــد، پ ــح روز بع ــش: صب ــاح ری اص
بیــداری ریــش مــن از زخــم چانــه ام چنــان 
بــا خــون چســپیده شــده  بــود کــه مجبــور 
ــرم و آن را  ــاه بب ــی پن ــک قیچ ــه ی ــدم ب ش
بتراشــم و صورتــم را چنــان صــاف کنــم کــه 

ــوری. ــی بمپ صــورت دوســتم محمــد عل

مشــتریان: از شــدت تــب  بــرای مدتــی در 
بســتر بــودم و در ایــن مدت چندین مشــتری  
بــرای خریــد مــن قیمــت پیشــنهادی خــود را 
ــتر  ــک ش ــت ی ــه قیم ــی ب ــد. یک ــه کردن ارائ
باریــک، دیگــری ســه االغ، ولــی صاحــب مــن 
کمتــر از دو شــتر قبــول نمــی کرد. ســرانجام 
دو شــتر پیشــنهاد شــد ولــی مــن خوشــبخت 
ــوض  ــرش را ع ــن نظ ــب م ــه  صاح ــودم ک ب
کــرد و گفــت کــه او در نرماشــیر مــی توانــد 
مــرا بــه قیمــت یــک اســب خــوب بفروشــد. 

ایــن اتفــاق تقریبــا در اوایــل مــاه محــرم رخ 
ــل  ــن مح ــه ای ــردی ب ــد م ــد روز بع داد. چن
ــی  ــتان ایران ــه دوس ــرد ک ــام ک ــد و اع آم
تحــت رهبــری شــاهزاده عمــا حرکــت خــود 
را آغــاز کــرده انــد و مطابــق بــا  رســوم خــود 
ــی  ــتر قربان ــک ش ــی ی ــون کش ــاز قش ــا آغ ب
ــی هــم  ــی رضــا کرمان ــرزا عل ــد. می کــرده ان
ــدارکات وارد جیرفــت  ــرای آمــاده کــردن ت ب

شــده بــود.

بــا شــنیدن ایــن اخبــار مــن خوشــحال 
ــا  ــودم ب ــران ب شــدم چــون کــه وقتــی در ای
ــودم اگــر  میــرزا آشــنایی داشــتم. امیــدوار ب
ــرار  ــم ف ــوند بتوان ــتان بش ــا وارد بلوچس آنه
کنــم و بــه کمــپ ایرانیــان برســم. آن وقــت 
شــخص تــازه وارد نگاهــی بــه مــن انداخــت 
ــه  ــد. او ب ــن را دی ــار م ــف ب ــت تاس و وضعی
ــرا رهــا کنــد، و  ــه کــرد م ــک مــن توصی مال
ــدر زود  ــد چق ــی دان ــدا م ــون خ ــت »چ گف
ــان  ــی ایرانی ــه بردگ ــن ب ــم ممک ــودت  ه خ
ــوش  ــه گ ــا ب ــا اص ــه ه ــن توصی درآیی«ای
نرفــت و خیــر خــواه مــن  مالــک مــن 
چیزیــی بجــز بــد و بیــراه دریافــت نکــرد. در 
هــر صــورت اینهــا بــرای مــن ســعادت بخــش 
ــود. وآزده از توهیــن هــا، او اولیــن فرصــت  ب
ــغول  ــن مش ــی م ــمرد و وقت ــت ش را غنیم
جمــع آوری هیــزم نبــودم، بــه مــن پیشــنهاد 
ــرای ده  ــن کار را ب ــول داد او ای ــرار داد و ق ف
دوکات عملــی مــی کنــد. مــن هــم فــورا بــا 

ــردم. ــت ک ــحالی موافق خوش

ــاید  ــه ش ــتم ک ــد داش ــن تردی ــد م ــر چن ه
ــرای  ــد. او ب ــرا بفروش ــر م ــی دیگ او در جای
ــه مــن  ــن کار شــب دوم معیــن کــرد. او ب ای
ــوا  ــه ه ــی ک ــان داد، هنگام ــی را نش درخت
ــتری  ــر آن ش ــت در زی ــش اس ــرگ و می گ
منتظــر مــن خواهــد بــود. در روز دوم از 
ــم  ــن تصمی ــب م ــان صاح ــرس ورود ایرانی ت
گرفــت محــل را تــرک کنــد. امــا از آنجــا کــه 
روز دهــم محــرم روز عــزاداری همــه شــیعیان 
بــود، او عزیمــت خــود را بــه تاخیــر انداخــت. 
در روز تعییــن شــده، موقــع غــروب، بــا قلبــی 
لــرزان بــه درختــی کــه جــای ماقــات بــود 
رســاندم. آنجــا مــن شــتر بســته بــا دوســتم 
را یافتــم کــه در خــواب بــود. بــا شــتاب او را 
ــردم و ســپس ســوار شــتر شــدم و  ــدار ک بی
ــه  ــه او گفتــم مــرا ب ــر پشــت او نشســتم. ب ب

رمشــک برســاند.

ــی را  ــی راه ــه کوتاه ــه  فاصل ــدا او ب در ابت
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مســتقیما بــه ســوی شــمال در پیــش گرفــت 
و وقتــی وارد محــل خــود شــد شــتر را رهــا 
کــرد. مــن دو خــر تهیــه کــردم پــس از آنکــه 
بــا خــوردن شــیر و نــان تــر و تــازه شــدیم. او 
درنــگ  نکــرد و ســوار شــد و از روی جــاده ای 
ــی در جهــت  ــا ســرعت نســبتا خوب ســفت ب
بــه نظــرم جنــوب و جنــوب غــرب تــا صبــح 
ــک  ــتر ی ــاده را در بس ــه ج ــا اینک ــم ت راندی
ــم و  ــه دور زدی ــود درج ــه ن ــا زوای ــیابه ب س
ــا  ــا پ ــن ب ــده م ــات دهن ــدیم. نج ــاده ش پی

جــای پــای ســم خــران را محــو میکــرد.

ــار از  ــن ب ــن چندی ــری: در راه م ــران ب خ
میــزان ســرعت ایــن االغ هــا اظهــار تعجــب 
ــح  ــن توضی ــه م ــا اینکــه او ب ــودم. ت ــرده ب ک
داد کــه آنهــا نــژاد بــری هســتند. یعنــی آنهــا 
ــی  نتیجــه نســل خــر وحشــی و خــر معمول
ــی  ــا م ــگل ره ــرا در جن ــرای چ ــه ب ــد ک ان
ــم  ــار بودی ــا هنــوز در منطقــه رودب شــوند. م
او بــه مــن گفــت کــه قلعــه هــای ســرگردان 
ســزاد خــان و میــرزا خــان کامــا در غــرب 
ــم  ــن رفت ــا م ــت. در اینج ــرارگاه اس ــن ق ای
ــی  ــن از روی ارتفاع ــی م ــی حام ــم ول بخواب

ــه داد. ــا ادام ــت از آن ج ــه مراقب ــاور ب مج
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ــوار  ــدداً س ــا مج ــگام م ــک: شــب هن رمش
شــدیم و جــاده ای ناهمــوار و پرســنگ را 
ــم  ــل پیمودی ــی حاص ــه ای ب از درون منطق
ــی  ــه جای ــح ب ــه صب ــک ب ــه نزدی ــا اینک ت
رســیدیم کــه رمشــک قابــل رویــت بــود. کــه 
ــه عنــوان علــی  حامــی مــن اســم خــود را ب
ــه مــن داد. امــا او وارد محــل نشــد.  مــدت ب
از تــرس اینکــه شــناخته شــود و افشــای آن 
ــردم  ــردم خــود او و م ــن م ــت بی ــه خصوم ب

ــد. ــن بکش ــی م ــب قبل صاح

رمشــک؛ محــل کوچکــی اســت کــه بــه 
بشــکرد یــا بشــاکرد وابســته اســت کــه 
ــه االوردی خــان اســت کــه  ــس آن منطق ری
تابــع حاکــم ســیر )همــان ســیریک ( اســت. 
ــم  ــک کری ــدای رمش ــد خ ــا ک ــرکرده ی س
ــت  ــول را دریاف ــم محص ــک پنج ــت. او ی اس

ــد. ــی کن م

تنباکــو: در ایــن محــل تــا میزانــی تنباکــو 
کشــت مــی شــود .

ــا جاســک  راههــا:راه مســتقیم از رمشــک ت
اســت.  دشــوار  و  کوهســتانی  مســیری 
ــوم  ــدار، س ــان، دوم زمین ــرار گاه اول کی ق
ــودی،  ــم ب ــن، پنج ــارم گرابی ــکان، چه بوئی

ششــم جاســک مــی باشــد.  طــول ایــن 
مســیر شــاید ۵۰"پنجــاه »کــوس باشــد 
ــت.  ــی اس ــوب غرب ــم جن ــاده ه ــت ج و جه
ــاده دشــوار  ــرای مســافران پی جــاده حتــی ب
اســت. در مســیر ســکونتگاهی وجــود نــدارد 

ــت. ــان اس ــاوای راهزن ــدیداً م و ش
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