
 

 

 

 

 

 هجدهم  بخش 

 کویر حاشیۀ روستای آخرین خان کریم
 

  همه شن از ایالیه  چادر داخل در. یافت  خاتمه طوفان  ژانویه  ۶ روز صبح  ٧ ساعت     

  با . بودند مدفون  شن  زیر چکمه  و هالباس ا،هه نقش  ساعت، نما،قطب . بود پوشانده را جا

  نظافت   از  پیش  مردان.  دیدنمی  را  جائی  من   چشمان .  رفت  واه  هب   خاک  و  گرد  پتو  زدن  کنار

  به  شن اما کند جمع مرا اشیاء  کرد سعی میرزا. ردندکمی  پاک  را چادر باید من بامدادی

  این بعد سال ۴ من که اینک حتی. دندشمی  تمیز اساسی کامأل باید اسباب که بود قدری

 .است مانده باقی من دفترچۀ هایبرگ   الی روز آن شن  آثار نویسممی  را جمالت

. دشمی  دیده  ابرهائی افق  در  فقط  امروز  اما  بود  ابری  آسمان  گذشته  روز  طوفان  هنگام     

 صبح  ٧ ساعت و بود رسیده درجه نیم  و ۴ منهای به هوادمای  شبساعات  سردترین در

 به  افق  در  ریزی  هایبرآمدگی  مانند  البرز  ایههکو.  دادمی   نشان  را  درجه  ٣  منهای  دماسنج

  مشخص  کامأل نزدیکتر ایهه کو. دشمی  رؤیت تمام عظمت با دماوند اما ندخوردمی چشم

 دیده برف آنها ۀقل روی به . بود تشخیص قابل  آنها بادی و آبی هایفرسایش حتی و بوده

  اندکی که  داشت وجود سپیدپوش  ایهه قل با ائیهه کو  غربجنوب  دوردست در. شدنمی

 .بودندواقع شده  قم از دورتر

 زنگ صدای. دشومی  بیشتر صدا حرکت  سرعت بامدادی تمیز و صاف هوای در     

  نظر به  چنین . شدده می یشن ما اطراق کنار  از آنها  عبور از پس هامدت  االغی  کاروان

.  بود شدید آفتاب  نور  شدت . نواختمی موسیقی  آفتاب  برآمدن برای آسمان که  رسیدمی

  روز ساعات این در شترسواری. پیوست خواهد حقیقت به  روستائی مرد بینیپیش  احتماأل

  حرکت آغاز و شترهابارگیری برای مردانفعالیت . بود بخشلذت  بسیار صاف هوای در

  به  گذشته روز از ترسرحال شترها. ندبود مشخص اهه سای  و درخشان هارنگ. بوددیدنی

 اطراف  در  آنها  تنفس  بخار.  درخشیدمی   برقی  المپ  مانند  آنها   تیرۀ  چشمان.  رسیدندمی   نظر

.  نمودم تجسس افق در خود دیدگان با و کرده روشن سیگاری. بود مشهود کامأل بینی

 .بودند جزایری  مانند کویر راه سر منفرد ایههکو

  قاب  بدون  تابلوی  مانند   آن  ایهه کو  که  کوهسیاه   مقصد  به   و  شرقجنوب   سمت   به   حرکت     

  چپ  سمت  در. بود گرفته  فرا را آن ایهه کوهپای  رنگی زرد شنی  محوطۀ . شد آغاز  بود

  یک مانند دماوند اما داشت قرار تهران به  سمنان راه سر ارتفاعیکم  ایهه کو رشته  مسیر

 ایتیره  شیارهای آن سفیدپوش قلۀ. بود مشخص کامأل کویر  دریای میان در دریائی فانوس
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  نظیربی   کوه  باالی  از  دید  روزی  چنین   یک   در  مسلمأ.  نبود  پوشبرف  آن  ایهه دامن  اما  داشت

  به   کامأل من .  ذشتگمی  ماه  ۶  و سال  1۵  بودم ایستاده  آن  قلۀ  در من که  روزی از. باشدمی

 .بود ابری هوا کردم  فتح را قله من که میالدی  1٨٩٠  سال ژوئیۀ 11 روز دارم یاد

 

 
 

  و  رسید پایان  به زدهشخم  مزارع که بودیم نشده خارج روستا  از طوالنی مدت هنوز     

 ایبوته   گاهی  و  پوشانده  را  شن   سطح  نمک  از  نازکی  الیۀ  که  ایمنطقه   از.  شد  بیابانی  محیط

  گوسفندی  بزرگ  گلۀ  کنار  از  مسیر  چپ  سمت  در.  کردیم  عبور  بود  آورده  برون  سر  زمین  از

. ردکمی  هدایت  را  االغ  چند  مردی  دورترکمی .  گذشتیم  ضخیم  پشمی  هایلباس   با  چوپان   ٣  با

  نددشمی  دیده وفور به  نوقلعه در  که  هم هاکالغ  از حتی. نبود حیات  از اثری آنها از گذشته

 .نبود خبری

  رفته رفته  هوا. بودند حرکت  در آفتاب سمت  به محکم ولی آهسته هایقدم با  شترها      

  ناخود   آدم.  بود  سوئد   تابستان   در  آفتابی  روز  یک   مانند  آن  گرمای   ظهر  نزدیک  و  شد  ترگرم

  بسیاری تفاوت  بود سرد که  تهران با منطقه این  هوای و  آب. شتگمی  سایه  دنبال به  آگاه

 مرا  خاک  و  گرد  ناگهانی  شدن  طرف  بر.  ردیمکمی   سفر  دیگری  سرزمین   در  دیروز.  داشت

 هوا  تا  شدکمی  طول  روزی  چند  طوفانی  روز  یک  از  پس  شرقی  ترکستان  در.  کرد  متعجب

 .شود پاک و صاف

  چهارپایان،  از ایگله  آیا اینکه اما  داشت وجود  برآمدگی  چند شرقجنوب  جهت در     

 را افق روستائی درختان هم شاید. نبود تشخیص قابل ندبود ائیهه خراب یا بیابانی ایهه بوت

. شد خواهد مشخص و رسید خواهیم  آن به زودی به ما اما بود زیاد فاصله. بود کرده تیره

  عباسکربالئی . ردکمی هدایت غالمحسین را دومی و هللاحبیب  را کاروان اول قطار حاال

  آخرین . داشت نظر زیر را بارها و کرده حرکت  کاروان عقب در گاهی و جلو در گاهی

. ردکمی  تنظیم را شترها  قدم و داشت گردن  به را زنگوله بزرگترین قطار هر شتر
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 اول شتر  ٣  روی به   علی حسین  و میرزا من،  و  اول قطار  شتر  ششمین  روی  به عبدالکاظم

 .بودیم نشسته دوم قطار

 سواره نوبتی بودند گرفته تصمیم روستا از خروج از پس مردان که شدم متوجه من      

  حیوانات   و  کرده  حرکت   پیاده  ساربان   ٣  هر  گاهی.  نکردم  دخالتی  آنها   کار  در  و   کنند  حرکت

  ما   کاروان.  داشتند  عادت  آنها  و  بود  آنها  کار  این   زیرا  نبود  تأسف  جای.  ردندکمی  هدایت  را

 زیرا  بود   زشت  میرزابرای  رفتن  راه.  شیدکمی   خود   دنبال  به   را  قایق   چند   که   بود  قایقی  مانند 

  صدای  با  گاهی.  خوردندمی  لق  و  نشسته  شتر  2  بار  روی  به  عبدالکاظم  و  او.  داشت  سواد  او

  صحبت   کسی.  داشتندمی   نگه   حیوان  روی  به   را  خود  اما  زده  چرت  کاروان  زنگ   نواختیک

 .رفتمی   پیش   کویر   حاشیۀ   در  آرامی  به   کاروان  و  دشمی ن  ایجاد  منظره   در  تغییری.  ردکمین

  با  کاروانی  مسیر  چپ   سمت  در.  بود  مشخص   و   روشن  کامأل   تمیز  هوای  در  دماوند  قلۀ     

 سمت در اهمیتیکم روستای حصارقلی. بودند چرا مشغول شترها و کرده اطراق شتر ۶۵

  به هاکاروان  حرکت  از موازی خط  چند  صورت به و  بود خوب هنوز مسیر . بود راست

 چادر ٧  از. کردیم عبور بود  شده کویر وارد  که بیابان  از ایزبانه  کنار از. بود آمده وجود

 دشمی  گفته.  داشتند تعلق فارس و ترک ایالت به   چادرها. گذشتیم مسیر چپ سمت  در سیاه

  شمال  سمت به زیادی نسبتأ مسافت آنها. بود شده دیده ناحیه  این در هم عرب ایالت گاهی

 سقف از فقط که 1کوکونور منطقۀ اهالی چادرهای برخالف چادرها این. بودند کرده کوچ

  با  تماس. نداشتند مرتبی و تمیز ظاهر هاآن وحشینیمه   ساکنین. داشت دیواره دشمی تشکیل

  هایلباس با آنها زنان. بودند مشکوک چیز همه و کس مهه ه ب آنها زیرا نبود آسان آنها

 باقی آزاد اما فقیرانه و ساده زندگی با را آنها زودی به . نداشتند کاملی حجاب  رنگ سرخ

 .دهندمی  ترجیح شهرنشینی  به را زندگی اینگونه آنها . گذاشتیم

  اولین  پشت کوهسیاه . دیمشمی نزدیکتر آن به قدم هر با و داشتیم رو پیش را کویرما      

 یراه آن به رسیدن تا  اما مشخص بود آن موقعیت  و شده واقع مسیر راست سمت  ایههکو

 شرقجنوب  جهت در راست سمت مسیر ما  و  شد شاخه  دو مسیر. داشتیم پیش  در طوالنی

  بسیار رنگ زرد شن. بود شده تشکیل اهه بوت دور کوچک شنی  تپۀ چند. کردیم انتخاب را

  شن این اگر. نبود کافی روانشنی ایههتپ ایجاد برای و هبود کم آن مقدار اما داشت ریزی

  کویر   ایهه بوت  مانند  گاهی  اهه بوت.  دهندمی   ادامه   خود  حرکت  به  نکنند  برخورد  مانعی  به   ها

 .بودند درختچه شبیه و بزرگ شرقی، ترکستان

  در  درخت 2٠ حدود. شدیم نزدیک گنبدی سقف و گلی کاه ایهه خان با روستائی به     

 هایزمان  در که  مردی نام از و بود خانکریم  روستا این  سابق  نام . داشت وجود روستا

  مالک.  خواندندمی   آبادعباس  را  آن   اینک  اما  بود  شده   گرفته   فوت کرده  روستا   این   در  گذشته 

 فرسنگی یک فاصلۀ در امام دوازده روستای. ردکمی زندگی تهران در الدولهاقبال آن

 ایکوهپایه   در  دیگر  روستای  یک.  بود  شدهواقع  آن  از  نزدیکتر  مبارکهروستای   و  شرقجنوب 

 .دشمی  مشاهده آن شمال در
1.Koko nor  از متری ٣1٩٠ ارتفاع در که کشور غربیشمال در تبت فالت در چین دریاچۀ زرگترینب 

 .بود مترمربع ۴۵٠٠ م 1٩٩٠ سال در شودمی کوچکتر رفتهرفته که آن مساحت. دارد قرار دریا  سطح
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 دارای  آبادی  این.  داشت  سکنه   نفر  ۴٠  و   بود  خانه  1۵  دارای  کویر  حاشیۀ   در  خان   کریم     

 هایسال در. بود آبادی مرد  ثروتمندترین روستا کدخدای. بود  گوسفند صد چند و شتر ۶٠

  منطقۀ   کل  محصول   سوم  یک   که   دشمی  برداشت  گندم  خروار  صد  روستا  این   از  پرمحصول

  و  خربزه آن از گذشته . بود آمده دستبه  محصول خروار 2٠ فقط امسال اما. بود نوقلعه

 .دشمیتأمین  حصارقلیروستای  از  قناتی  وسطت  آنآب.  آمدمی  عملبه   روستا  در  هم  سبزیجات 

  روز یک از پس. ردکمی متحیر را آدمجغرافیائی  اختالفات اینگونه منطقه این در     

  قنات  منشأ. بود خرم و سبز که رسیدیم محلی به ناگهان  علف و آببی بیابان در حرکت

  بود خانکریم  از باالتر متر چند فقط متری، ٨٠۶ ارتفاع در حصارقلی روستای در آبادی

 حصارقلی  در  ابتدا  اهالی.  رسیدمی   روستا  به   اندک   شیب  با  قنات   سرپوشیدۀ  مسیر  در  آب  اما

  مسیر  یک در چاه حلقه چند حفر به آب به رسیدن با و کرده حفر متر ۵ عمق به  چاهی

  خانکریم  سمت به مالیمی شیب اههچا  بین افقی تونل. بودند داده ادامه روستا تا مستقیم

  متعدد  ایهه شاخ با و رسیده زمین روی به آب نهایت در. دشمی  کمتررفته رفته  و داشت

 از  ترتیب   مینه  ه ب  هم  حصارقلی  قنات.  بود  متر  یک  فقط  آخر  چاه   عمق .  رفتمی   مزارع  به 

  شده ایجاد  دشمی تأمین آن شمالی قسمت در دیگری روستای از آن  آب که  نوقلعه  روستای

  کار برسند آب به  اهه چا این  اگر  و ودشمی  حفر نمونه  چاه  چند  قنات  احداث از پیش. بود

  کمکی  چاه چند حفر با  توانمی را قنات یک آب. رددگمی  آغاز فوق روش به  قنات حفر

  زمین   شیب  به   توجه بدون  را آب  و بوده استاد  بسیار قنات  حفر  کار  در ایرانیان. کرد  اضافه

  محل در زمین روی به  چاه  آب  رساندن کار، مهمترین. نند کمی جاری کمکی هیچ  بدون  و

  است دیگر  قنات در قناتی آب دادن جریان  کار، قسمت  ترینمشکل  اما. باشدمی مشخصی

 در جاجرود بستر. نخورد برگشت اول قنات به  دوم قنات آب که  شود عمل طوری باید  و

  روستای تا حتی آب شدید هایباران بارش از پس اما رسیدمی پایان به کاوه روستای

  .ردکمی  پیدا جریان   هم خانکریم

  خوشبختانه . شدبرداشته  شترها پشت از بارها. کردیم اطراق خانکریم  روستای در     

  فقط  ما . بود نشده آغاز مسیر سخت هایقسمت  هنوز اما  بود مناسب بسیار شترها انتخاب

  هم سفر آغاز از پیش روز چند . بودیم کرده استراحت روز 2 و کرده طی را منزل ۴

  خرید، از پیش  شاید . بودند خورده دانه پنبه با خمیر ایهه گلول و کاه  کافی  اندازۀ به شترها

 کافی استراحت و غذا آب، روز چند این در اما بودند نهاده سر پشت را سختی کار آنها

 ایقهوه  رنگ به من بزرگ و قوی شتر . بودم شده آشنا خود شترهای با من حاال. داشتند

  با حرکت هنگام و داشت خوردن برای زیادی اشتهای. داشت بلندی زمستانی  پشم روشن،

  و  کرده مراقبت  او از خوبی به  غالمحسین  او ساربان . بلعیدمی را آن ایبوته  به رسیدن

 و ردکمی  حرکت راحت و محکم بسیار شتر این. بستنمی او گردن به محکم را طناب

  بودم  او  صاحب   که   من   خاطر  به  که   رسیدمی  نظر  به   چنین .  خوردنمی  لق  شترها   سایر   مانند 

 اول روزهای در. بودم راضی بسیار او سواری از من. ردکمی خودداری خوردن لق از

  و کردم عادت  زودی به اما آمدمی فشار  من کمر و گردن به و شده خسته من نشیمنگاه

 چوبی از را طناب مرکزیآسیایهایترک  برخالف ایرانیان. شد برطرف جسمیمشکالت 

   عبور حیوان بینی نرم قسمت از فقط  را حلقهو   بندندنمی  اند داده عبور  شتر بینی از که
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 .ودشمی ن خونین  آنها بینی و  نبوده  شدید شترها ناراحتی روش این با. دهندمی

  زیرا ذاشتگمی من به  خاصی احترام او. پذیرفت حضور به  را ما  خانکریم  کدخدای     

این   که  بود مجبور او. داشتم دولت از رسمی نامۀ  من و  بوده من خدمت در شاه هایقزاق

  از من و داشت اطالع اطراف  روستاهای ایهه فاصل از و  بود مسنی مرد. کند  رفتار چنین 

 کردیممی  سفر  که   آنها   از  یک  هر  از  و  داشت  وجود  راه  ۴  او  گفتۀ  به .  کردم  استفاده   او  سخنان 

 رافش شاه،  چشمه  حامد، بابا  روستای از اول مسیر. رسیدیممی  آب چاه  به منزل ۴ از پس

  شیرینی آب  چاه  شاه  چشمه  در ویژه به  سفر طول در. رسیدمی  طلحه  به  گذشته  سومک  و

  از و گذشته  ارتفاعیکم ایهه کو میان از دوم راه. بود ترطوالنی  مسیر اما داشت وجود

  این. رسیدمی  طلحه به کرده، عبور کور چشمه آبگوله، شور،چشمه  رشید،عین  هایروستا

  در که بود  این  آن  مثبت نکتۀ  اما  داشت طول فرسنگ  22 زیاد هایبلندی  و  پستی با مسیر

  آشامیدن   برای  ولی  بود   شور  آنها  از  بعضی  آب   اگرچه.  داشت  وجود   آب  ایهه چا  مسیر   طول

. رسیدمی  طلحه  به شکرآب و کیلگه تقی، گذر حامد،  بابا طریق از سوم راه . ندبود مناسب 

 از دیگر  قسمت  و  کویر   میان  از آن از قسمتی  اما داشت وجود  آب چاه  شکرآب و  کیلگه  در

  مطلوب   چندان و  داشت طول فرسنگ 2٧  مسیر این . ردکمی  عبور ارتفاعکم  ایهه کو میان 

  طول  در  و  گذشتمی   کویر  میان   از  و  داشت  طول  فرسنگ   1٨  طلحه  تا   راه  ترینکوتاه .  نبود

 .بود شور طلحه  روستای آب که  فتگمی  او. نداشت  وجود آبی یچ ه هروز ۴  تا  ٣ سفر

  کوهستانی مسیر میرزا اما کنیم سفر کویر  راه  از که کردیم  توافق مشورت از پس  ما      

  فکر  هم شترها به  هاانسان  از گذشته که  ساربانان. کرد پیشنهاد  داشت وجود آب  که را

 وارد  اصفهان   از  شتر  2٠٠  با  کاروانی  روز  آن  در.  کردند  پیشنهاد  را  کویری  راه  ردندکمی

  راه که  موگور  و سفیدآب راه به را کویری  راه  آنها. بود کرده اطراق خان کریم  در و  شده

 و خورد برای موگور روستای در آنها . بودند داده ترجیح بود قم به کاشان رو کاروان

.  بودند خورده سیری دانۀپنبه  و نواله شترها و کرده توقف شترها استراحت و خوراک

  2٠٠ تمامی ما رسیدن  هنگام. کند اطراق خانکریم  در روزی چند  داشت تصمیم  کاروان

 همواره طوالنی ایههرا هایکاروان. بخورند آب روستا  قنات از تا  بودند  شده  خط به شتر

  شتر  خار.  نندکمی   رها  بیابان  ایهه بوت  خوردنبرای  را  شترها  روزها  و  کرده  حرکت  هاشب

  احتیاج   شترها  کند  پیدا  را  آن  ساربان  اگر  و  رویدمی   کویر  حاشیۀ  نواحی  در  که  است  ایبوته 

  و بود  کمتر شتر خار  هوائی و آب شرایط  خاطر  به  امسال اما . ندارند دیگری غذای به 

 زندگی هم آهو و گورخر منطقه آن در که گفت کدخدا. بودند الغر خان کریم شترهای

 .نبود  حیات از خالی  کامأل  منطقه  حساب این با و ردکمی

 را آنها از نفر چند تا  افتادم فکر این به   من دارد شتر ۶٠ روستا  گفت کدخدا هنگامیکه     

  کدخدا.  کنند   حمل  ما  حیوانات  برای  دانهپنبه   و  کاه  و  کرده  کمک  بارها   حمل  در  تا  کنم  کرایه

.  دهد کرایه  من  به طلحه  تا  شتر هر برای قران  1۵ روزی قیمت  به  را شتر  ۵ کرد قبول

  البته. شدند چادر وارد هم میرزا و عباس کربالئی . کردم دعوت چادر داخل به را او من

  خواستم  او   از  کار  سهولت  برای.  بود  شتر   یک   قیمت   نصف  تومان   ٣٠  و  بود   گران   او  قیمت 

  تومان و قران او احتماأل. گفت تومان 1٠ محاسبه بدون او و بگوید من به را کل قیمت تا

  ۴ بار که کاه خروار 2 داد قول او. بودیم راضی معامله این از دو هر اما کرد اشتباه را
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 تعداد بودم مایل من. کند ما همراه هم را بود کافی روز ٨ مصرف برای و دشمی شتر

 .کردم  بسنده تعداد  مینه هب  من  و  نکرد قبول او اما  کند برابر  2 را کاه و شترها

  بلندی  کوه  به  روز  2  از  پس  که  بود  این  او  اطالعات  تنها  طلحه  از  پس  شرایط  مورد  در      

  ایهه کو  سپس.  نبود  خبری  زارسبزه  از  و  داشت  شوری  آب  که  رسیدیممی   نخجیر  کوه  نام  به

.  بود  نرفته  آنجا  به هرگز او  اما دشمی آغاز کویر  آنگاه  و  شده  دیده شرق سمت  در دیگری

  وجود   سگ  قالده  2  فقط  روستا  در  اما  کنم  پیدا  کاروان  همراهی  برای  سگی  داشتم  سعی  من

 .ماندیم خالی دست  ما  و داشتند صاحب  دو ره ه ک داشت

  احساس با  گوناگون، هایرنگ  با  آفتاب  غروب با همزمان . شد ترطوالنی اهه سای      

  پرتو . رفتم چادرم به  استراحت برای مفید، اطالعات کسب  و  امروز سفر از رضایت

  صاف هوا. کرد بنفش را روستا محقر ایهه کلب  گلی کاه  گنبدی سقف و هادیوار خورشید

.  بود روشن هم من چادر داخل حتی. کرد روشن را محیط ماه نور چندی از پس و بود

  بسیار آتی روزهای سفر ماندمی باقی شرایط همین اگر و بود درجه ٧ منهای هوا دمای

.  بود  یافته بهبود داشت مختصری ناراحتی روز طول در که کاظمآول. رفتمی پیش  خوب

 .شد مردان خندۀ  و شادی باعث و کرد سرائیداستان  به  شروع او

 میرزا صبح نیم و ۶ ساعت . کنیم استراحت مه ه ژانوی ٧ یکشنبه روز گرفتم تصمیم     

  احتیاج  بیشتر خواب  ساعت چند  به  و  بودم خسته  که  وجودی با. کرد بیدار خواب از مرا

  دما  حداقل شب  طول در . شدم خارج چادر از دماسنج  خواندن برای ابتدا. شدم بیدار داشتم

 احساسرا    سرمامن  .  شد  رگرمت  درجه  یک  فقط  ٧  ساعت  و  بودشده    درجه  نیم  و  12  منهای

  هارنگ . بود مشخص کامأل دوردست در بلندی حاشیۀ بامدادی تمیز هوای در. کردممی

  روشن را بیابان رنگی آبی نور شرقسمت  در. رسیدندمی  نظر به  الوان و  روشن همه

  به  بادکنکی مانند طلوع، حال در آفتاب نور زیر اطراف صاف محیط  در دماوند . ردکمی

  طول  در  حتمأ.  بودند  شده  جمع  هم  دور  حلقه  دو  در  شترها.  رسیدمی   نظر  به  سیر  آبی  رنگ

 .ردندکمی  سیری  احساس و خورده سیری غذای شب

  کاه  کردن فراهم برای ما. بود رو پیش روزۀ ۴ سفر تدارک کاظمآول و  کدخدا برنامۀ      

  غروب   تا  و  برسد  اطراف  روستاهای  و  نوقلعه  از  کاه   بود  قرار.  داشتیم  احتیاج  توقف  این   به

  به .  خوردند سیری غذای و کرده استراحت شترها و نرفت هدر روز این اما. دشمین وارد

  خوبی  آشامیدنی  آب. ندارد وجود شترها خوراک برای بوته  که  رسیممی  مناطقی  به زودی

 در ایچشمه  از دشمی  حمل  شترهائی روی به که کوچک  خیک  ۴ و  بزرگ مشک  2 در

  کاه  کلبۀ  او خانۀ . بودم کدخدا منزل در را روز بیشتر من. شد آورده فرسنگی نیم  فاصلۀ

  مسطح   سقف  ساخت  برای  چوب  زیرا  داشت  شکلی  گنبدیسقف  اطاق  هر  و  بود  درازی  گلی

 کویری  سفر  در  ما  که   روستاهائی  تمامی  در  معماری  سبک   این .  دشمین   یافت   منطقه  این  در

  سقف   مشکل  دشمی   یافت  محل  در  که  مصالحی  به   توجه  با  و  بود  متداول  کردیم  عبور  آنها  از

 در اطاق شدن خنک آن و داشت هم دیگری مثبت نکتۀ سقف نوع این. ردکمی حل را

 .بود گرم های تابستان

  با  میزی. بود خانه  اصلی اطاق کردن جاروب  مشغول او همسر  من  ورود هنگام      

. بود  شده  حفر  ایچاله   آن  زیر  در  که  داشت  قرار  اطاق  وسط  در  فوت  یک   بلندی  به  ائیهه پای



 خان آخرین روستای حاشیۀ کویرکریم  بخش هجدهم
 

  بزرگتر  بسیار  که   را  لحافی  نشسته،  میز  دور  آنها.  داشت  قرار  چاله   در  گداخته   زغال   با   منقلی

  قسمت   تمامی  ترتیب   این   به .  ردندکمی  محکم  را  خود  دور  و   کشیده  خود  روی  به  بود  میز  از

  یا  و شده صحبت  یا  کاردستی  خوردن، مشغول حال  این  در آنها . دشمی گرم آنها  تنۀ پائین 

 .خواراندندمی را خود ریش بیکاری روی از

 

 
 

 ایگلوله  او.  پختمی  نان  و  نشسته  مسنی  زن.  بود  آشپزخانه  مخصوص  اطاق  از  قسمتی     

  وردنه  با  آنگاه.  دادمی  قرار  مسطحی  و   صاف  سنگ   روی  به   را  آن   و  داشتمی  بر  خمیر  از

.  شدمی  ترنازک  خمیر  آن   گرفتن  و  واه  ه ب   انداختن   با.  ردکمی  باز  ایپارچه   نازکی  به   را  خمیر

 روی را دیگری خمیر آنگاه. پختمی آتشی روی به  فلزی سینی  یک  روی به  را آن سپس

  این  او. دشمی  برشته   هانان  طرف یک فقط و رداندگمی بر هم  با را دو هر و انداختمی  آن

 .داشتیم نان کیسه  چند ما روز پایان  از پیش  و پختمی  ما برای را هانان 

  اطاق  از  را  طویله   دیواری.  ردکمی  نگهداری  صندوقخانه  اطاق  در  را  خود   مهم  اشیاء  کدخدا

  با  چوبی  دستۀ  چند. بود بیابانی ایههبوت  از پر که  بود سوخت  انبار آن از پس و کرده جدا

 .بود کاه  کردن  خورد مخصوص که دشمی  دیده حیاط گوشۀ در آنها  انتهای در ائیهه تیغ 

  چهرۀ   ترسیم   مشغول   و   نشسته  کدخدا  خانۀ   از  خارج   در  آرد  ایهه کیس  روی  به   من  آنگاه      

  تن  به رنگی سرخ هایلباس  همه دخترها. شدم دختر و زن چند جمله از اهالی از تن چند
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 از تعدادی. داشتند ایپاره  و  کهنه  هایکفش یا  و  بود  برهنه  آنها  پای . داشتند سر  به  شالی و

.  باشندمی   محجبه   دختران  و  زنان  کشور  این  در  که  است  دلیل  این  به  شاید.  بودند  زیبا  جدأ  آنها

 ایهه مژ. زدمی سیاهی به  و  بود  تیره ایقهوه  آنها  چشمان. بود شده  بافته  و  تیره آنها  موی

  و  سفید هایدندان. دادمی  نشان  ترتیره را آنها  هایچشم پرپشت، ابروهای و داشتند طویلی

 فراوان کار خاطر به  آنها هایدست اما درخشیدمی صورتی هایلب  میان در آنها سالم

 شادی  از  آنها  چشمان  اما  بودند  خجل  اگرچه .  بود  کثیف  هایشانبدن   مانند  آنها  پاهای  و  زمخت

  از زیادی تعداد. ردندکمی شوخی هم با  اما  باشند مؤدب  ردندکمی  سعی  آنها . زدمی  شوق

.  نشدم  سیر   آنها   چهرۀ  ترسیم  از  روز  پایان   تا   من   و  کردند  اجتماع  من   صحرائی  آتلیۀ   در  آنها

.  نبودند راضی که  بود پیدا آنها ظاهر از. ردندکمی  تماشا  و شده  جمع ما دور هم مردان

  هایخار میان  در و شده سوخته آفتاب خورشید نور زیر در تندرستی کمال در کودکان

 من  برای  ذاشتندگمی  سر  پشت  ناراحتی  بدون  را  روزها  که  آنها  دیدن.  ردندکمی   بازی  بیابان

 در قلم از ایلحظه  آنها ایهه نگا و داشته نظر زیر مرا تمام دقت  با آنها . بود جالب بسیار

  پذیرفتنمی  را شدن  مدل برای من دعوت آنها  از یکی  اگر. دشمی ن دور من حرکت  حال

 تهرانی  اطراف  در  هنوز  ما.  نشاندندمی  من  مقابل  آرد  کیسۀ  روی  به  را  او  شیطنت  با  سایرین

  خود چهرۀ پوشاندن  فکر به زنی یچه ه منطق   این در اما بودیم بودند  محجبه زنان تمامی که

  عالقه .  بودم  رسیده  متمدن  منطقۀ  یک  به  تمدن   از  فرار  عوض   در  که   ردمکمی  احساس.  نبود

 .کنیم  توقف کویر مهربان و ساده دختران این  میان در دیگر روز یک داشتم

  در مردان. کردم مراجعت خود چادر به  من  و  کرد غروب آفتاب. رسید پایان  به روز     

  و  بود پیدا دوردست در همیشه  از زیباتر البرز. بودند آب هایمشک  کردن مرتب  کار

.  بود پیدا کامأل نزدیک ایهه کو جزئیات. بود کرده تمیز و پاک را هوا غروب سرمای

  غروب   نور   زیر  آنها  پوشبرف   منطقۀ .  نمودمی  زیبا  بسیار  اهه کو  یال  در   شیارها  روشنسایه 

  و گرفت فرا را جا  همه تاریکی زودی  به. رسیدمی  نظر به  سرخ  به مایل ایقهوه  رنگ  به

 را  آن  خورشید نور  که بود اینقطه   آخرین دماوند  قلۀ . کرد  آغاز وزیدن  مالیمی   شبانۀ نسیم

 .کردمی  روشن

  و مره. بود نمایان کامأل کوهسیاه  و پیدا ماه نور زیر در امام دوازده کوه ایهه حاشی     

  ورامین از که خود کوچک قلۀ با  نمک کوه . بود غرب سمت در منفرد کوه دو نام هرات

.  بود شمال جهت  در کوه  نزدیکترین  گچکوه . بود پیدا شرقجنوب  جهت در دشمی  دیده هم

 مورد  در  کدخدا  از.  دشمی  آغاز  بود  ما   منتظر  که  پایانبی  کویر  شرقی،جنوب   ایههکو  پشت 

 .بیابان  داد پاسخ  او و پرسیدم بزرگ  کویر نام


