
 

 

 

 

 

 یکم و بیست بخش 

 استراحت
 

  رفتهرفته  و بود پوشانیده را جا مههه م. شدم بیدار خواب از ژانویه ١٢ روز صبح     

.  دشمی ن  دیده   هم  قدمی   ٢٠٠  فاصلۀ   و   بوده   مه   درون   کامأل  ما   اطراقپشت   ایهه تپ.  شد  شدیدتر

  انگلستان   بودن  آلودمه   از  اندازه  این  بود  کرده  سفر  ناحیه   این  به   باباحاجی   کتاب  نویسندۀ   اگر

 از و  بوده سرد و  صاف منطقه، این  هوای فصل این  در داشتم انتظار من. ردکمی ن  شکایت

 هازمستان  در کویر هوای و آب شد ثابت من به اما نباشد خبری برف و باران مه، ابر،

  به را آفتاب  و کرده  پراکنده را مه  تا بودیم  گرمی  باد آرزوی در. است آلودمه  و  مرطوب

  مه  آن از گذشته. بودند دریا این در جزایری مانند اهه تپ .  شود باز ما دید تا هدد پس باز ما

 خیس  را  چیز  مهه  هم .  دشمی  بودم  ترسیم  حال  در  که  اینقشه   روی  به   من  نامگذاری  از  مانع

  زمین . باشند شده خیس باران از که بود آن مانند هالباس . چسبیدمی  آدم دست و بود کرده

.  رسیدندمی  نظر به  یخی ایهه مجسم   مانند  اهه بوت .  شود لیز که  حدی به  نه اما بود مرطوب

  نشسته   چادر  بیرون  فلزی  لوازم  روی  به   نازکی  یخ.  بود  شده  سفید  بامدادی  یخ   از  شترها  پشم

 .بود  رسیده  درجه   ٢  منهای   به   شب  دمای  حداقل.  دشمی   کنده  درسته   مار   پوست   مانند  که   بود

 تا  برای  را  آنها.  بودند  خیس  چادرها.  شوند  ترسنگین   بارها  بود  شده  باعث  هوا  رطوبت      

 ترسنگین   را  آنها   و   چسبید  آنها   به   شن   و  خاک   زیادی  مقدار  اما   کردیم  پهن  زمین  روی  به  شدن

  داشتیم  زیادی  کاه  چون  اما  ردکمی  مراجعت  باید  او  و  بود  رسیده  پایان  به  کدخدا  وظیفۀ.  کرد

  شتر  ٢٠٠ دیدن . و او موافقت کرد دهد  کرایه  دیگر منزلی برای  را شتر چند خواستم او از

  باشکوه  بسیار بودند آورده چاه نزدیک به آب خوردن برای را آنها ساربانان که آقا حاجی

 .داشتند بچه آنها از تعدادی و بودند ماده  شترهای آنها بیشتر. بود

  مقدار  چون   . بدون بار بودند  شتر  ٨  ما  کاروان  از.  افتادیم  راه  به  تمام  سنگینی  با   باالخره     

.  دشمین  وارد  شترها  به  زیادی  زحمت  بودند  خالی  هامشک   و  بود  شده  خورده  کاه  از  زیادی

  رنگ  سرخ شن  با  ائیهه تپ و اههکوایهه دامن از. داشت امتداد غربجنوب  جهت  در مسیر

 ایدره.  رسیدمی   نظر  به  زرد  و  سفید  شده،  فرسایش  ایهه تراش  از  آنها  قلۀ.  ردیمکمی   حرکت

  میان  از ما. داد تغییر شرقجنوب  جهت به  را ما مسیر داشت وجود آبراهی آن در که

های تراشه از پوشیده مارپیچ، و تنگ درۀ. ردیمکمی حرکت آن ایماسه  و شنی هایبستر

حرکت    با  اما  چسبیدمی   کفش  ته  به  رنگی  سرخ  گل  و  بود  چسبناک  و  نمناک  زمین.  بود  سنگ

 و  تنگ اندازهبی دره ایصخره  ایههکو   میان  در قسمتی در. دشمی  کنده ایماسه   قسمت در
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 .شد باریک

 بیشتری گیاهی پوشش  که شد باز صافی محوطۀ به دیگر ایهه در مانند مه ه در این     

 ایههتراش  از  پوشیده  آن  از  قسمتی.  رفت  باال  مالیمی  شیب  با  مسیر  دره  سوی  آن  در.  داشت

  و شده  متبلور نمک  خشکی مسیل  ته  در . نداشت وجود رستنی هیچ  و بود  ریز  رنگ سرخ

 به  سربی  کفش که بود آن شبیه مسیر گلی هایقسمت  در حرکت. بود مشکل آن در حرکت

 .بود کننده خسته  و سنگین بسیار گلی کفش با  برداشتن قدم و  باشم داشته  پا

  وجود  راست  سمت  در  ما  مقابل  در  شدید  شیب  با  سیاه   و   سرخ  رنگ  به  مرتفعی  صخرۀ     

  به رسیدیم آن به که ایدره. بود پرتگاهی شبیه متر ١٠٠ حدود بلندی به آن نوک. داشت

 در صخره دو این احتماأل. کرد عبور بزرگی سنگ تخته کنار از و خورد پیچ چپ سمت

  با. داشب کرده جدا هم از را آنها فرسایش، و  زمان گذشت  و بوده یکی گذشته هایزمان 

 باز  درهاین   به  جهت  دو  هر  از  متعددی  نهرهای.  رسیدیم  ایگسترده  محوطۀبه  دره  از  خروج

  فرسایش  منطقه  هایبلندی.  نددادمی  تشکیل  دشمی   ختم  بیابان  به  که  را  مسیلی  نهایت  در  و  شده

  پوشانده  را آنها سنگی هایقسمت  روی نرمی  خاک . بود گرد آنها باالی و داشت شدیدی

  و  باد دما، اختالف اثر بر که بودند گیاهی پوشش بدون ایهه کو بازماندۀ اهه تپ این. بود

 و اهه صخر سابیدن عناصر این  وظایف. داشتند قرار شدیدتری فرسایشمعرض در باران

 .بردمی   خود  با  را  اههکوفرسایش  از  حاصل  هایشن   باران  و  باد.  بود  شن  با  اهه چال  کردن  پر

  یک  مانند و بود روئیدهآن اطراف در گیاه چند و آمده پدید ایحوضچه  کوهیپای  در     

 ایماسه   تپۀ  یک   باالی   را  چادرها .  رسیدمی  نظر  به   خاکی  زمینۀ  در  کوچک جزیرۀ سرسبز

 از سقفی  بدون دیواری ۴ یک  هاچوپان . باشیم  امان در زمین رطوبت  شر از تا  کردیم برپا

  باد جلوی دیواری ۴ این . بودیم دیده طلحه  چاه کنار در را آن مشابه و بودند ساخته سنگ

  منطقه   شدید  فرسایش  از  حکایت   و  دشمی   دیده  تپه   اطراف  در  گردی  هایسنگ .  گرفتمی  را

 ایهه کو.  شد  مااطراق  آتشهیزم  و  شترها  خوراک  که  بود  روئیدهائیهه بوت   تپه پای  در.  داشت

 .دشمییافت   آنها  درفسیلی  ندرتبه   و  ندبودایقهوه   و  سیاه   سرخ،  تیره،  قرمز  رنگبه   آبادملک

  هوا دمای. رفت فرو شدیدی مه  در اطراق و  شد آغاز برف بارش نیم و ١٢ ساعت     

 از و بود  شده خیس من  چادر. دشمی  آب زمین به رسیدن با برف و بود صفر باالی اندکی

  ما . ردکمی  جستجو  را خورشید نظرها. شد تار و تیره   محیط . چکیدمی  آب  آن ایهه گوش

  حیات از اثری. شوند خشک ما لوازم و چادرها تا داشتیم احتیاج آفتاب ساعت چندین به 

 .بودیم  منطقه  این زندۀ موجودات تنها  ما و دشمی ن دیده

.  داشت را خانکریم  به مراجعت قصد او و رسیده پایان به حسن کدخدا وظایف حاال      

  پیش   او. کردم  تشکر  هایشکمک  خاطر به   او از و  دادم او به   انعام مقداری  و  وی پول  باقی

 او. داد نشان را فردا مقصد نخجیر، کوه و کرده اشاره شرقشمال  در جهتی به حرکت از

  انگلیسی و روسی ایهه نقش  روی از باید  من. نداشت نخجیر  کوه  از پس  مسیر  از اطالعی

  منطقۀ  دیدن من برای نکته  مهمترین. ردمکمی پیدا را مسیر بودم کرده تهیه تهران در که

  اگر.  کنیم  حرکت  جنوب  یا  شمال  سمت  به   باید  که  نبودم  مطمئن  من  اما  بود  کویر  از  بزرگی

  عبور کویر از بزرگی منطقۀ میان از باید طبس به رسیدن برای رفتیممی شمال سمت به
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 آمدمی   دست  به  منطقه  جنوبی  ناحیۀ  از  کاملی  نقشۀ  رفتیممی  جنوب  سمت  به   اگر  و  ردیمکمی

 .دیدمنمی را کویر اما

  پشت  چشمه. رفتم آبادملک چشمۀ به راهی از من . شد باران  به  تبدیل برف زودی به     

 ایحوضچه  در و  شده خارج  زمین  از آب. بود شده سنگچین  آن  دور و داشت قرار ایتپه 

  این .  ریختمی   حوضچه   این  به  بلندی  روی  از  جویباری.  دشمی   جمع   مکعب   متر  ٨  حجم  به

  جریان   در  حوضچه  سمت   به   راه  چند  از  آب  و  کرده  ایجاد    سنگی  کوه  در  ائیهه آبرا  جویبار

  چند حوضچه این از ترپائین . داشت روشنی آبی رنگ و بوده عمیق حوضچه این. بود

 صورت  به   آبگیر  آخرین  از  خروج  از  پس  آب.  بودآمده  وجود  به  هم  سرپشت   کوچک  آبگیر

  آب  نمک .  بود   آویزان  صخره   کنار   از  یخ   قطعه   چند.  رفتمی   فرو  بیابان   در  باریکی   جویبار 

  هاچوپان . بود روئیده  آبگیرها  حاشیۀ  در علفمقداری. بود شده  متبلور حوضچه کنار در

  جای آن کنار در. کردم استراحت و نشسته آنها روی به. بودند ساخته سنگی دیوارۀ چند

 .دشمی  دیده گوسفندان  و شترها مدفوع  و آنها آتش

  نسل که آهو و گورخر ایهه دست. آمدندمی  محل این به که نبودند چوپانان فقط این اما     

  اما  دندشمین  استتار  اطراف  محیط  در  کامأل  اگرچه  بودند  خورده  آب  چشمه  این  از  نسل  اندر

  آب  کمبود با سفر طول در اگر فتگمی  کدخدا. آمدندمی چشمه این به  تشنگی رفع برای

  سال در روش این از من. رسندمی  چشمه به زیرا بگیریم را حیوانات پای رد شدیم مواجه

  وحشی، شترهایپای  رد مورد چند در. بودم کرده استفاده نورلپ  کویر در میالدی ١٩٠١

 .بود  رسانده آب به  را ما

  من   سر  باالی  وحشی   کبوتران.  بودم  بیابان   تماشای  مشغول  و   نشسته  چشمه  کنار  در  من      

  مانند  را آن مه  که بیابان در زرد و سرخ  رنگ به  بزرگ سنگ  تخته  ٢. بودند پرواز در

  و  نداشت گیاهی پوشش یچه همحوط. رسیدندمی  نظر به جزایری مانند بود کرده دریائی

 .رسیدمی  بیابان  به غرب  جهت در دره. بود ماه سطح شبیه کامأل

  آن   صدای.  رسید  گوش  به  شترهائی  زنگ  صدای  که  بودم  رؤیا  عالم  در  چشمه  کنار  در     

  غیبی هایکاروان و لرزیدمی کوه که بود آن مانند. بود معمول از تیزتر تنگ درۀ این در

  هایقدم  با  که   ندشد  دیده  تمام  شکوه  با  من  شترهای  زودی  به.  دندشمی  نزدیک  طرف  همه  از

  با  و  رفته حوضچه سمت به خاصی آرامش با  آنها. بودند چشمه راه در استوار اما آهسته

  نگاه  اطراف  به  و   کرده  بلند  را  خود  سر  ا،هه جرع  بین  آنها .  شدند  نوشیدن   مشغول  تمام  ابهت

  صفر  حدود  هوا دمای . رفتند بود  ریخته  کاه آنها  برای ساربان  که  سمتی به  سپس. ردندکمی

 .بود درجه  نیم و  ١7 آب دمای و

 نظربه   تیره  ابرها  اگرچه.  شدند  ترسبک  اندکی  ابرها  و   شد  کاسته  واه  ه م  از  شب  هنگام     

  ما  و   درخشیدندمیافق  در   اههستار.  بودند  شده  رنگخاکستری   و   شدهجدا  هماز  اما   رسیدندمی

 .بتابد  ما بر مجددأ  بود غایب  اخیر روز چند در که   آفتاب تا  بودیم بهتری هوای آرزوی در

  منقل  با  میرزا.  بود  پوشانده  را  جا   همه  غلیظی  مه  ژانویه  ١٣  روز  صبح  نیم  و   ۶  ساعت     

  حرکت   امروز  آیا  پرسید  من  از  او.  آورد  آب  روزانه  نظافت   برای  و  شد  چادر  وارد  بامدادی

  نیم اما. نکنیم پیدا را مسیر و شده گم بیابان  در بود  ممکن شدید مه خاطر به کرد؟ خواهیم

  از هواشناسی مطالعات برای من. گشت ناپدید ناگاه به مه و شد عوض شرایط بعد ساعت
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  خود اطراف الاقل آدم اما بود پنهان ابرها  پشت  آفتاب  و  ابری نیمه  هوا . شدم خارج  چادر

  بادهای وزش جّوی ناگهانی  تغییر  این علت. بودم خوشحال  نکته  این  از من و دیدمی را

  آفتاب  نور  و  شده پراکنده  ابرها  ساعتنیم  از پس.  ردکمی  پراکنده را مه   که بود غربیشمال

 .تابید زمین بر  بهار  مانند

  آب  هم آنها  ظهر از پیش اما بود باقی هاسنگ  کنار و  گوشه  در هنوز دیروز برف     

  برده   چشمه  به  آب  خوردن  برای  را  شترها  مردان.  بود  کرده  دیر  را  حرکت  ما  دلی  دو.  شدند

  خوشبختانه. رسید خواهیم آب به کی نبود معلوم بلد بدون و بود ضروری کار این. بودند

.  کرد خواهد پیدا را مسیر مطمئنأ  فتگمی  و بود دیده را نخجیر کوه باریک  سابقأ هللاحبیب 

  تپۀ به  رسیدن با بود گفته هللاحبیب . کردمحرکت  پیاده تنهائی به من شترها بارگیری هنگام

 .دیدخواهم    ائیهه نشان  راهطول   در  و  دهمادامه   مستقیم  کرده،حرکت   آن  راستسمت   از  یبعد

. دیدم را ماهورتپه  مسیر صخره دو بین  از. شدم دور چشمه  از شمرده هایقدم با من      

. ردکمی  خنک  مرا  و  وردخمی   من  به  پشت  از  غربیشمال   باد  اما  کردممی   گرما  احساس من  

  خوشحال خود تنهائی از من و دادمی دست آدم به خوبی احساس روشن و باز هوای در

  برف  هنوز  هاسنگ   زوایای  در.  بود  هایمقدم  صدای  رسیدمی  گوش  به   که  صدائی  تنها.  بودم

 .داشت وجود وردخمی ن دیگری درد به  آتش جز  به  که خشکی  بوتۀ ندرت به .  بود باقی

 تعداد و هاقدم اندازۀ. ردمکمی  حرکت تنهائی به  و  داشته  دست  به  را نما قطب  همچنان      

  خورشید نور  که گچ  از ائیهه رگ گاهی.  کنم محاسبه  را راه طول  تا ردمکمی  تکرار  را آنها

  از اثری و رفتمی شرقسمت  به  مسیر. بود نمایان مسیر ایهه کو در ردکمی منعکس را

  نفرین  منطقه  که  رسیدمی نظر به. بود نواختیک  و  مه ه شبی جاهمه . نداشت وجود  حیات 

  بود  پیدا آن حالت از. باشد نداشته محصولی هیچ و  ندیده را بشر روی رگزه هک  بود شده

 ایهه دست در گورها پای رد گاهی. داشپنهان کرده ب خود درون در فراوانی اسرار که

  در من. بود پیدا تیزپا آهوی ایدسته  پای رد گاهی و ندردکمی قطع را همدیگر بزرگ

 فراری را آنها  کاروان زنگ صدای و  بودم تنها  که  حاال . بودم آنها از ایگله  دیدن آرزوی

 .دشمی  دیده آنها  پای رد فقط  و نبود  آنها از خبری اما . بود  بیشتر آنها دیدن شانس دادنمی

  روی به نشانه برای را هاسنگ  هائیمحل  در. نبود اطراف محیط در حیات از اثری     

  ۀ نشان  تنها. نبود  آنها به   احتیاجی رفتمی پیش ایدره  از مسیر  چون اما بودند داده قرار هم

  شن  در آنها پای رد. بودیم دیده طلحه در را آن گذشته روز که بود کاروانی پای رد حیات

 .بودند  کاروان مراهه ه ب سگ  ٢ و  ساربان چند. خوردبه چشم می   کامأل مسیر نرم

  در که  مرتفعی  کوه  یال  شرقشمال جهت  در. ردمکمی  حرکت  اهه تپ  باالی  از حاال      

  و ندرفتگمی را البرز دید جلوی طلحه ایهه کو. شد دیده داشت قرار کیلومتری چند  فاصلۀ

. دشمی  دیده دماوند باید امروز مانند آفتابی روزیک  در. بودشده  پنهان هم دماوند حتی

 .داشتم فاصله  هافرسنگ  هنوز کویر تا. شد ماهور تپه مجددأ  محیط

  پای  رد . رسیدم شد  خواهد منتهی  ایچشمه   به  مطمئنأ   که  سنگچین  ایهه تپ   با  مسیری  به     

 نیدمشمی  دور  از  را  کاروانی  زنگ  صدای  ردمکمی   احساس  گاهی.  بود  پیدا  هنوز  خرانگور

  نکرده  جمع را چادرها  هنوز آنها من  حرکت هنگام اما . باشند من  شترهای زدممی حدس و

 .باشم آنها از جلوتر خیلی باید  من و بودند



 استراحت  بخش بیست و یکم

  اندکی دره. بود شرقجنوب  سمت به محیط شیب. رسیدبه نظر می مه ه شبی جا  همه      

  آب اختالفات  از. بود نمانده  باقی برف  از اثری. گشت  اضافه  اهه بوت   تعداد به   و  شده ترپهن 

  محلی و  بود مسطح  ناحیه این محیط اما  دمش تعجبم کوتاه فاصلۀ این در منطقه هوائی و

 .نداشت وجود هابرف  شدن پنهان  برای

 شرقجنوب   جهت  در  من   مقابل   در  بود  ترکوتاه   نی پیش  کوه  از  اندکی  که  بلندی  منفرد  کوه      

  مسافر  یک  مسلمأ که شد دیده سرابی. رسیدم بیابان مسطح قسمت به  بعد اندکی. آمد پدید

  آنجا . بود کرده ترسیم کش خط با کسی را افق خط. رفتگمی  اشتباه دریا با را آن ناشی

  آن   به  سفر   جرأت  اروپائی  چند  فقط .  بودند   ساکن   آن  در  ارواح  و  جن   که  بود  خطرناک  کویر

 .کرد  خواهم  عبور  نرسیده  آن  به  فرنگی  هیچ  پای  که  کویر  از  قسمتی  از  من.  بودند  کرده  را

  یک  نظر  به. دشمی  بلند دود شبیه  چیزی بودم گذاشته سر پشت که ارتفاعاتی باالی از     

  بیشتراز آن دمای که بود ایچشمه  آب بخار یا و خاک و گرد یا اما آمدمی فعال آتشفشان

های کوه   از  قسمتی.  ردکمی  حرکت   جنوب  سمت   به  که   بود  ابری  واقع  در   اما.  بود  هوا  دمای

 رنگ سرخ ایهه کو به که ایقله به ویژه ،وردخمی چشم به شرقشمال و شمال در طلحه

 .رسیدمی  نظر به   تابلوئی  مانند ،بود منفرد و متصل نشده 

 از اثری  باز محیط  این در اما ردمکمی  احساس را کاروان زنگ  صدای هم هنوز      

  کنار در. ردکمی صدا گوشم در که باشد  پیش روزهای زنگ صدای شاید. نبود کاروان

. خوردم  بود  دلچسب  بسیار  که  را  برف  از  مقداری  کرده،  استراحت  اندکی  برفی  محوطۀ  یک

  من  به باید کاروان حاال. دهم ادامه پیشروی به نباید و است کار در اشکالی کردم احساس

 صورت  به   ولو را آن من  و  دیرسمی  گوش  به باداین  در آن  زنگصدای الاقل یا  د بو رسیده

 .مدیدمی دوردست در اینقطه 

  سمت  به  را شترها پای رد. نداشتم کار این به ایعالقه  اما ردمکمی گردعقب  باید پس     

 در که را صدائی شاید تا ردمکمی تیز را خود گوش و کرده ایست گاهی. دادم ادامه جلو

  باد صدای فقط. نبود کاروان از اثری باز  محوطۀ این  در اما  بشنوم بودم  آن شنیدن آرزوی

 صدای  مجددأ.  رسیدمی  گوش  به  هاسنگ  به  من  پای  برخورد  صدای  و  اههدر  با  برخورد  در

 هایگوش  و  کرده  توقف.  شد  شنیده  بودم  اطالعبی   آن  حرکت  جهت  از  من   که   کاروانی  حرکت

  تو. رسیدنمی  گوش به  صدائی هیچ  وبود  گرفته فرا را جا همه سکوت . کردم تیز را خود

 .بودند سرگرم دیگری جای در امروز هم نخجیر کوه  گورخران گوئی

  گیاهی  پوشش   بدون   گچی  کوه  یک .  آمد  پدید   من   راه  سر  بر   متر   ۵٠  ارتفاع   به   بلندی  یک      

  شده  پال و پرت  حاال که بودند  ساخته سنگچینی هرم آن روی به  .بود شرقجنوب  جهت در

  در  جا همه. رفتم بلندی باالی  به . بودم کرده گم را شترها  پای رد من پیش چندی از. بود

 پراکنده من  دور تا  دور گوناگون  هایرنگ به  گچی ایهه تپ . داشت قرار من  دید معرض

  جنوب  سمت  به   کوه  شیب.  نداشت  را  آنها  فرسایش  از  جلوگیری  قدرت  نیروئی  هیچ  و  ندبود

 .داشت عمودی  کامأل ایهه صخر  آن شمالی جبهۀ  بود اما مالیم شرق

 شرایط  از  ایگوشه   کویر  حاشیۀ   و   تابیدمی  آفتاب.  بود  درجه  7  هوا  دمای   و  وزیدمی   باد      

 ترسیم  مشغول  و  نشستم. بود برهنه  غربشمال در طلحه کوه. دادمی  نشان  را خودتابستانی 

 غربجنوب  جهت  در بزرگ  کویر سواحل. شدم شرقجنوب   و شرق جهت  از آن دورنمای
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 آن مرز. شد دیده ندبردمی  کویر سمت به باران از پسآب را  که  مسیل چند. بود  نمایان

 .داشت ادامه کویر به  رسیدن  تا  شرق جهت  در احتماأل  و بود  مشخص  کامأل

 اما. رفتممی  پیش مطلق سکوت در من و واندخمی  خود سوی به مرا وسیع بیابان     

.  بودیم  کرده گم را همیگر و  رفته اشتباه را مسیر کاروان  یا  و من  یا . بود کار در اشکالی

  بودند  کرده گم  سنگی منطقۀ در مرا پای  رد آنها حتمأ. بودم کرده روی پیاده  ساعت  ۴ من

 هامغول  شبیه خیالیبی  هایانسان  آنها اما. ردندکمی  تالش  پا  رد کردن  پیدا برای باید ولی

  از آنها آیا. ردندکمی جستجو داشتند عالقه  که را رچهه هک  بودند هائیسگ  مانند یا بودند

 برای شاید نداشتند؟ پیشروی جرأت من  حرکت از پس  و کرده وحشت بیابان عظمت 

  بود   من   از  اشکال  قوی  احتمال  به   اما.  بودند  کرده  توقف  شبانه   آتشبرای    سوخت  آوریجمع 

  و هاسنگچین  و رفتمی  بیراهه  به مسیر  این  مسلمأ . بودم شده منحرف مسیر  از من و

 کرده درست کویریمه  در اهه گل و خود اطراق ا،هه چشم  یافتن  برای هاچوپان  را عالمات 

  اگر و  بود روشن  و صاف هوا. داد دست  من  به آیندیناخوش  احساس  بودن تنها از. بودند

 .ردمکمی  پیدا را آنها باید بخوابم آزاد هوای در تنهائی به  نبودم مایل

 صدای  انعکاس .  آورد  خود  به   مرا  طلحه  نزدیک   و   غربشمال   جهت  از  ایگلوله   شلیک      

 هایسؤال تمامی  به الکتریکی شوک  مانند صدا این. دشمی ن دیده چیزی اما شد خاموش آن

 روزهای  در  من  که  نخجیری  کوه.  ردندکمی  حرکت  دیگری  راه  در  آنها  حتمأ.  داد  پاسخ  من

  گلوله صدای چون. بود شمال در طلحه ایهه کو نزدیک بودم شنیده را آن  نام بارها اخیر

 .باشد  طوالنی  ما بین  مسافت باید پس  بود ضعیف

 را  شکلی  منحنی  مسیر  یک  باید  کوه  از  رفتنپائین   برای  اما  کردم  حرکت  صدا  سمت  به     

. ردمکمی   عبور   خشک  مسیل  صدها  از  باید  مسیر  این   در  و   بود   مشکل  حرکت.  ردمکمی   طی

  اگر. دشمی  آغاز دیگری تپۀ نرسیده  اول  تپۀ باالی   به هنوز. رفتمی  پائینوباال  دائمأ  مسیر

 کردم  پیشروی   هاساعت .  بود  نرم  ،شنی  مسیر.  داشتم  عجله  من   اما  نداشتند  چندانی  ارتفاع   چه

  سمت   از  باید   که   دانستمنمی  من   و   داشت  وجود  مسیر   در  ائیهه کو  حاال .  شد  نزدیک  غروب   و

 .رفتممی  پیش گلوله صدای جهت در راه ترینکوتاه از  من.  کنم  حرکت  آنها چپ  یا راست

. ددامی تشکیل را ائیههدر که بود ه تپ از دریائی محوطه. بود مشکل بسیار حرکت     

 صدائی اما دادممی گوش و کرده توقف. رسدمی گوش به صدائی ردمکمی احساس گاهی

  شتر شکل به را اهه سای حتی. بود رفته  فرو مطلق سکوت در جا  همه  و دشمی ن  شنیده

 رفتممی   باالتر  هرچه  و  بود  سرباالئی  مسیر.  داد  دست  من  به  ایآزاردهنده  احساس.  دیدممی

  من . نداشتم را حرکت اینگونه برای الزم آمادگی من. ردمکمی بیشتری خستگی احساس

  حرکت  غربشمال  جهت  در باید حاال و  بودم رفته پیش غربجنوب  جهت  در روز تمام

 قلم از اینقطه  ردمکمی سعی وبودم  کرده  عالمتگذاری را مسیر نقشه  روی  به. ردمکمی

  این   در.  رفتم  باال   دیگری  تپۀ   از  مسیر  حفظ  برای.  داد  تغییر  مرا  حرکت  جهت   ایدره.  نیافتد

  پیچ در پیچ  هایشکاف  و اههدر با محلی به. بود ایساده  کار همدیگر کردن گم شرایط

 به ائیههدیوار. ندذشتگمی مرکز یک از همه آفتابگردان گل مانند شیار، تعدادی. رسیدم

 وجود آن امکان . داشتم عجله من و بود  خطرناک منطقه. آمد پدید راه سر متر چند بلندی

 این  در همدیگر کردن گم جدأ.  نبینیم را همدیگر و کرده  عبور  یکدیگر کنار از  که داشت
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 .بود ایساده کار شرایط 

  از شاید. نداشتند خود با ایاسلحه  آنها نه، اما بود چوپانی به متعلق تیر شلیک شاید     

  کرده  شلیک تیری که بود  من هایقزاق از یکی  حتمأ نه،  اما . بود  شده شلیک ایالتی اسلحۀ

. دادمی دست من به آیندیناخوش احساس ذشتگمی شلیک صدای از بیشتر چه هر. بود

  تاریک جا همه کرده، غروب آفتاب زودی به . بود رفته فرو مطلق سکوت در جا  همه

  مسیر  یافتن  ماه نور زیر و شب تاریکی در حتمأ. دادمی  رنج مرا موضوع این و دشمی

  باید  مطلق تاریکی از پیش. بود روئیده آنجا و اینجا ائیهه بوت. شد خواهد ترمشکل  بسیار

 درست  امکان   الاقل  تا  ردمکمی  پیدا  شبانه  اطراق  برای  اهه بوت  درکنار  محلی  یا  کوچکی  غار

 سرد بسیار آزادهوای در خوابیدن مسلمأ. بود نخواهد خبری  غذا از اما داشتم را  آتش کردن

  من   حرکت  مسیر  در  هیچیک  زیرا  بودم  عصبانی  بسیار  نفر  7  این  دست  از  من.  خواهد بود

  که  بودند بعد اطراق و خود  فکر در فقط  آنها.  ندبود نکرده پیدا مرا پای  رد و  نکرده دقت

 .بخورند  چای و غذا  آن به  رسیدن  با

 

 
 

 یال از. شد چیره من بر خستگی. بود غیرممکن مسافت تخمین غروب تاریکی در     

  نزدیک  ائیهه کو بهآهسته  آهسته. رفتممی  پائین و باال اههدر از و کرده حرکت اهه تپ

  توقف  شبانهاطراق برای داشت ائیهه بوت که ایمنطقه  به رسیدن با گرفتم تصمیم. دمشمی

  خاموشی  به   که   شنیدم  فریادی  صدای  دور  از  ناگهان .  باشم  داشته  آتش  برای  بوته  الاقل  تا   کنم

  آنها  اما  بود من  مردان از یکی صدای  این. دادم را فریاد جواب قدرت تمام با . پیوست شب

  بود  ن یپیششلیک  از نزدیکتر که ایگلوله  شلیک صدای مدتی از پس . نشنیدند مرا صدای

 .رسید گوش  به

  باال بود شده واقع ایدیواره کنار در که ایصخره از و افزوده خود سرعت به حاال     

 پیشروی امکان  که رسیدم محلی به . رسید خواهد دیگری مسیر به  راه این  احتماأل. رفتم

  توانست نمی  مه  ه گرب   حتی.  بود  گرفته  فرا  ائیههدیوار  را  آن  دور  تا   دور  که  بود  ایدایره.  نبود

.  کنم امتحان را دیگری درۀ و رفته باال ایتپه از و برگردم شدم مجبور. رود باال آن از

  درۀ از. نبرد جائی  به راه اما ردکمین خسته مرا و  بود موقع  به  بسیار سرازیری حرکت

 ایتپه  از  که  دیدم  را  مرد  دو  ایفاصله   در.  رفتم  باال  ایتپه   از  زحمت  به  و  رفته  پیش  دیگری

 .باشند داشته دید اطراف محیط به  تا  بودند رفته باال

   در اما کردند حرکت  من سمت به سرعت  با و دادند جواب آنها  و زدم صدا را آنها     
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. زدم  دور  را  ایتپه   تو  در  تو  ایههدر  این  در  شدن  گم  از  جلوگیری  برای.  شدند  ناپدید  ایدره

 .بود شده تاریک  هوا رسیدیم مه هب ایتپه   باالی  هنگامیکه

  لب به  اصلی مسیر از کاروان . زدندمی  نفس  نفس   دویدن از هللاحبیب  و  بیک قلی عباس     

.  بودند شده نگران شدیدأ نبود  من  پای رد از اثری و  نبوده آنجا من چون. بود رسید چشمه 

  بیک قلی عباس. بودند شده جدا هم از من  کردن پیدا برای مختلف جهات  در نقطه آن از

 و او. ردندکمی پیدا مرا شب تاریکی از پیش باید و بودم کرده گم را راه من بود مطمئن

  فریاد   صدای  حتی  و  ندیده  من   از  اثری  اما  بودند  رفته  پائین  و   باال   اهه در  و   اهه تپ  از  هللاحبیب 

 .بود شده  آنها  نگرانی  باعث بودم نداده را آنها  شلیک  جواب من  اینکه . بودند  نشنیده هم مرا

.  بود ترمشکل  هم من  تخیالت  از حتی مسیر و بود راه چشمه  پای  تا  ساعت یک  حدود     

  و ردمکمی توقف دائمأ  و بودم خسته  بسیار من. گذشتیم اهه در ته در عمیقی هایشکاف از

  بوته  چند  ایدره  در.  وردمخمی  دشمی  یافت  اههچال  و  اهه بوت   کنار  و  گوشه  در  که  هابرف  از

  بوته  تواندمی  که  جائی تا گفتم من و کرد سؤال آن مورد در من از هللاحبیب . بود روئیده

  آنها . شدم آنها  منتظر   و زده آتش سیگاری. دراز کشیدم پشت  به  خستگی   زور از. کند حمل

  باالی  در. دادیم ادامه  خود حرکت  به  آهستگی به  و  کرده فراهم بوته  از ایبسته  سرعت  به 

  ساخته   نخجیر  کوه   در  ایالت  که  بود  ایکلبه   بقایای .  شد  دیده  سنگی  دیواری  ۴  یک  بلندییک

 در اطراق. فرسنگنیم شد گفته پاسخ در و داریم فاصله چقدر اطراق تا پرسیدم  من. بودند

  نور  در. دشمی سرازیری و  سرباالئی دائمأ و نبود مسطح  مسیر. داشت قرار کوهی پای

.  کردند مراجعت  افتاد  ما  به  آنها  نگاه   تا. شد دیده  دوردست در شترسوار دو غروب   ضعیف

  جستجوی  ختم و من دیدن از آنها. ردندکمی جستجو مرا که بودند من مردان از نفر دو

 .شدند خوشحال بسیار شبانه

  پشت  در  چشمه   و  شده   واقع  کوه   آن  پای  در  اطراق"  گفت   و  داد  نشان   را  کوهی  هللاحبیب      

  حالت  به  که   را  شترها  و  رسیدیم  دره  به   باالخره.  بود  زیاد  نسبتأ   آنجا   تا   فاصله  ."است  تپه   آن

  به  که بودند  شده  نگران قدری به  مردان. دیدیم دور از بودند کاه از کوهی دور واردایره

.  بود مانده اطراق در نفر یک فقط که گفت  میرزا. ردندکمی جستجو مرا و رفته اطراف

.  بودم زده آتش ته از را خود سیگار من  و  بود ژانویه ١٣ روز. بودیم خوشحال همه حاال

  پیاده این  با   من . بود  کننده خوشحال  کار  نتیجۀ  اما  داد خواهد  رخ شومی  اتفاق  که بود  معلوم

 ترک را کاروان هرگز نبودم بلد را راه اگر که فهمیدم. کردم کسب زیادی تجربۀ روی

 .نبود راحتی کار من کردن پیدا بود آلودمه  و ابری پیش  روزهای مانند هوا اگر. نکنم

  مجبور را شب اینکه  از. کردم استراحت چادر درون در منقل آتش کنار در اندکی     

 هایمرغ  آخرین از یکی میرزا. بودم  خوشحال بسیار برسانم صبح  به آزاد هوای در نبودم

  سفر این هایاطراق بهترین از یکی این . خوردیم چلو  و نان با و پخت آتش در را ورامین

  شترها   و من  خستگی  خاطر  به . بود روئیده دره در علفاندکی  و بود  شیرین  چشمه آب . بود

 .بود  متر ١١٢۵ اطراق ارتفاع. کنیم استراحت اطراق این در هم را فردا گرفتم  تصمیم


