
 

 

 

 

 

 دوم و بیست بخش 

 نمک کویر مشکالت
 

.  بخورند  دره  هایرستنی  از  سیری  شکم  تا  گذاشتیم  خود  حال  به   را  شترها  استراحت  روز     

  پس من. داد خواهیم غذا آنها  به  ما که بودند  مطمئن  و رفتندنمی  دورتر اطراق از آنها  اما

  خاطر   به.  نمودم  ثبت  را  شده  طی  مسافات  و  کرده  رسم  را  محیط  نمای  طوالنی  استراحت  از

پشت سر   را کیلومتر ١۴٠ ورامین ازحاال . نداشتیمدر حرکت  ایعجله  ،چشمه وجود

 .بودیمگذاشته 

 یا و شمال از و کرده ریزیبرنامه  را بعد روز مسیر باید. بودیم کویر غرب در اینک     

  غالمحسین و رساندمی رشم محدودۀ به  را ما شمالی مسیر. ردیمکمی حرکت کویر جنوب

  ما  کویر حاشیۀ از که  جنوبی مسیر به بیشتری عالقۀ   من  اما. بود بلد را رشم از پس مسیر

  بلد کرایۀ  با و  کرده استراحت اندکی جندق در توانستممی  من . داشتم رساندمی  جندق  به را

 شده واقع کویر میان در کامأل جندق. باشم داشته را کویر قلب به سفر امکان شتر چند و

 .داشتند مفیدی اطالعات  کویر شرایط از اهالی مسلمأ و بود

  روغن و آرد برنج، اما شده تمام آذوقه گوشت گفت کاظمآول. دادیم تشکیل ایجلسه      

 ه دان  پنبه   و   کاه .  ردیمکمی   پر   را  آذوقه  انبار   باید   آنها  اتمام  از  پیش  و  بود  باقی   روز  ٢٠  برای

  هاخیک  و هامشک  شد  آن بر تصمیم.  بود آب اساسی مشکل اما. داشتیم روز ١٠ برای مه

  تا   فاصله.  کنیم  شتر  ٣  بار  و  کرده  پر  چشمه  آب   از  بود  کافی  روز  ١٠  برای  آنها  آب  که  را

 تهدید را کاروان خطری و شیدکمی طول روز ٨ آن کردن طی که  بود  فرسنگ ٣٠ جندق

  احتیاجی و داشت وجود ائیهه چا و اهه چشم  کویر جنوبی حاشیۀ ایههکو در زیرا ردکمین

 نیازی. نداشتیم بودند  شده  واقع کویر  غربشمال جهت در  که   دوسانچشمه  و کریمچشمه   به

  مورد در درستی به  هللاحبیب . نبود آمددرمی  آب از غلط  اکثرأ که  چوپانان  اطالعات به  هم

 ردندکمی  رها  چرا  برای  را  خود  ایههگل  آب  ایههچا  نزدیکی  در  هازمستان   که   هاچوپان   این

  کویر شرایط سایر از و بوده بلد را آب ایهه چا و چراگاه  میان راه فقط آنها که  فتگمی

 .هستند  اطالعبی  کامأل

  چوپانی  زیرا  بازگشت   خالی  دست  اما  بخرد  گوسفند  چند  تا  رفت  کریم  چشمه   به   هللاحبیب      

  حدس حبیب  اما  بود منطقه  این  در گوسفند از ایگله  دادمی نشان عالئم چه  اگر . بود  ندیده

  با  ایدره  در  مراجعت  هنگام  او.  باشد  برده  اهه کوهپای  به  چرا  برای  را  آنها  چوپان  که  زدمی

  و شده  خشک  وحشت  از او . بود کرده توقف او قدمی ٣٠ در حیوان  و  شده  روبرو پلنگی
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  ترک   را  محیطنهایت   در  و  کرده  ورانداز  را  او  مدتی  پلنگ.  بودبرده   پناه   سنگی  تخته   باالیبه 

 زدممی  حدس و  افتادم گذشته  روز رویپیاده  یاد  من . بود دویده  اطراق تا  حبیب . بود کرده

  محیطی در اینکه  از و  کرد نگران بسیار مرا داستان  این . داشت نظر زیر مرا حتمأ پلنگ

  از منطقه این هایپلنگ. کردم ناامنی احساس نندکمی زندگی آن در درندگان  که باشیممی

 .ورندخمی هم  آن را    حتمأ    کنند  پیدا  گوسفندی  اگر  اما  ندنکمی   تغذیه   بیابان  هایغزال  و  آهوها

  حسین  شد  قرار.  شد  ابر  از  پوشیده   آسمان  عصر  هنگام  اما   بود  خوب   روز  طول   در  هوا     

  با کردن  کار طرز و  بود  ناشی  او اما کند اصالح را من   سر و داده نشان  را خود هنر علی

  شدم   مجبور  و   کند  قطع  مرا  راست  گوش  اللۀ   باالی  قسمت   بود  نزدیک .  دانستنمی   را  قیچی

 .کنم  پانسمان را آن

  و هاساربان  ردندکمی  تصور من همراهن. شد درجه  یک حدود شب در هوا دمای     

  روز ٣ هر معموأل آنها زیرا نشد عملی کار این اما  بیایند ما  دیدن به اطراف هایچوپان 

  جنوب باد وزش. ردندکمی اطراق چراگاه  در روز ٢ و  آمده چشمه  نزدیک  به بار یک

  صبح  هوای. شد شدیدتر شب طول در داشت مراهه ه ب ابرهائی  خود  با معموأل  که  شرقی

  با   تا  باشد  باریده بارانی  یا برف  باید مه  ایجاد برای.  نبود خبری مه  از اما بود ابری و تیره

 اطراق در آنها  از یکی. شد بزرگ شتر  ٣ بار آب مخازن . گردد ایجاد مه آن شدن  بخار

  به فراوان مشکالت با ایتپه  یال از. بود نمانده باقی آن در آبی و چکه کرده پیش روز

  در  کوتاهی  فاصلۀ   در  و   کرده  ایجاد  دره  در  را  باریکی  نهر  چشمه.  کردیم  حرکت   دره  سمت

  بود سخت کوه  جنس . رفتیم باالای تپه سینۀ  از بود  سنگالخ  دره چون . رفتمی فرو زمین 

 .دشمی ن  آن فرسایش از مانع نیروئی هیچ ولی

 مه  ه ب   آنها   یال   اما   بودند  شده   واقع  هم  موازات  به   نخجیر  کوه  اطراف  ایهه در  و   هابلندی     

  یک  منفرد ایهه کو این قلۀ آخرین. داشتند  فاصله هم از ائیههصخر مانند و نبوده مربوط

  نظر به  تیره  داشت وجود  آن  در که  امالحی  خاطر به  آن  رنگ  که  بود رنگ  سرخ  کوه

  کماکان   حرکت  جهت .  دشمی  ترروشن   آن  رنگ  دیمشمی  دورتر  آن  از  چه  هر  ولی  رسیدمی

  ایجاب شرایط اگر و کرده حرکت شرق  سمت به بودم عالقمند من اما بود شرقجنوب 

  را راه گذشته روز من   که پیچ  در  پیچ  مسیر این  از باید   ابتدا ولی. شویم کویر وارد ردکمی

 .دشمی  کاسته  اههتپ  بلندی  از  ردیمکمی  پیشروی  بیشتر  چه  هر.  دیمشمی   خارج  بودم  کرده  گم

  خشکی  مسیل.  کردیم  حرکت  بود   متر  نیم  و  یک   آن   عمق  که   شیار   یک   در  طوالنیمدتی      

  سبز  حتی  و خشک ایهه بوت  و نبود حیات  از خالی کامأل دره. رفتمی  کویر دل به  که بود

  کبوتران از ایدسته  به . ندبود خشک  و  قوی آنها ایهه ساق . بود روئیده آن در زیاد تعداد  به

  دره. دشمی  دیده  هم گورخر و شتر پای  رد. کردند پرواز ما  رسیدن  با  اما رسیدیم وحشی

 ایتیره   نقطۀ  آن   انتهائی  قسمت  در.  دشمی  ریزتر  آن  شن  و  شده  ترعمق   کم  و  ترپهن   رفتهرفته

با   مسنی مرد به  . باشد گورخر ایدسته  داشتیم  توقع . بود چه  دانستیمنمی اما  بود حرکت در

  با  که بود مشخص و بود خونسرد کامأل  او. آمدمی  ما سوی به که رسیدیم سفید ریش

  اصفهان  مهاباداهالی از عبدهللاعلی استخدام در چوپانی او. است بوده تماس در هائیانسان 

همراه  به  شتر ٣٠ حدود. بود گذرانده نخجیر کوه پای در را خود زندگی مرد این . بود

 که   فتگمی   و   بود  شبانه  آتش  برای  بوته  آوریجمع   حال  در  او.  بودند  چرا  مشغول  کهداشت  



 مشکالت کویر نمک  بخش بیست و دوم

 .باشد حبیب  پلنگ  همان احتماأل. بود برخورده  پلنگی به پیش روز 

  و کریمچشمه  که سمتی به  او. کنم استفاده مرد این اطالعات از تا کردیم توقف مدتی     

  کوه  یک شرق سمت از که گفت و کرد اشاره بود شده واقع جهت آن در دوسان چشمه

  مسیر   طول البته. کنیم  حرکت بود نخجیر کوه  و آباد ملک طلحه، ایهه کو  آخرین که  منفرد

  آب  چاه ٣ کنار از زیرا دهیم ادامه را مستقیم مسیر است بهتر اما شد نخواهد ترکوتاه 

 خبر ما حرکت از قبأل اگر گفت او. ردکمی عبور سربزرگی و سردوم بولسون، آشامیدنی

  توانست نمی سایرین به دادن خبر بدون او اما فرستادمی ما مراهه ه ب را شخصی داشت

 .کند همراهی ما با و کرده رها را شترها

  که  کرد اضافه اما ردکمی تأیید کویر زدن دور مورد در مرا اطالعات او ایهه گفت     

  قسمتی به  روز ٢ از پس زیرا بود  غیرممکن شرق  سمت  به  نخجیر کوه  از مستقیم حرکت

  و بود  خطرناک  باتالق  یک واقع در اما  داشت  خوبی ظاهر که  رسیدیممی  نمک کویر از

.  بود مرگ آغوش به مستقیم رفتن معنی به آن در حرکت. رفتندمی فرو آن در شترها

  با اما  آمد منطقه  این  به کویر از عبور برای فرنگی یک  پیش سال ١۵ که  فتگمی  پیرمرد

  به تا ردیمکمی  حرکت غرب جنوب جهت  در باید ما. نمود مراجعت موضوع این شنیدن

  ٣ .بود مناسب و خوب بسیار امسال هوای او گفتۀ به . برسیم سالمت درۀ نام به ایمنطقه 

  غیرممکن شترها برای حرکت زمین شدن لیز با و بارید زیادی باران و برف پیش سال

یافت   شترها برای غذائی  بیابان در و  بود باریده باران همسر  پشت روز ۶ سال آن در. شد

  و نواخت یک  زندگی  او. نمود مراجعت سپس  و کرد  همراهی ما  با اندکی پیرمرد. دشمین

 .نداشت وجود او شادی برای اینکته  هیچ. داشت شترها کنار درای خسته کننده

  با  گورخر ٢. رسیدیممسطحی محوطۀ  به  مسافتی طی  از پس و  رفته باال  ایدره از     

  گرفتن برای مسافت  اما  من دوربین خود را دم دست داشتم. گریختند ما  مقابل  از سرعت

  مسیل  به .  بودند  ترخجالتی   هم   تبت  گورخرهای  از  آنها   رسیدمی   نظر  به .  بود  طوالنی  عکس،

  ساحل رفته رفته. شدیم جهت  تغییر  به مجبور و رسیده دشمی  سرازیر کویر به که خشکی

  مشخص  دور  از  زیرا  دیمشمی   کویر   وارد  مستقیمأ   نباید  وجهیچ ه  ه ب   اما  دشمی   نزدیکتر  کویر

 .بود غیرممکن آن مانند برف  سطح در حرکت که  بود

  دوردست در. بود دستیک  و صاف  جا  همه و بود گرفته  فرا بیابان را ما  دور تا دور     

 ردیمکمی حرکت اههآبرا میان از هم هنوز ساعت  ۵ از پس. وردخمی  چشم  به  هائیبلندی

  که نبود قدری به باران شدت زیرا بودند استفاده بدون  شیارها این که رسیدمی  نظر به  اما

  کافی  سوخت  شبانه  آتش  برای  ما   و  بود  بوته  از  مملو  اطراف  محیط.  برسد  منطقه  این  به  آب

  تا   ما  فاصلۀ  کاظم  آول.  ردیمکمی   حرکت  کویر  حاشیۀ  در  شرقجنوب   جهت  در  حاال.  داشتیم

  روز پایان  تا حتی که دانستممی  فرسنگ ٢ را آن من اما زدمی  حدس فرسنگ نیم را کویر

  سفید  سطح . باشد می  غیرممکن  تقریبأ بیابان در فواصل  تخمین. رسید نخواهیم  آن  به  هم

 هایبلندی . نرسیدیم  آن  به هم حرکت هاساعت  از پس اما دشمی  دیده  ما نزدیکی در کویر

 که بود ایمنطقه  احتماأل. داشت وجود کویر حاشیۀ در شرقجنوب  جهت در رنگی زرد

  کوه  هایبرجستگی آخرین . رفتمی بین  از کویر به  ورود از پیش و داشت ایتیره  خاک

  کف و بود راحت نسبتأ ما امروز مسیر. بود مسیر چپ سمت در منفرد کوه چند نخجیر
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  مالیم شیب . به نظر می رسید آسفالته  جادۀ مانند ردیمکمی  پیشروی آنها  از که  هائیمسیل

 .بودیم کرده حرکت  کیلومتر  ٢٩ حدود امروز. بود  کویر سمت  به   محیط

  مقابل در برآمدگی  هیچ  بدون کویر نمکی  سطح . شد بیشتر آنها  ارتفاع و  بوته تعداد     

  نسبت  کویر  حاشیۀ   سطح  رنگ  تفاوت.  بود  دوری  فاصلۀ  در  واقع  در  اما  قرار داشت  دیدگان

 مانند  ،ریز برآمدگی چند دوردست در شرق  سمت  در فقط . بود مشخص  کامأل آن داخل به 

  حاال .  داشب  نرسیده  آنجا  به  انسانی  هیچ  پای  احتماأل.  دشمی  مشاهده  نمک  دریای  در  جزایری

  به. بود سفید و  زرد سیاه، ای،قهوه  هایرنگ  به آن  سطح  و داشت  قرار ما مقابل در کویر

 از و شده ریزتر مسیر شن. باشد لجن سیاه قسمت  و نمک سفید قسمت که می رسید نظر

  مشخص  آنها استراحت محل و گورخرانپای  رد. شد کاسته شیارها عمق  و اهه بوت  تعداد

 در ارتفاعاتی سمت  به کویر غربی حاشیۀ در. ببینم را آنها از گروهی کردممی آرزو. بود

  را ما خطری ردیمکمی  حفظ  را مسیر این همچنان اگر و رفتیممی پیش جنوب شرق جهت

  برپا  کویر حاشیۀ در را ٩ شمارۀ اطراق. بود باتالقی کویر دل در محیط. ردکمین  تهدید

 .بودیم آمده پائین متر  ۴١١ روز طول در و بود  متر  7١۴ محل  ارتفاع. کردیم

 به شمال سمت در کمتر ارتفاع با دیگر کوه چندو  غربشمال جهت در نخجیر کوه     

  جهت در. دندشمی احساس شدن دیده بدون البرز ایهه کو غربشمال در. ندخوردمی چشم

  تمامی. داشتیم مقابل در را آنها همواره امروز سفر طول در ما که بود ائیهه کو جنوب

  به آن به خود شور آب رساندن با تا داشتند شیب کویر سمت به منطقه ایههآبرا و اههدر

 .دمکر  مشخص  نقشه  رویبه   را  نقاطی  کویر  غربی  حاشیۀ   در  من.  کنند  اضافه  نمکالیۀ   قطر

  دود و وزیدنمینسیمی . بود تاریک  جا مهه ه ما آمدن باال از پیش و شد ابری هوا شب     

  پیاده را روز تمام که مردان. بود حاکم مطلق سکوت جا  همه. رفتمی باال مستقیمأ آتش

. دشمی   شنیده  قلیان  قل  قل  صدای  شب  نیمه  تا  اما  رسیدندمی  نظر  به  خسته  بودند  کرده  روی

 .بود کرده قلیان هوس و شده بیدار خواب از که   بود مردان از یکی این

 ایهه کو باالی ابر،. شد ابری آسمان  و  رسید درجه  ۴ به هوا دمای  ژانویه  ١۶ شب      

  ساعت  هوا  دمای.  نبود  خبری  باران  و   باد  از.  شد  آغاز  حرکت  زود  صبح.  پوشاند  را  مجاور

 .نبود گرم  لباس به نیازی  و رسید درجه  نیم و  ٨  به  ظهر یک

  بیابان   سطح نمک نازک  الیۀ. بود خاکستری رنگ به اطراق نزدیکی در کویر حاشیۀ     

  نازک  الیۀ این که بود مشخص کامأل. دشمی ن دیده گورخران پای رد و بود پوشانیده را

  تعداد منطقه  این  در. ردیمکمی  حرکت آن  حاشیۀ  ازباید  و  نداشت را شترها  وزن  تحمل

  از قسمتی باید حاال. وردخمین چشم به  گیاهی هیچ دورتر کمی اما بود روئیده بوته اندکی

  پیشروی زیادی مدت هنوز. زدیممی دور بود شده بیابان وارد ایزبانه  مانند که را کویر

  منطقۀ  این  به رسیدن با. رفت فرو گل در زانو تا  شترها از یکی پای که بودیم نکرده

  شتر اگر. ماندمی  باقی  دسیمتر یک  عمق  به  ما پای جای. کردیم عقبگرد جا در خطرناک

 ردکمی   تالش  شدن  خارج  برای  اگر  و  دشمی  بیشتر  گل  عمق  بود  برداشته  دیگر  قدم  چند  اول

 .ردکمی  پر را ما  پای جای سرعت به شور آب. رفتمی  فرو بیشتری گل در

 هایبرآمدگی .  داشت  کمتری  ضخامت  آب  قشر  روی  لجن  الیۀ  کویر  تیرۀ  هایقسمت   در     

 مشخص  دور از که داشت وجود آن  روی به  دسیمتر یک ارتفاع  به  رنگی زرد کوچک
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  کویر  حاشیۀ در ایتیره نوارهای. شود خشک زودتر کویر سطح دندشمی  باعث اما نبودند

 .ردیمکمی  عبور آنها کنار از باید و  بود ما راه سر

  ١٠ حدود مسیر ما . ردیمکمی پیشروی کویر حاشیۀ در خشک محوطۀ  یک  در حاال      

  رفتن  پائین و  باال  که داشت  وجود منطقه در  مانندی ایوان ایهه تپ . بود  کویر از باالتر  متر

  نبود خبری اهه تپ از که کویر نزدیکی در مسیری از دلیل این به . بود کنندهخسته  آنها از

  دور  و ردکمی  ایجاد ائیهه زبان  و  هاخلیج  و  شده بیابان  وارد گاهی  کویر. ردیمکمی حرکت

 .بود  کنندهخسته  زدن آنها

 

 
 

  اما  بود خشک کویر حاشیۀ  اگرچه . کردم رویپیاده  را حرکت  اولیۀ  ساعت  چند من      

  پشت  به دلیل این  به. رفتممی  فرو شن در مقداری قدم هر با  که بود نرم ایاندازه به مسیر

  پیش  کویر حاشیۀ ایهه زبان در و نبود مستقیم ابتدا در ما  حرکت  مسیر. نشستیم شترها

  در. گرفتیم پیش را مستقیم مسیر ما  و شد صاف کویر حاشیۀ زودی به اما رفتیممی

  هنگام رود دلتای مانند شیارها. بود شده  متبلور زرد شن روی به سفید نمک هائیقسمت 

 داشتند خود دلتای در هائیبرآمدگی بزرگتر شیارهای. دندشمی باز کویر دریای به رسیدن

 پای جای اما نداشت وجود آب قطره  یک هامسیل این در. بود روئیده آنها در ائیهه بوت که

  به  نمک  از نازکی  الیۀ  هم  کویر میانی هایقسمت  احتماأل. دشمی   جمع آب بالفاصله  شترها

 .کستشمی  هم سگ پای  زیر حتی  که داشت گل روی

  توسط   که  نمک  یا  گل  از  ایالیه   زیر  که  ایدریاچه   از  است  عبارت  کویر  ترتیب  این  به     

  آن  آب از بیشتر آن نمک  و گل . است شده پنهان  ودشمی  برده منطقه این به آب جریان 

 برای.  دارد  قرار  باالدر    آن  قعر  اما  رسدمی  نظر  به  دارخنده   چه  اگر  که  ایدریاچه .  باشدمی

  پر  را آن بالفاصله آب و کرد حفر کویر ساحل  در کوچکی چالۀ کافیست آب به  رسیدن

  تمام   که رسدمی  نظر به ایشده خشک دریاچۀ کویر اندازیمبی  کویر به  نگاهی اگر. کندمی
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  باشدمی  یباران آب  ،خشک سطح  زیر دریاچۀ اما  ندهست خشک هم آن به  منتهی هایمسیل

 را  خود  راه  سر  مناطق  امالح  آب،  جریان.  است  شده  آورده  منطقه  این  به   هامسیل   توسط  که

  دریا  سطح  مانند  آن سطح  کنیم پوشیچشم  کوچک برآمدگی چند  از اگر. درسانمی  کویر به 

  کویر به اهه آبرا توسط که گلی. اندآورده وجود به هائیباتالق  گل ایهه الی و است صاف

  فرم و شکل. ندکمی رسوب اندکی بلکه  یردگمین قرار اهه الی باالی ودشمی سرازیر

  این . ندکمی  تغییر شدید بارندگی از پیش ودشمی دیده کویر دور که زردی هایبند کمر

 ردیمکمی   حرکت  کمربندی  چنین   روی  از  ما.  باشندمی   حیوانات   وزن   تحمل  به  قادر  کمربندها

 کویری  ایهه تپ   دیدن   با  اما  دشمی   محسوب  آن  حاشیۀ  یا   کویر  جزو  که  نبود  معلوم  دور  از  و

.  داشت پهنا متر ٢٠٠ و ١٠٠ بین کویر حاشیۀ. بود سخت  قسمت این که دیمشمی  مطمئن

 .بود شده واقع مسیر  چپ  سمت در کویر و راست سمت  در اهه تپ

 مطالبی  رفتمی   آبادملک  چشمۀ  طرف  به  جنوب  سمت   از  که  مسیری  مورد  در  سابقأ  من      

  این غیر در. بگذریم کویر  از وانستیم تمی  آن  یافتن  با . نبود میسر آن  یافتن  اما  بودم شنیده

. دادیممی  ادامه  قم  تا  حتی  کویر  غربی  ساحل  در  پیشروی  به   باید  آن  از  عبور  برای  صورت

 ردیمکمی آغاز  کاشان  یا  قم  ،١سلطانحوض  از را حرکت  بود  بهتر ردمکمی فکر گاهی  من 

 .ذاشتیمگمی  سر  پشت را آن طریقی به باید و بودیم  کویر  حاشیۀ در حاال  اما

  ما   و  کشاند غرب  سمت  به   را ما  کویر حاشیۀ  اما  رفتیم  پیش غربجنوب  جهت   در ابتدا     

  اما  بود  نشده  محاسبه پیچ این . کرد دور بود ما امروز دفه ه ک  جنوب  سمت  ایههکو از را

  نسبت  تریکامل   دید  و  دیده  را  کویر  از  بیشتری  قسمت  دمشمیموفق   زیرا  نبودم  ناراحت  من

 .کنم پیدا آن  به

 چشم به  دندشمی  دور  کویر از که  سیاهی نقاط  مانند  آنجا  و  اینجا  گورخران  پای  رد     

  نمک  الیۀ قسمت کدام دانندمی نندکمی زندگی کویر حاشیۀ در که  حیوانات این. وردخمی

 اهه کو پای ایهه چراگا و اهه چشم  به مسیرها این از فقط آنها. دارد را آنها وزن تحمل

  کویر از هائیقسمت  زیرا است  خطرناک کاروان برای مسیرها این  از عبور اما . روندمی

 .ندکمی ن تحمل را سنگین بار  با شتر دارد را آهو و گورخر وزن  تحمل  که

  کوچکی  هایبرآمدگی  آن  سطح   اما  رسدمی  نظر  به   دریا  سطح   مانند   دور  از  کویر  اگرچه     

 کویر از ائیهه زبان دائمأ مسیر طول در. است شده ایجاد هائیفرورفتگی آنها بین و رددا

 نهادن   از  پیش   کاروان،  اول  شتر .  زدیممی   دور  را  آنها   باید  ما   و   کرده  پیشرفت  آن   حاشیۀ  در

 اما ردکمی  امتحان را زمین و نموده آویزان را خود سر کرده، مکث اندکی خود پای

  را آنها  وزن  تحمل  مسیر که  بودند مطمئن زیرا نداشتند  کار  این  به احتیاج  بعدی هایشتر

  یک  از سپ. رفتندمی راست و  چپ هامست  مانند  پاها  رد این  بین  در گاهی شترها. دارد

 .دشمی   بیشتر  آنها  در  فرورفتن  احتمال  و  شده  گلی  شنی   سخت   هایقسمت   تمامی  بارانی  روز

  عبور  بود  بوته از مملو  که   متر  ١٠ عرض و  فوت  یک  عمق  به  آبراهی از ظهر حدود     

  جنوبی  ایهه کو  از و کردهمنحرف غربشمال  سمت   به را ما  کویر   از خلیجی سپس . کردیم

   گسترده پهناور کویر ردکمی  کار چشم تا شرق سمت  در. کرد دور بود ما امروز دفهه ک
 حوض نام به شرقی و سلطان حوض نام به غربی چالۀ دو از که قمتهران به  بر سر راه نمکی . دریاچه١

 .شد تشکیل قم تهران شوسه جاده ساخت اثر بر م ١٨٨٣ سال در سلطان  حوض است. شده تشکیل مره
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  ابرهای. کنیم پیدا جنوب  سمت به  حرکت جهت تغییر برای مسیری نشدیم موفق ما . بود

  حاال .  شدند پراکنده بعد ساعتنیم  اما وردخمی چشم به  دوردست ایهه کو باالی بر زاباران

  کویر  گاهی . ردیمکمی  حرکت  بود  ابرها درون  که  نخجیر  کوه  جهت  برخالف در مسیری 

  در شاید. دادمی دست من  به آیندیناخوش احساس  و رفتگمی  بر در کامأل را ما اطراف

 .کنیم  مراجعت  راه  همان  از  دیمشمی   مجبور   و  دشمی   منتهی  کویر  به  که   بودیم  ایجزیرهشبه 

 

 
 

  حاشیۀ   فقط.  دشمی  دیده  کویر  میان  در  ایجزیره   مانند  آن اطراف  ایهه تپ  و  نخجیر  کوه     

  حرکت  عوض در و شدیم محدوده  این وارد اختیاربی  ما . بود مناسب  حرکت برای باریکی

  حیات از اینشانه  کویر از قسمت این در. برد غرب سمت به را ما شرق،جنوب  سوی به

  امالح  که  کوچکی منطقۀ از گاهی . نداشت وجود هم منفرد ایهه بوت حتی. دشمین  مشاهده

 بلور از پوشیده نیمه تا عمیقی نسبتأ مسیل. ذشتیمگمی  بود شده سخت و کرده رسوب آب

  امروز  سفر  طول  در.  بود  شده  خشک  آن  سطح   که   بود  رنگی   سیاه  گل  دیگر   نیم  و  بود  نمک

  امتحان  را زمین خود هایچوبدستی  با و کرده حرکت کاروان جلوی در پیاده نفر ٢

  بالفاصله   گل  در  رفتن   فرو  با  اما  رفتمی   کویر  سمت  به  اندکی  آنها  از  یکی  گاهی.  کردندمی

 .بود کنندهخسته  و  کند بسیار  حرکت شرایط  این به  توجه  با. ردکمی  مراجعت

  آنها  ارتفاع. گرفت قرار ما مقابل در باز محیط در جنوب سمت ایهه کو یال مجددأ     

.  بود رفته نشانه کویر سمت به که بود ایدماغه  مانند. رسیدمی  نظر به سابق از بیشتر

 .باشدداشته  امتداد  کوه  پای  تا  رسیدمی  نظربه   و  بود  غیرممکن  شنی  کمربند  این  عرض  تخمین

  مقابل   در و آمده  پائین شتر از. ردکمی دور هدف از را ما و دشمی  عوض  دائمأ  مسیر     

  به  رفتهرفته و رفتمی غربجنوب  به  که یافتم را مسیری زودی به. کردم حرکت کاروان

  این از دیروز یا و امروز که شد دیده شترهائی تازۀ پای رد. دشمی  متمایل جنوب سمت

  محوطه   به  زودی  به.  بود  راست  سمت  در  بیابان  و  چپ  سمت   در  کویر.  بودند  گذشته  منطقه
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  پای  رد.  داشت  وجود  ریزشن  از  ایالیه  آن  روی  و  بود   سخت  زمین.  رسیدیم  بوته  از  پر  ای

  سر   پشت  کاروان.  دادم  مسیر  تغییر  جنوب  سمت  به  من  اما  بود  غربجنوب   سمت  به  شترها

 طی از پس. دشمی شنیده زور به آن زنگ صدای اما ردکمی حرکت اندکی فاصلۀ به من

حرکت   برای  و  دشمی  منتهی  کویر  ساحل  به  هائیخم  و  پیچ  از  پس  که   یافتم  مسیری  مسافتی

  منتظر. رودمی آبادملک  به دشمی گفته  که باشد مسیری کردم فکر. بود مناسب شترها

  به  من. دادیم ادامه  مسیر این در حرکت به کوتاهی مشورت  از پس  و  شدم کاروان رسیدن

  پیشتاز  دو سر پشت نامطمئن  و بوته بدون   مسیر در سنگین  کاروان.  نشستم خود شتر پشت

 .ردکمی  حرکت

  به  مدتی از پس. ردکمی ن عبور  خطرناکمناطق  از و بود  غربجنوب  جهت در مسیر     

  منتهی کویر به  که بود مسیلی دلتای. رسیدیم متر ٢٠ عرض و یک عمق به خشکی آبراه

  مرطوب  اندکی چه اگر. بود شده  جمع شور  آب و  نمک  بلور مقداری آن عمق  در. دشمی

  آب  دیدن   با   نگ اوان.  شد  گلی  کاروان  عبور  از  پس  ولی  بود  پیشرویقابل  خوشبختانه  اما  بود

 .نمود مراجعت  عصبانیت با آن چشیدن  از پس  اما رفت آن سوی  به

  شاید. رسیدمی  مستقیمی افق به جنوب  و غرب سمت در و نداشت نهایت بیابان حاشیۀ     

  هم شاید. ردیمکمی اطراق خطرناک کویر کنار در و رسیده آن انتهای به روز پایان تا

 عبور  از  پس.  رفتیممی  فرو  گل  در  ردیمکمی  اطراق  اگر  اما  بود  مناسب  حرکت  برای  محیط

  با. شد پدیدار ما مقابل در تیره لکۀ چند نمک، بلورهای و  سنگالخ کف با دیگری شیار از

  قسمت  تا بنا بر این . بودند بیابان خار خوردن مشغول که  دیدیم را شتر  چند  شدن  نزدیک

  ن یپیش  هایمسیل مانند  و بود  باریک بسیار مسیراین . نداشتیم زیادی فاصلۀ بیابان جنوبی

 .رسیدمی  کویر به خم و  پیچ چند  از پس آن  انتهای. بود شرقشمال امتداد در آن جهت

  اما شنی که  رسیدیم ایمحوطه  به نامطمئن محیط این  در حرکت  ساعت یک  از پس     

  ناگهان . شد برپا  بیابان  در چادرها . بودند چرا مشغول بیابان  در شترهائی. بود اعتماد قابل

  در. داد دست من به  آیندیناخوش  احساس. گرفت باریدن باران  و  شد تار و تیره  جا  همه 

 در. ردندکمی  مراقبت خود شترهای  از  و نشسته  چوپان  ٣ و  بود روشن آتشی  غرب سمت

. دشمی  دیده زیبائی مرجانی هایفسیل بود پوشانیده را آن روی نرمی شن که محل این

 .بود متر ٨۴7  منطقه  این ارتفاع


