
 

 

 

 

 

 سوم و بیستبخش 

 کویر یغرب مسیر در
 

 شمعی  میرزا.  شدم  بیدار  خواب  از  من  که  بود  تاریک  هنوز  واه  هژانوی  ١٧  روز  صبح     

  من شدن  بیدار برای که   گرم آب پارچ با  و آورد منقلی و داد قرار چادر داخل میز  روی  به

  ٢٩ ما دیروز. ریخت آب روزانه  نظافت برای بود ضروری کامأل کویری  سرد هوای در

  رنگ  آفتاب  طلوع با. داشتیم رو پیش را مسافتی  چنین هم امروز و کرده حرکت کیلومتر

 مورد  در  مفیدی  اطالعات   و   شده   نزدیک  ما  اطراق  به  آرامی  به   چوپان   چند .  شد  الوان  آسمان

  غالمحسین .  نامیدندمی  عربیه  بند  را  اهه کو  آنها.  دادند  من  به  آبادملک  ایهه کو  به ویژه  منطقه

 ایهه کو  سفیداب  چشمه  جهت  در  هم  را  دیگر  منفرد  کوه  چند.  ناختشمی  نام  این  با  را  آنها  هم

.  داشت وجود شمس نام به ایچشمه  جنوب، سمت در که فتندگمی آنها. واندندخمی  کوتک

  چاه. داشتند قرار اطراق از نزدیکی  نسبتأ  فاصلۀ  در هم  شور  و پوسیدون  بولسون،  ایهه چا

  این. بود  راه فرسنگ ١٣ بزرگی چاه تا و بود  شرقجنوب  جهت در دورتر اندکی گور

  مراقبت  جعفرآقا نام  به اصفهان  مهاباد اهالی از ثروتمند  فرد یک  شتر صد حدود از مردان

 .آمدندمی  در  هاکاروان   خدمت  به   بهار  فصل  در  زمستانی  استراحت  از  پس  شترها.  ردندکمی

  سمت به  روزانه حرکت  چپ  سمت در  کویر و  راست سمت  در  اهه کو داشتن  با      

 تعداد اما داشت خوبی و نرم شن که بود دو این بین باریکی کمربند. شد آغاز شرقجنوب 

  به که رفتیممی پیش مسیری از ما. بودند شرقشمال  جهت در هامسیل. نبود زیاد اهه بوت

  مدت   شیارها.  وردخمی ن  چشم  به  آن  در  کاروانحرکت  از  آثاری  الاقل.  دشمی   استفاده  ندرت

  راه منزل یک جنوب  سمت  ایهه کو تا . بود نیافته  جریان آنها  در آبی و  بوده  خشک  زیادی

  حاشیۀ  از روز تمام. یافتنمی  چندانی تغییر روز طول در آنها ظاهر دلیل این به و بود

  بدون   دریاچۀ  یک  مانند  آلودگل   کویر.  بود  نواختیک کامأل    منظره  و  یمکردمی   حرکت  کویر

 .رسیدمی  نظر  به موج

  در. داشت وجود طرف همه در آنها میان در شترها پای رد و نبود زیاد اهه بوت  تعداد     

 ایهه بوت  اطراف در که  دشمی  دیده ماسه  با  مخلوط  گچ  نورلپ کویر  مانند هم  کویر این

  فرسایش   آثار.  دندشمی   پودر  فشار  یک  با  که   بودند   پوک  قدری  ه ب  آنها .  بود  شده   جمع  خشک

  آمده پدید آبی و بادی فرسایش از تیغه دو کوهی پای در و بود مشخص هاسنگ روی به 

 در شیار چند. داشت امتداد جنوبی  ایهه کو پای تا  که  ردیمکمی عبور ساحلی از ما. بود

   نظر  به و بود سایرین از بزرگتر آنها از یکی. دشمی  دیده دلتا  یک بازوهای  شبیه مسیلی
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 .باشد شده آغاز جنوب  ایهه کو میان در ایدره از که  رسیدمی

.  بود  سابق  از  بهتر  مسیر  وضع.  کردیم  پیشروی  ساحل  این  در  هاساعت   پیش  روز  مانند     

  در . بود گذشته روز از کمتر حاشیه،  در کویر  هایپیشروی و  بود سخت  و مسطح  زمین

  امکان  اینکه . بودند آورده بیرون  زمین از سر کوچکی تیغ مانند اهه کو شمال، دست دور

 تواندنمی   آدم  که   ردمکمی  آرام  را  خود  اما  دادمی  آزار  مرا  نداشتم  را  کویر  سوی  آن  مطالعات 

 قسمتی  در.  دشمی  رؤیت  برف  اندکی  جنوبی  ایهه کو  قلل  در.  باشد  داشته  جایک  را  چیز  همه 

  یک  ساعت  هوا  دمای.  ردکمی  گرم  را  زمین  و  بود  شدید  آفتاب  تابش  ردیمکمی   حرکت  ما  که

  سال  ماه  سردترین ژانویه ماه  اواسط در ما . بود  پیش روز از ترگرم و  درجه ١٣ ظهر

  غیرقابل  سیستان   و  طبس   مناطق   در   تابستان  فصل  در  هوا  ،امروز  گرمای   به  توجه   با .  بودیم

  حرکت  جهت  و داشته  رو  پیش را آفتاب هندوستان  تا  مسیر تمام در  من. بود خواهد تحمل

  هوا. مدیشمی  نزدیکتر بهاری گرمای به قدم یک روز هر . بود خواهدبه سوی آن  من

  در ما  که  رسید خواهد روزی مسلمأ. نبود خبری  زمستانی  مه  از  و بود  عالی اندازهبی

  نواختیک  صدای با و آهسته هایقدم با شترها. بود خواهیم آباد ملک  خنک هوای آرزوی

  تعظیم  سر آنها  صبر  مقابل در باید آدم. بردندمی پیش مقصد سوی به  را ما  کاروان زنگ

 .آورد فرو

  باالی  من.  شود  ترخنک  اندکی  تا  بودم  غروب  آرزوی  در  و  شد  تابستانی  هوا  ١١  ساعت     

  آن  مانند. تابیدمی روبرو از آفتاب و وردمخمی تکان  گهواره مانند نشسته، خود بلند شتر

.  واندخمی  کنندهخسته  و نواختیک آواز مردان از یکی. باشم نشسته آتشی کنار در بود

 کف در. نبود خبری شنی دشت از وگرنه  بود شده جمع شن اندکی اهه بوت کنج در گاهی

  شده  آورده  کویر  سوی  به   آب  جریان  با   احتماأل  که   دشمی  دیده  رنگی  زرد  و  نرم  شن  اههآبرا

 آن رنگ دورتر اندکی اما بود رنگ زرد ساحل نزدیکی در کویر ابتدائی قسمت. بودند

  به  آب مانند کویری هایخلیج  سطح. دشمی سفیدی خط دوردست افق در و تیره دریا مانند

 .بود  باصره  خطاییک  که رسیدمی  نظر

 جزایری مانند دیروز که  کوچکی ایهه کو. ذاشتگمی  اثر هم  انسان دید در منطقه  این      

  وضوح   به  ظهر  حدود  که  شرق  جنوب  ایههکو  از  یکی.  بودند  شده  ناپدید  امروز  دندشمی  دیده

  باصره خطای  نکات  این تمامی. رسیدمی  نظر به اینقطه   مانند افق در حاال دشمی  مشاهده

  در  سیر  آبی  رنگ  به   کوتاهی  منفرد  ایهه کو  صورت  به  آنها   ساعت   چند  گذشت  از  پس .  بود

  نظر به کوه شبیه ،کم ارتفاع در و کرده بازی آدم با هم ابرها حتی. شدند مشاهده هم کنار

 .بود صاف  آسمان باقی و بودند شرق  جنوب در ازظهربعد  مدت تمام  در. رسیدندمی

  رسیدمی  نظر  به.  کرد  حرکت  ما  کاروان  جلوی  در  ساعت  چند  مدت  به   غریبه  شتر  یک     

  و کرد حمله او به  ابتدا در نگ اوان. بود افتاده دور خود  گلۀ از که  باشد وحشی شتر  یک

 .گذشتیم  آنها کنار از ما اما کند  دفاع  خود از تا  ایستاد شتر

  دور  را  اهه زبان  و  هاخلیج   بودیم  مجبور  و  شد   ناصاف  کویر   ساحل  مسیر  آخر  قسمت   در     

  چند. برسیم آن دیگر سمت  به  تا کشید طول مدتی و بود بزرگ بسیار آنها از یکی. بزنیم

. بودند چرا مشغول آهو چند. رسیدندمی نظر به جزایری شبیه کویر میان در برآمدگی

  پشت بر ناگهان داشت استراحت و خواب به  شدیدی عالقۀ و بود تنبلی مرد که علیحسین 
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. داد  فراری  را  آنها  و  رفت   خطا  به   او  تیر  اما .  افتاد  شکار  فکر  به   و   شد  بیدار  خواب  از  شتر

 شلیک  هرگز وردخمی دفه هب  آنها تیر که نبودند مطمئن  اگر تهران واحد یهاقزاق

 .ردندکمین

  بسیار  وزیدمی   غرب  جنوب  جهت  از  هک  میمالی   نسیم  و  شد  گرم  روی  پیاده  از  من  بدن     

 حیوانات پای رد از و گشت افزوده اهه بوت تعداد به. نشستم  شتر پشت به. بود مطلوب

 در  و  برگشته  عقب  به  شتر  روی  به  هنگامیکه.  دیمشمی   نزدیک  آبی  چاه  به  که  بود  مشخص

  خطای  که  باشد گرفته قرار آب زیر بیابان که بود آن شبیه کردم نگاه غربشمال جهت

  کم بلندی چند  چوپانان  دشمی جاری آنها  در باران  آب  که شیارهائی  کنار در. بود باصره

 هرز  جلو  کار  این   با  آنها.  بودند  کرده  ایجاد  ائیهه حوضچ   و  ساخته  ماه  هالل  شکل  به  ارتفاع

 برطرف را آنها روز چند نیاز دشمی جمع  آنها در که آبی. رفتندگمی را باران آب  رفتن

 ذخیرۀ برای ائیههحفر اههآبرا در گاهی. دشمی خوانده  رجاب بند نام به محل این. ردکمی

 .بود  شده حفر باران آب

  کرده  صدا  ما  گوش  در  کاروان   زنگ  صدای  روز  تمام .  شد  ازظهربعد  ۴  نزدیک  ساعت     

 تعدادی. بود کرده پیشروی کویر در حدودی تا بیابان. بودیم اطراق آرزوی در همه. بود

.  کردیم  حرکت  او  سوی  به  و  شد  دیده  ما  مقابل  در  چوپانی.  بودند  چرا  مشغول  محلی  در  شتر

  حرکت   آب  چاه   سمت   به  بعد   روز  تا   بود  شترها  آوریجمع   مشغول   چوپان   که   گفت   غالمحسین 

  آب   فقط   و  بود   فراوان  سوخت   و   شترها  غذای  برای  بوته.  رسیدمی  خوب  نظر  به   محیط .  کند

 برای بود باقی هامشک در که آبی مقدار. بودند نخورده آب روز ٣ شترها. وجود نداشت

  چوپان  به  رسیدن با . نداشتیم دیگری چارۀ  اما  بود  شده  مزه  بد  اگرچه . بود کافی  ما  امروز

  چادرها  کردن برپا مشغول مردان. برداشتیم را بارها و خوابانده را شترها. کردیم توقف

 .بود  متر ٧٧۴ محل ارتفاع. کرد روشن آتشی کاظم آول و شدند

  مراقبت  اصفهان مهاباد کدخدای شتر  ٢٠٠  از دیگر تن  ٣ و  او که   فتگمی  چوپان  مرد     

  استفاده  تهران به شیراز مسیر در کاال حمل برای بهار فصل در شترها این از. ردندکمی

  میشمس   طلحه،  آباد،ملک   طریق   از  راه  این   از  اما   نداشت   زیادی  چندان   اطالعات   او.  دشمی

  که  بود کوهی علفی کوه. بود کرده سفر فرسنگی ٢۵  فاصلۀ در سمنان  به علفی  کوه و چاه

 شمس، چاه  نام  او جنوبی  ایهه کو در. دشمی  دیده  نخجیر کوه اطراف در  ریز صورت به

.  داشت  قرار  ما  اطراق  جنوب  در  مدی  چاه.  بود  بلد  را  شیدائی  و  بولسون  چشمه   کاله،  چنگه 

  شرق جنوب  در دم چاه و  بودند غرب جنوب در ائیهه چا چاگورک و  چاشور آب، الک

 .بود راه منزل ٢ یزد  والیت در انارک بزرگ روستای تا.  گرفته بودقرار 

  بدون   او   و  ؟است  میسر   کویر  میان  از  شمال  تا  نقطه   این  از  سفر  امکان   آیا  پرسیدم  او  از     

  خواهید  غرق   باتالق   در  که  ایدنرفته   پیش  اندکی  هنوز.  کند  حفظ  را  شما   خدا!  نه"  گفت  مکث

 از  شمال  به  سفر  قصد  آدم  اگر.  باشد  داده  انجام  سفری  چنین  کسی  بود  نشنیده  هرگز  او".  شد

  یکی  راه  ٢  جندق  از.  ردکمی  سفر  قدیمی  شدۀ  شناخته  ایههرا  از  باید  داشت  را  کویر  طریق

  یک  او پیشسال  ٢٠ حدود. داشت وجود  توروت طریق از دیگری و حسینان  طریق از

  جز به   و بود  دیده برود  تهران به  آبادملک  طریق  از و کرمان  از داشت قصد  که را فرنگی

  سمت به  او هوا شدن تاریک  با . بود نشده دیده  منطقه این در دیگری فرنگی هرگز او
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 نشان برای بعد روز داد قول اما رفت بودند او منتظر کویر حاشیۀ در که خود حیوانات

 .بیاید   ما اطراق به مسیر دادن

  سرد هوا. نبود خوب  شرایط بعد روز صبح. شد صفر  زیر اندکی  هوا دمای شب آن     

  آسمان  و  گرم روزهای. داشت خود با ابرهائی شرقیجنوب  باد این . وزیدمی  باد  و  بود

  شدیدی اما کوتاه باران. افتادیم راه به  ٨ ساعت. بودند استثنائی سال فصل این در صاف

  تشخیص  قابل آنها  دامنۀ  فقط . کرد پنهان  نظرها از را جنوب سمت  ایهه کو و  گرفت  باریدن

 را  راه  آنها  از  یکی  شد  قرار.  دادیم  آب  ایکاسه   یک  ره  ه ب  و  آمدند  اطراق  به  چوپان  ۴.  بود

 .ببرند بولسون چاه به را شترها باقی و دهد نشان  ما  به  یبعد چاه  تا

 

 
 

.  رفتیممی اهه کو شرقی ارتفاعات  آخرین سمت به و بود شرقجنوب  حرکت جهت      

  باد . داشت سرباالئی اندکی جنوبی ایهه کو پای تا مسیر و بود کویر حاشیۀ از ما حرکت

  رنگ  از طیفی با بیابان. وردخمی ما به پشت از دشمی افزوده آن شدت به  رفته رفته که

 اما دشمی ن دیده بوته هیچ ایمنطقه  در. بود ما چپ سمت در فراوان ایهه بوت با زرد

  تا  و بود سخت مسیر. شد اضافه اهه بوت تعداد به چندی از پس. داشت فراوانی شیارهای

 .شد بیشتر آن ماسۀ و شن  کوه،  به رسیدن

  نمایان  ابرها   میان  در  شدیدی  شیب   با  دشمی   دیده   دیروز  از  که   بزرگی  کوه   نام  به   کوهی     

  حدود به  آنها  عمق . دشمی اضافه  شیارها عمق و  عرض  به  دیمشمی نزدیکتر هرچه. بود

  گوناگون  هایرنگ به پهناور کویر. شد نمایان کوه جزئیات رفتهرفته. رسیدمی  متر یک

 از ایالیه  که رسیدمی  نظر به سفید آن از قسمتی. دشمی  آغاز کوه دامنۀ  در چپ سمت در

  در اما ردیمکمی  حرکت  اهه کو بین در ایدریاچه  ساحل  از که دشمی احساس. بود نمک

  زرد  بیابان  مرز  .کردیم  حرکت   مرتفع  مسیر  یک  از  اندکی .  بود  بزرگ  باتالق   یک   این  واقع

  رنگ، زرد خط یکی. دشمی  مشاهده کمربندی خط ٢. بود مشخص  کامأل تیره، کویر و

  گذشته   محدوده  دو  این   رنگ.  بود  کویر  از  قسمتی  بود  ترعرضکم   و  تیره  که   دیگری  و  بیابان

 مختلف هایسال  بارندگی میزان به توجه  با حتی سال مختلف فصول در رنگ تغییر از
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  سال  بارندگی میزان  اگر که  فت گمی بلد. کردند تأیید  را نکته  این  چوپانان  و  ندکمی  تفاوت 

  سطح  آب هفته ٢ یا یک طول در آنگاه. ودشمی  نرم و خیس نمک، کویر تمام باشد  زیاد

 در آب ندرت به و ردکمین صدق دیگر شرایط در که بود اینکته  این. پوشاندمی را کویر

  زندگی محل که جن ریگ را کویر ،طلحه  چوپانان  مانند هم ما بلد. دشمی  دیده کویر سطح

 را کویر شرقی ساحل که شد پدیدار ریزی ارتفاعات شرقسمت در. واندخمی بود هاجن 

  به. شد بهتر مسیر   وشده  کاسته  شیارها تعداد از حرکت  ساعت  ٣ از پس. ردکمی   مشخص

  منطقه آن. داشت قرار مسیر راست سمت  در آب الک  چاه . بود شده افزوده اهه بوت تعداد

  به  گرفتیم تصمیم  ابتدا. داشت وجود کوهی درۀ در شیرینی آب  چشمۀ و  بود  نمک معدن 

  شدیدی  سرباالئی   و  بود   شده   واقع  مسیر  از  دوری  فاصلۀ   در   چشمه  اما   کنیم   حرکت  آن  سوی

  وجود شیرین  آب چشمۀ  ٣ آن شرقی ایهه محدود در. ردکمی خسته  را شترها و داشت

 .بود شده واقع دیگری کوه دامنۀ  در دیگر چشمۀ  ٣ و داشت

  جنوب سمت به شدیم مجبور. دادمی تشکیل دایرهنیم خلیج یک قسمت این  در کویر     

 را  خلیج  این  باید.  شویم  منحرف  شرق  شمال  سمت  به  مدتی  از  پس  و  داده  مسیر  تغییر  شرق

  شتر با مردی پیش مدتی که بود  شنیده بلد. نداشت وجود  میانبری راه زیرا زدیممی دور

  وسط در. ردیمکمی حرکت اههکو کنار از ما. کند  عبور منطقه آن از بود کرده سعی خود

 در ما هدف اما بود شده واقع طبس راه سر کویر از قسمت این. نداشت وجود دیدنی کویر

  دم  چاه  از  که  فتگمی   چوپان.  رفتیممی  پیش  کویر  ساحل  از  باید  و  بود  جندق  به   رسیدن  ابتدا

  استفاده  آن  از امروزه اما رفتمی  جندق به  مستقیمأ راهی سابقأ بود ما دوازدهم اطراق که

  آن از شتر ٢ با مرد ٢ که بود پیش سال  چند بود شده تردد آن در که باریآخرین . دشمین

 روز  ۴  ردیمکمی   حرکت  مسیر  این  از  ما   اگر.  داشت  طول  روز  ٢  سفر  و  بودند  کرده  عبور

  خطرناکی   کار  راهنما  بدون  کویر  از  عبور  که  گفت  و  کرد  منع  را  ما  بلد  اما.  افتادیممی  جلو

  هایسال در کویر فوقانی الیۀ تحمل و  بود خطرناک هم راهنما  با  حتی مسیر این . بود

 پس  آن  از  گذشته.  دشمی   باتالقی  بعد  سال  بود  خشک  امسال  که  قسمتی.  بود  متفاوت  مختلف

  راه باقی اگر و دشمی  محصور  کویر میان در مسافر مسیر، از نیمی از بیش طی از

 .ردکمی  مراجعت  باید بود نامطمئن 

 از  جندق  تا  مستقیم  راه  که  فتگمی   چوپان  مرد  این  نخجیر  کوه  در  ما  راهنمای  برخالف     

  جندق  در  االن  بودیم  یافته   را  راه  این   ما   اگر  و  دشمی  آغاز  دوسون  چشمه  و  کریم  چشمه   بین 

  مرز کویر حاشیۀ از حرکت با زیرا نبودم  ناراحت وجهیچه ه ب  مسئله این از من اما. بودیم

  محدود  بسیار  کویر  مورد  در  او  اطالعات  مجموع  در.  ردمکمیمشخص   نقشه  روی  به  را  آن

 .نشود مجبور آن انجام به هرگز ردکمی آرزو و نکرده  سفر آنجا  به هرگز او و بود

  که   نخجیر  کوه  و   ما  بین.  دشمی  ریزتر  رفتهرفته  و  داشت  قرار  ما   سر  پشت   نخجیر  کوه     

  هر. داشت امتداد شرقشمال و شمال جهت تا که بود کویر بود شده واقع ایجزیرهشبه  در

  تا  چرکین سفید از گوناگون هایرنگ با آن مسطح سطح به ردیمکمی  پیشروی بیشتر چه

  ما مقابل در روز طول در که رسیدیم ائیهه کو  به. دیمشمی  نزدیکتر سیاه و ایقهوه زرد،

.  گشت  اضافه  اهه بوت   تعداد  به  و  شد  خوب  بسیار  و  شنی  کوه،  نزدیکی  در  مسیر.  داشتند  قرار

  شتر. بود کردهآهسته  را ما حرکت و شده بیشتر مسیر شیب. بودند چرا مشغول هائیشتر



 دین سون هه  عبور از دشت کویر
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  ته   به  را  آن  هللاحبیب   و  نداشت  حرکت  نای  حاال  بود  شده  ضعیف  پیش  روز  چند  از  که  پیری

  مسیر  در  فراوانی  شیارهای.  ردیمکمی  حرکت  سرباالئی  مسیر  از  کوه  دامنۀ   در.  بست  قطار

  مقابل کوه. دادیم ادامه  حرکت به جنوب جهت  در و زده دور را ایجزیرهشبه . دشمی  دیده

 که  دشمی دیده پوشالی سقف با سنگی کلبۀ  چند آن دامنۀ در. داشت نام بزرگی کوه ما

  سایرین  گفت  و  بود  اطاقک  این  در  آنها  از  یکی.  رساندندمی   صبح  به  آن  در  را  شب  چوپانان

 .بودند  رفته باالتری  نقاط  به

 

 
 

  آن  شدید شیب. نبود مناسب  اصأل  سنگین بار  با  شترها  برای و  بود سخت بسیار مسیر     

  ٢٠ عرض و متر  ١٠ عمق  به  شیار یک به. ردکمی  مشکل را حرکت ماسه  از ایالیه  با

  چند .  رسیدیم  رسیدمی  دامنه  به   دلتائی  مانند  و  شده   آغاز  کوهی  یال   از  که  ایدره   پای  در  متر

  که  سرسبزی محوطۀ به باالخره  و رفتیم باال کوه  دامنۀ  از. داشت وجود  هم کوچکتر  شیار

. کردیم اطراق آنجا در و رسیده داشت قرار آن باالی در شوری نسبتأ آب با دم چشمه

 .بود  متر ٩١۴ نقطه  این ارتفاع

 در هاچوپان . آمدمی  باال نرمی  زمین  میان  از آب و بود آبادملک  چشمه شبیه  دم چشمه     

  خوردن  تا بودند کنده متر ٣ تا یک اندازۀ به کوچک  حوضچۀ  چند آن اطراف جویبارهای

  بوی  جا  همه  و  دشمی   دیده  هاچوپان   اطراق  آثار.  شود  ترراحت  گوسفندان  و  شترها  برای  آب

  به  ایعالقه  ضروری شرایط از غیر آدم که  بود ایاندازه به آب شوری. دادمی  گوسفند 

  به  و خورده آب طوالنی مدت  به بودند نخورده آب روز ۴ که شترها. نداشت آن  نوشیدن

 .بود کافی روز ٢ برای  فقط کاه  حاال . رفتند کاه از کوهی کنار

  چوپانان   از  آن  ایهه را  و  کویر  مورد  در  محلی  اطالعات  کسب   اطراق  در  من   کار  اولین      

 میرزا. فتندگمی  َسوز سبز به و اُو آب به  آنها  و  نبود راحتی کار آنها لهجۀ فهمیدن اما بود

  دست  به منطقه   مورد در اطالعات  اندکی ترتیب  این  به . دادمی  توضیح  را آنها  هایصحبت 

 کرده  عبور آنها  کنار از امروز ما که ائیهه کو و محل این اطراف در هاچوپان . آوردم



 کویر یدر مسیر غرب  بخش بیست و سوم

 .داشتند سراغ چشمه  ٢٨  بزرگی کوه  به ویژه بودیم

 قرار نزدیکی  فاصلۀ  در که  نخجیر کوه  اطراف از محل  این  در واه ه ک  فتند گمی  آنها      

 در نکته این. ردکمی  تعیین را منطقه هوای و آب مرز کویر گوئی تو. بود ترگرم داشت

  برفی  حتی.  بود  نباریده  برف  دم  چشمه  منطقۀ   در  امسال  که  فتندگمی   آنها.  شد  تکرار  مه  هآیند

  در معموأل هازمستان . بود نباریده منطقه این در هم بودیم آن شاهد پیش روز چند ما که

 .ودشمی   آب زمین به رسیدن با  ببارد برفی  استثنائأ اگر و باردمی  باران  محلاین

  محل  این  در  عشایر   قبیلۀ  یک  رئیس  بولوج  ماد  به   متعلق   رأس  ۴٠٠  تعداد  به  گوسفندانی     

  حیوانات  أسابق   ما.  بود  اصفهان  مهاباد  کدخدای  به  متعلق  شتر  ٢٠٠  با  ایگله.  ردندکمی  چرا

  نفر ١٠٠ حدود. باشد ثروتمندی مرد باید او و بودیم دیده هم دیگر ایههچا کنار در را او

  کاروان   در  کار  سپس  و  برده  سر  به  خود  مادر  با  سال  ٣  مدت  به  آنها .  داشتند  بچه  شترها  از

  این  در ماه ٨ مدت به  و شده آورده دم  چشمه به  اکتبر ماه اواخر در شترها . دشمی آغاز

  لرستان   والیت  در  واقع  بختیاری  منطقۀ  به   سال  گرم  ایهه ما  در  سپس.  ردندکمی   چرا  منطقه

  چهار با ایمنطقه  بودیم شنیده را آن نام بارها ما  که  اصفهان مهاباد . نمودندمی  مراجعت

  استراحت   و  کار  میان  در  سال  یک  که  داشتند  شتر  هزار  ٧  حدود  آن  اهالی.  بود  فراوان  پایان

 .داشت گوسفند هزار صد آبادی آن از گذشته. ردندکمی

  و  کویر که شمال سمت  به  من . بودیم صحبت  مشغول و  نشسته چادر از خارج در ما      

  بود  مشخص  باتالق و گل از دریائی  میان در جزایری، و اههجزیرشبه  ها،خلیج  با آن مرز

  در کویر  هایپیشرفتگی . رسیدندمی نظر  به  ائیهه کو مانند  سخت  جزایر. ردمکمی  نگاه 

 از  را  ما   سایرین   مانند  هم  چوپانان  این.  آوردمی  پدید  غریبی  منظرۀ   کویر  در  بیابان  و   بیابان

  آن برای عجیبی احترام و داشته  ترس کویر از مردم اینکه  جدأ. کردند آگاه آن خطرات

  نمک   سطحی   الیۀ   ضخامت   باشد  طوالنی  خشکسالی  اگر  که   فتگمی   آنها   از  یکی .  بودند  قائل

  حتی  بزرگ کاروان با  حرکت  اما. رددگمی پذیرامکان  آن روی به حرکت  و شده قطورتر

 هایکاروان   که  فتگمی  و  ردکمی   مقایسه  یخ  الیۀ  با  را  آن  او.  بود  خطرناک  هم  شرایط  آن  در

  هیچ  پای آنجائیکه کویر قلب  در که بود  شنیده  او . بودند مواجه  شدن  غرق  خطر  با  بزرگ

. دارد وجود  شیرین  آب ایهه چشم و هانخل  با خرمی و سبز  جزایر نرسیده آن به  انسانی

 پردازی داستان گوناگون مسائل مورد در تخیالت عالم در اقوام سایر مانند هم ایرانیان

 .نندکمی

  مدت  به چه   اگر. نداشت  خوبی شرایط اما  برساند  اطراق به  را خود  شد موفق   پیر  شتر     

  مردان . نبود خوبی نشانۀ این و ردکمین آب به هم نگاهی حتی اما بود نخورده آب روز ۴

  هنگام. زد باز سر آن  خوردن از او اما  کردند درست  دانه پنبه  و  کاه  ایههنوال او برای

  صحبت شده،  خود هایخورجین  و اهه گیو تعمیر مشغول شبانهآتش  کنار در مردان غروب

  کرده حرکت  پیاده مسیر هایسرباالئی  در روز تمام آنها. پرداختند قلیان صرف  به و کرده

  نکتۀ . بودند نرفته پیاده  هم قدم یک  حتی کاظم  آول و میرزا اما  رسیدندمی نظر به خسته  و

  جملۀ یک  حتی لحظه این تا من و باشند راضی و  خوشحال مهه ه ک بود آن  من برای مهم

 .بودم  نشنیده کاروان مورد در بد


