
 

 

 

 

 

 هفتم و بیست بخش 

 جندق راه
 

 فرا  را  جا  همه  نازکی  صبحگاهی  یخ  بعد  روز.  رسید  درجه  ۵  منهای  به  هوا  دمای  شب     

  نشان  و دشمی  بلند بخار حوضچه روی از. شد طرف بر آفتاب آمدن باال با اما ه بودگرفت

  قنات  کنار از. شد  آغاز حرکت ژانویه ٢۶ روز. بود واه ه ب  نسبت آب بیشتر دمای دهندۀ

 شن از ایالیه  را مسیر طرف ٢ ایهه کو روی. گذشتیم آن ایهه چا کنار از و کرده عبور

 .شد ایماسه   چندی از پس اما بود شنی  مسیر. بود پوشانیده

 آنها روینامگذاری با و هردکمطالعه  را انگلیسی و روسی ایهه نقش روز هر من      

  نقشه رویبه  کیلومتر ٣٠ حدود فواصلبه  سفر طول در را هااطراق. دمشمی  خوشحال

  نقشه   روی   به  سیاه   شاه  کوه  و  آرارات  کوه   بین   طوالنی   فاصلۀ   دیدن.  ردمکمی  گذاریعالمت 

  کیلومتر هزار    ۶۴۵و    لیونیم  یک  سعتو  با  ایرانلیونی یم   ٩  جمعیت.  داشت  وا  تعجب   به  مرا

 ایران هایبلندی . است مربع کیلومترهزار  ۴٨۴ بزرگی به  سوئد جمعیت برابر دو ،مربع

 .است  شده واقع متری هزار ۴ ارتفاع در تبت  اما پیونددمی  تبت   ارتفاعات به شرق در

  هم  از که ارتفاعیکم ایهه کو با محیط. کردیم عبور متعددی و پهن  ایهه در میان از     

  و  ایران جغرافیائی اختالفات . بود حیات از خالی تقریبأ  منطقه . دشمی  محدود بودند دور

  آب .  هستند  سپیدپوش  دائمأ  اهه کو  و  باردمی  شدیدی  هایباران   تبت  در.  است  زیاد  بسیار  تبت

 چهار  برای  غذا.  است  سرد  بسیار  منطقه  زیاد،  ارتفاع  خاطر  به  و  شده  یافت  وفور  به  شیرین

  ٢  هر در. آنهاست ایهه کو  جهت ایران و تبت  مشترک  وجه . دارد وجود کافی  حد به پایان

  جنوب  و جنوبی غربی، ایهه کو. باشدمی شرق از بیشتر غرب در اههکو فشردگی کشور

  با توانمی را کرمان و یزد کاشان، امتداد ایهه کو  رشته. ندهست  یمالیاه ه شبی ایران غربی

 1لونون که  ایهه کو کشور  شمال درخراسان  و البرز ایهه کو. کرد  مقایسه هیمالیا فراسوی

ون  که   حالیکه   در  ردندگمی  منتهی  کویر  به   جنوب  در  خراسانایهه کو  اما   ندکمی  یادآوری  را

  ٢هندوچین با  تبت ایهه کو تالقی محل در آن از گذشته. ودشمی  ختم مرتفعی فالت به لون

  می صاف  منطقه   سطح بلوچستان  و  افغانستان  ایهه کو به  ایران شمالی ایهه کو تالقی  مانند 

  جزیرۀشبه   و  ژاپن  منطقۀ   در  آسیا  شرق  سواحل  ایههکوشبیه   کامل   ایران  جنوبیمنطقۀ .  شود
1.Kwen Lun  محدود  تبت به شمال از و پامیر به جنوب از کهچین  غربی مرز امتداد در یهکو رشته  

 .دارد ارتفاع متر ٧1۶٧ گودس لون ونکه نام به آن قلۀ بلندترین. دوشمی

 است مالزی از بخشی و تایلند میانمار، کامبوج، ویتنام، کشورهای شامل آسیا  شرقیجنوب در ای. منطقه٢

 .دقرار داشتنکه از دید تاریخی زیر نفوذ فرهنگی هند و چین 
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 .باشدمی  1کامچاتکا

  بدون محوطۀ در شرقشمال  جهت در مسیر. گذشتیم چوپونان روستای قدیم محل از     

  حرکت آنها میان از اخیر روز چند در  که را ائیههدر ترتیب این  به. رفتمی  پیش حیاتی

 دیده جدیدی ایهه کو و بود شده عوض منطقه شکل حاال. گذاشتیم سر پشت بودیم کرده

  رشته   چپ  سمت  در.  بود  مسیر  راست  سمت  در  رنگی  سرخ  کوه  وربند،پوسای  کوه.  دشمی

  به  آبی چاه . بود آنها  از یکی نیگو کوه که  دره هزار ایهه کو نام به داشت  وجود ائیههکو

 شمال،  در  ایفاصله  در.  داشت  قرار  شرق  شمال  در  سرومان  ایهه کو   پشت  چبرون  چاه  نام

 .بود شده واقع  آن دامنۀ در روستا  و وردخمی  چشم به  جندق  کوه

. ردکمی  عبور  کویر از که بود سمنان  و شاهرود به انارک اصلی راه ما امروز مسیر     

  کویر .  بود  آمده  وجود  به  متعدد  هایکاروان  آمدورفت  از  که  بود  خودجوشی  مسیر  ،جاده  البته

  که  جندق   جنوبی   راه.  قرار داشت  غربشمال  و   غرب  جهت  در  فرسنگی  ٢  فاصلۀ  در  نمک

 .ردکمی  عبور کویر حاشیۀ در اهه کو این  شمال از بود شده  گفته ما  به  عالم روستای در

  هائیفسیل   آن  هایسنگ   میان  در.  شدیم  وربند  منطقۀ  وارد  صافی  مسیر  از  عبور  از  پس     

  کویر به را بهاری هایباران آب نهایت در که عمیقی و خشک مسیل از. دشمی  یافت

  طوالنی  مدت به  و شده  جمع آن در آب که ائیهه چال سنگاب،  مسیر در. گذشتیم رساندمی

  سمت   به مسیر ا،هه کو میان در گذری از عبور از پس. شد دیده زیاد تعداد به ماندمی باقی

  کوه  از را ما و کرده پیشروی بیابان  در که  را کویر از ایدماغه  حاال. خورد پیچ چپ

 .بودیم زده دور بود کرده منحرف شرق  جنوب   سمت به نخجیر

  سمت  شنی منطقۀ. رسیدیم داشت امتداد سرومان کوه پای تا که بازی منطقۀ به مجددأ     

  نقشه  روی به  که  شنی کویر این بنابر. داشت گیاهی پوشش بدون  ایهه تپ ،مسیر چپ

  منطقه این سایرین مانند هم چوپونان اهالی. داشت قرار ما  نزدیکی در بود نشده مشخص

  شتر  پشت  به  نشستن از و بودم کرده رویپیاده  ساعت  ٢ حدود .واندندخمی  جن  ریگ را

  شبیه  هاهندوانه . این داشت خودرو  هندوانۀ زیادی تعداد که  رسیدیم ایمنطقه  به . بردم لذت

 و خورد را آنها از یکی شتری. داشتند تلخی مزۀ اما هبود سیب بزرگی به  و فرنگیگوجه 

.  واداشت کار  این  به  را مردان و بود مناسب ازیببرف گلوله  برای اما  کرد تف بالفاصله 

 او. ترکید او سر به  برخورد با  که  زد هللاحبیب  پیشانی به  را آنها از یکی  بیگقلی  عباس

  به  نشد  موفق البته. دوید او دنبال به و کرد جمع خود دامن در عدد ٢٠ حدود پاسخ برای

 .نامندمی صحرائی هندوانۀ  را میوه این  ایرانیان. برسد قزاق

 دل و  مطبوع  بسیار غربیشمال  باد  و  داشتیم سر  پشت را خورشید.  شد گرم  اندکی هوا     

 هزار ایهه کو به. بود صفر باالی درجه 1٠ ظهر یک  ساعت هوا دمای. وزیدمی  چسبی

 اما داشت خطرناکی ایهه پرتگا آن جنوبی  جبهۀ. شدیم نزدیک شرقشمال جهت در دره

 .کردیم  عبور  سروین  کوه کنار از زودی به . رسیدمی  دامنهبه  مالیمی شیب با شمالی جبهۀ 

  لبۀک یک  هاچوپان . داشت وجود  نام مین ه ه ب شیرینی آب چشمۀ آن  شمالی کوهپایۀ  در     

 در شنی ایهه تپ . بیاورد  آب تا رفت چشمه  سوی به  شتری با  هللاحبیب .  بودند  ساخته سنگی
 1٠٬۵٠٠ عمقبه جهانمنطقۀ ترینعمیقکه  اُُختسک دریای و آرام اقیانوس بین روسیهشرق ایجزیرهشبه . 1

 .دادمی تشکیل کوریاک قوم را آن جمعیت از نیمی سابقأ . است شده گیریاندازه آن کرانۀ در متر
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 وجود غرب شمال در شن از دریائی. داشتند متر ٣٠ تا ٢٠ بین ارتفاعی ما چپ سمت

  جنوبی   جبهۀ   و   شمالی  شنی   زبانۀ   بین .  بود  مشخص   کامل   سرخ  رنگ  به   اهه تپ  حاشیۀ .  داشت

  کویر  سمت به  خشک مسیل چند غرب جهت  در. نداشت وجود شنی  ،دره هزار ایههکو

 ایههآبرا  تمامی ایدریاچه  مانند  که  باشدمی  مسطحی و پست   منطقۀ  ،کویر. نددشمی  منتهی 

  کویر  به   که  هائیمسیل   در  که  نیست  حدیبه   بارندگی  میزان.  رددگمی  سرازیر  آن  به  اطراف

 را ایدریاچه  نقش  کویر دید خواهیم که  آنچنان . باشد  داشته جریان آب  دائمأ  وندشمی  منتهی 

 شرقی منطقۀ از که باشدمی کویری زنجیرۀ ایههحلق از یکی ایران کویر. ندکمی بازی

  و  لیبی عربستان، ایران، ترکستان، تاکالمکان، ،٢گوبی از و شده آغاز 1منچوری در آسیا

 کویری کمربند  این. رسدمی  آفریقا غربی سواحل به  و  گذشته آفریقا در ٣صحراکویر 

 .است بزرگ اندازهبی

  جهت  در و  دشمی منتهی کویر به غرب در که  ردکمی  عبور  پهنی درۀ میان  از مسیر     

  جبهۀ  و ایصخره  اههوک می تما  جنوبی جبهۀ . داشت امتداد بعد ایهه کو ایهه در تا شرق

  به   شنی  ایهه تپ .  شد  بازتر  شنی  کمربند  سوی  به  چپ  سمت  در  ما  دید.  بود  مالیم  آنها  شمالی

  یچ ه ه ک دشمی  دیده بیابان  وسط در شنی  جزیرۀ یک.  داشت وجود  غرب در متر  ۴٠ بلندی

  کویر  به  شمال  در  کمربند  این.  زدمی  دور  را  آن  هم  جندق  جنوبی  مسیر  حتی.  نداشت  راهی

 .دشمی  منتهی

 نزدیکی در دره هزار ایهه کو حاال. گذشتیم بود  آمده  پدید اهه تپ  بین  که  شیار چند از     

  منطقه  این  برای نامی بلد. دشمی ن دیده ایبوته  و بود شده شنی مسیر. بودند ما  چپ  سمت

  یک عرض به  کوچکتر شنی کمربند یک در. نبود آن در ایچشمه  یا  چاه زیرا نداشت

 تاب  و پیچ آن  ایههدر میان  در ما و  داشت وجود متر ٣ بلندی به  ائیهه تپ  کیلومتر

.  گشت افزوده اهه بوت تعداد به و نداشت وجود ایتپه . شد ایماسه  مسیر آنگاه. وردیمخمی

  مانند  محوطه آن در چرا. ودشمی متعجب  هم نزدیکی در محیط این دو اختالف از آدم

  حالیکه  در نیست، خبری شن از منطقه این در اما شدهجمع  شن مرکزیآسیای  کویرهای

  باز کویر سوی به و  غرب سمت به پیش  درۀ نه،  اما. است یکسان  آنها  ظاهری شرایط

 ه ب  خود با  سال خشک و گرم فصول در را کویر از قسمت آن  شن غربی بادهای و دشمی

 .آورندمی مراهه

  سرومن  ایهه کو کلبۀ  از بیچاره. بود افتاده ما  کاروان دنبال  به  الغر و سیاه  سگ یک      

  پیشاپیشکه   من  شتر   کنار   در   او.  بود  کرده  فرار  دشمی نیافت   خوردنبرای  چیزی  آب   جزبه   که 

 ترروشن   حیوان  رنگ  از  بود  افتاده  جلو  به   که  آن  سایۀ .  رفتمی  راه  ردمکمی  حرکت  کاروان

  مراجعت  دائمأ  اما  دادندمی  فراری  را  او   سنگ  پرتاب  با  و  آمدنمی  خوششان  او  از  مردان.  بود

   در بیچاره .داد ادامه  ما با مراهیهه ب  او  و نداد فراری را او هم نونگ   پارس حتی . ردکمی
 جورچن خیتان، خیانبی، مانند اقوامی قدیمی سکونتگاه منچوری. است چین کشور شرقیشمال منطقه نام. 1

 .باشدمی شرقشمال معنی  به که است دونگبی چینی زبان درآن  تررایج نام. است منچو و

 در مغولستان هایاستپ  و آلتای کوه  رشته با  که مغولستان جنوب و چین شمال در بزرگ کویری منطقه .٢

 .است شده احاطه شرقجنوب در شمالی چین دشت و غربجنوب در تبت فالت شمال،

 کیلومتر  میلیون  ٩  حدود  مساحتی  با   آفریقا   شمال  در  جهان  گرم  صحرای  ترینبزرگ آفریقا  بزرگ  صحرای.  ٣

 که از سواحل دریای سرخ در شرق تا سواحل اقیانوس اطلس در غرب وسعت دارد.  مربع
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  و  نداشت  کاری  ما  با  او.  نشد  اهلی  هرگز  اما  شیدکمی  دراز  من  چادر  کنار  در  شبانه  اطراق

  برای  اما  ردکمی   مراقبت  ما  از  و  وردخمی   مجانی  غذای.  بود   خود  فیلسوفانۀ  افکار  در  دائمأ

 .بود غریبه   همه

 

 
 

  که  جدأ. پیچیدمی دره هزار ایههدر میان در ما  کاروان زنگ صدای. شد ۴ ساعت     

 در اهه کو یال. داشت وجود اهه کو میان در کوتاه  و پهن  درۀ هزاران و  بود مسمائی با نام

 از آرامی به  غربشمال  جهت  در حرکت  مسیر.  بود شده  ترتیره غروب  بلند  ایهه سای میان 

  این   در  کوه  جنس.  کردیم  اطراق  ایدره  میان  در  و   آمد  سر   به  من   تحمل .  رفتمی   باال   اههکو

 .بود 1٠٩٧  محل ارتفاع و آهکی قسمت

 هم آنها پای داخلی قسمت. دشمین خوب آنها سینۀ زخم و شده الغر ما خستۀ شتر ٢     

 استراحت روز چند به فقط و وردندخمی خوب غذا اما دشمی  پانسمان باید و بود شده زخم

 .ردیمکمی  انتخاب سبک اندازهبی  را آنها بارما . شوند حال سر تا  داشتند نیاز

  هوا. افتادیم راه به معمول طبق صبح ٨ ساعت. رسید درجه  ۶ منهای به شب دمای     

 اهه در از زودی به. کردم آغاز رویپیاده با  را حرکت  شدن  گرم برای و بود  خنک  هنوز

  جندق   کوه  نام  به  راست  سمت  ایههکو.  رسیدیم  فراوان  ایهه بوت   با  ایمنطقه   به  و  شده  خارج

  بود راه فرسنگ ۵ جندق تا که  فرسخ ۵ حوض به مدتی از پس. داشتند قرار ایفاصله در

  جمع  آن  در باران آب  و بودند  ساخته   شکلی گنبدی سقف  زیر سنگی حوضچۀ  یک . رسیدیم

 آن  کنار  در  ایکلبه .  بود  خنک  و  خوشمزه  شیرین،  اما  بود  تیره  اندکی  آن  آب  اگرچه.  دشمی

  مسیل . داشت شیب  اندکی مسیر  و بود شرقجنوب  به غربشمال  دره جهت . داشت وجود

  کویر   نام  به   کویری  خلیج   یک   به   شرقجنوب   جهت  در  که   بود  درهاین   وسط  در  عمیقی   نسبتأ 

  درون ما  واقع در. شد  خواهیم آشنا آنها  با زودی به  ما. دشمی  باز مریجان کویر و خور

 .بود شده  کویر وارد که بودیم  بیابان از ایجزیرهشبه 

 صخرۀ یک  کنار از. گرفت قرار ما  چپ سمت  در نیگو  کوه مجددأ دیگریچرخش از پس
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  سختی به شترها . رساند  متر 11٩۴ ارتفاع به ایمنطقه  به را ما سرباالئی. گذشتیم گچی

  از بزرگتر حوض این . رسیدیم فرسخ ٣ حوض نام به دیگر حوض  یک به. رفتندمی باال

  شتر ٢۶  و مرد  ۶  با کاروانی.  بود  درجه ۵  آن زالل  و شیرین   آب  دمای و  بود پیش حوض

  11  را  سمنان  تا  راه  طول  آنها.  بود  کرده  اطراق  محلاین  در  بود  سمنان   عازم  انارک  از  که

 اهالی  از  ثروتمندی  مرد  اردکانی،  باقرمحمد   سید  نام  به  شخصی  استخدام  در  آنها.  گفتند  منزل

.  بودند  کرده طی منزل 1۶ محل  این  تا یزد از و  بودند ردکمی  زندگی جندق در که  اردکان

  شمال به  جنوب در فارسخلیج  در بندری از که  بود  حنا  و هندی نخ پارچه، چای،  آنها  بار

 یزد از را محموله آنها و بود رسانده یزد به بوشهر بندر از را کاال کاروانی. دشمی حمل

 در چرا برای شترها روزها. ردندکمی طی فرسنگ ٨ تا ٧ شب  هر  آنها . بودند کرده  بار

  نسل  آنها  و  بود  مناسب  بسیار  شترها  برای  سفر  اینگونه.  دندشمی  رها  اطراق  اطراف  بیابان

  بار  زیر شب خنکی در شترها. داشتند عادت آن به و کرده سفر روش این با نسل اندر

  روز در حرکت  ما حیوانات  خستگی علل از یکی . وندشمی ن خسته  روز اندازۀ به  سنگین 

  سفر این از من هدف گفتم آنها به من اما کنیم عوض  را سفر ساعات گفتند ما به آنها. بود

 .نبود  مناسب من  تحقیقات برای  شب تاریکی در حرکت  و بود  کویر دیدن

 نان آنها . بودند چپق  کشیدن  و  صحبت   سرگرم  و  نشسته  چاه  سایۀ  در  آنها کوچک  گروه      

  آنها  از  یکی .  بود  گروه  وسط  در  آبی  کوزۀ   و  داشتند  مقابل  در  ائیهه کاس  و  دست  در  را  خود

  داشتند  نظر   در  آنها .  شد  کار   سرگرم  و   رفت  شترها   سراغ  به  بود  کرده  تمام   را  خود  غذای  که 

  آنها شترهای کنار از عبور با ما شترهای. برسانند جندق  به  را خود روز روشنائی در

  این   گفتند  و  کردند  سیاه  سگ  به   نگاهی  مردان.  شدند  خود  کردۀ  کف  دهان  کردن  باد  مشغول

  را خود سگ  که بودیم نشده دور اندکی هنوز اما دادیم آنها  به  را حیوان  ما  و  بود آنها  سگ

  بسیار بود آنها با  یزد از که  را او آنها حتمأ . کرد حرکت کاروان مقابل در و  رساند ما  به

 وردخمین   مشامش  به  آنها  بوی  اینکه  از  و  شیدکمی   بو  را  زمین  دائمأ  بیچاره.  بودند  کرده  اذیت

 .بود خوشحال

 ایهه کو. شد یکی مسیر  این با جندق به عالم روستای  دیگر مسیر فرسخ ٣ حوض در     

  داشت قرار آن میان  در عربی چاه نام به چاهی. وردخمی  چشم به غرب  سمت  در بونیگو 

  به  خورده، پیچی جاده. بود مشخص کامل جاده  حاال . ردکمی  عبور آن نزدیکی از جاده و

 از  پس   غرب  دوردست  در.  رساند  جندق  کوه   غربی  جبهۀ  به   را  ما   و  رفت  شرقشمال   سمت

  حاشیۀ  در که  دشمی آغاز روشن رنگ به جدید کوه  گروهی بونیگو  رنگ بنفش ایههکو

  تمام .  بود الواهرعین  اهه کو این نام. نبود خبری شن از اما داشتند قرار کویر غربی

. دندشمی  ختم کویر به  غربشمال جهت در داشت وجود منطقه در که خشکی هایمسیل

  در آن پائین قسمت در. دشمی آغاز نارک رود دهنۀ نام به بزرگی درۀ از آنها از یکی

 .بود کرده راه راه را مسیر نمک کویر، نزدیکی

  مقابل   در  مسیر  راست،  سمت  در  کوه  چند  و   چپسمت   در  منفردی  کوه   از  عبور  از  پس     

  چشم  به بود زرد و آبی تیره، بنفش رنگ  به آن افق که شمال سمت در کویر. شد بازتر ما

  جهت   در  که  بادی  اما  نددشمی  دیده  هم  آن  دیگر  سمت  ایهه کو  بود  صاف  هوا  اگر.  خوردمی

 انتهائیبی  اقیانوس  مانند  کویر.  رفتگمی  را  دیدجلوی  و  کرده  بلند  را  هاشن  وزید،می  شمال



 دین سون هه  عبور از دشت کویر
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 .بود  صاف افق خط  با

  از که بود جندق فرسنگی نیم و یک در مسیر کنار در دیگری آبگیر گسسون حوض     

  قناتی  طریق از روستا آب. دشمی جدا گسسون روستای به غرب شمال سوی به راهی آن

  به  شیارهائی و  هامسیل میان  از روشنی خط  مانند جاده. شتگمی  تأمین روستا  شرق در

  جبهۀ  در و دشمی دیده کامل شمال جهت  در جندق کوه حاال. بود مشخص متر چند عمق

 .بود باقی برف  اندکی کویر به   رو آن جنوبی

 

 
 

  آنها  پای در هامسیل. بود مشخص  مانند ایوان  چند راست سمت  در عظیم درۀ یک  در     

 در ردکمی  تأمین را جندق  آب  که قناتی سرچشمۀ. رفتندمی  روستا  سمت  به  و خورده پیچ 

  ریخته  جاده کنار به را آن ایهه چا خاک. داشت ادامه راه امتداد در قنات  و  بود محل این

  رو  نهر از و رسیدمی  زمین  روی به  آب نهایت  در شده، ترکوتاه  رفته رفته  اهه چا. بودند

 آب تبخیر از تا بودند ساخته کوه سایۀ  در را نهر این. دشمی جاری روستا سمت به بازی

  آسیاب   دوم   سنگ  و  داشت  قرار  آسیابی  سنگ   پله،   چند  با   پستی  قسمت   در.  شود  جلوگیری  آن

  روئیده   کوچک   هایبرج   با   باغی   خارج  در  توت   درخت   ٢.  افتادمی  حرکت  به   نهرآب   توسط

 از خارج را خود چادرهای ما. رسیدمی  نظر به غیرمعمول بسیار شرایط این در که بود

  روستاهای سایر مانند  که  بود بزرگی روستای جندق. کردیم برپا  روستا  جنوب در باغی 

 .بود  خاکی و زرد منطقه  این


