
 

 

 

 

 

 هشتم و بیست بخش 

 کویر از عبور به اقدام
 

  تمامی   باید  کویر  دیدن  برای  آیا.  بودم  خود   آیندۀ  برنامۀ  فکر  در  من  جندق  به  ورود  هنگام     

 رفتم؟می طبس به مستقیمأ  بود بهتر یا  ریدمخمی  جان  به  را آن فرسنگی  ۴٠ راه مشکالت 

  تن  چند من  چادرها برپائی  هنگام. ببینم خود چشمان  با را نمک کویر داشتم عالقه  من ولی

 این در. کنم  کسب منطقه مورد در اطالعاتی تا کردم جمع خود دور را روستا اهالی از

  کویر  غربی  قسمت  وارد  روزشبانه   چند  طی  در  و  شتر  چند  کرایۀ   با  که  بود  آن   امکان  روستا

  دادم پاسخ  من. ردکمی خسته مرا چاپاری حرکت  فتندگمی اهالی اما کنم دیدن آن از و شده

  در  حرکت طرز آنها . است خوب  هم من برای باشد  مناسب شما برای چاپاری حرکت  اگر

  سپس .  شود  خسته  تا  ردکمی  شواری  شتر  آنقدر  حرکت  از  پس  کاروان.  دادند  شرح  را  کویر

  کویر  درون. نشستندمی  شترها  پشت باز آن از پس  و  ردندکمی دوندگی یا  رویپیاده  اندکی

 غذای  شترها تا داشتند ساعته نیم استراحت ٢ یا  یک  فقط. ردندکمی  اضافه خود سرعت  به

 شبانههم    غیرکویری  ایههرا  درحتی    آنها .  بخورند  ردکمی   حمل  خود  با   کاروان  که  را  خود

  من " گفت شخصی." شوم همراه شما با شرایط این با حاضرم" گفتم من. ردندکمی  حرکت

.  دهممی کرایه شتر ٣ من" گفت او". بدهید من به خوبی پول باید و امبوده  کویر در بارها

.  بود خواهند اینجا فردا بخواهید اگر و  باشندمی  بیابان در فرسنگی ۵ فاصلۀ  در اکنون آنها

 قصد من" کردم سؤال". کرد خواهم همراهی را شما هم من خود باشید مایل صورتیکه در

"  است؟  قدر  چه   شما   نرخ.  کنم   مراجعت  توروت  و   خور  طریق   از  و   رفته   آباد   حسین   به  دارم

 هم را چهارمی شتر باید او زیرا کردم تعجب مبلغ این از من". تومان ٣٠"  داد پاسخ او

  به " گفت  او" شد؟کمی  طول چقدر سفر این " پرسیدم. آوردمی مراهه ه ب خود  حرکت برای

  اما .  شویم  منتظر   باید  ببارد  باران  کویر  حاشیۀ  در  اگر.  داردبستگی   هوا  شرایط  و   شما  تحمل

  ختم  تا  باید  و  بردارند  قدم  یک  حتی  بود  نخواهند  قادر  شترها  ببارد  باران  کویر  وسط  در  اگر

 آبادحسین   در  روز  یک   و  شدکمی  طول  روز  ١٠  سفر  این  مناسب   شرایط  در.  کنیم  صبر  باران

  صحبت  مرد آن با این از بیش روز آنمن ". نیمکمی استراحت توروت در روز یک و

  ١٠ این بودم حاضر و نبوده دل دو دیگر  حاال. بودم عالقمند سفر این به شدیدأ اما نکردم

.  باشم دیده نزدیک از را نمک کویر تا کنم تحمل ترتیب ره هب را سفر مشقات  و روز

  کویری شرایط با و بود خور اهل او زیرا ببرم مراهه هب را غالمحسین فقط گرفتم تصمیم

 تختخواب   و  چادر  حتی  و  بردمنمی  خود  با  چیزی  آذوقه  و  لباس  مقداری  جز  به .  داشت  آشنائی
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 .ذاشتمگمی  جندق در راخود 

  به اندکی تا بود آن زمان اینک و بود شده سپری خطر بدون کنون  تا نواختیک  سفر     

 از پس باشد کنندهخسته  و سخت ویندگمی که ایاندازه به سفر این اگر. دهم هیجان آن

 چند  زیرا  نداشتم  جغرافیائی  تحقیقات  انجام  قصد  من  البته.  ردمکمی  استراحت  مدتی  مراجعت

  من  تجربیات به مسیر ٢ از کویر در سفر اما بودند دیده نزدیک از را کویر سابقأ فرنگی

 .ردکمی  اضافه

 

 
 

  بود  یزد کاروان همان این. رسید گوش به کاروانی زنگ صدای بعدازظهر 7 ساعت     

 پس مدلی کربالئی ما بلد. کنند عبور کویر از داشتند قصد هم آنها. دشمی جندق وارد که

  و  بود خوبی مرد او مجموع در. رفت ١انارک به بعد روز خود انعام و حقوق دریافت از

  وبود  صاف کامل  غروب آسمان . کرد من  به بزرگی کمک خود جغرافیائی اطالعات  با

  هوا  سفر  آغاز  برای  بودند  گفته  آنها.  دادمی   نشان  را  صفر  زیر  دماسنج.  شد  سرد  اندکی  هوا

  و  فقیر روستای این خود نور با شبانه  مسافرین چراغ این ماه، زودی به. باشد خوب باید

  جیب   سایرین  از  شدن   جدا  از  پس  آنها  شاید .  رفتم  فرو  فکر  به   من.  کرد  روشن  را  افتاده  دور

 کاروان مردان با  را خود برنامۀ من دهند؟ انجام کاری چنین باید چرا اما کنند  خالی مرا

. کردم  انتخاب   گروه   ناظر   عنوان   به   را  بیک قلی  عباس   خود  غیاب   در  و   گذاشتم   میان   در  خود

  گفت  که   میرزا  تأیید  از.  شد  خواهد  اخراج  نکند  گوش  او  هایحرف  به   کسی  اگر  گفتم   آنها  به

  از تهران در را لغت این او احتمال . کردم تعجب" است صاحب ٢کاردار بیک قلی عباس"

 .بود بلد  میرزا که  بود  فرانسوی لغت تنها  این. بود شنیده  کسی

  مناسب  سفر  برای شرایط . بود درجه ۵ منهای آن دمای  و  صاف واه ه ژانوی  ٢٨ روز     

 با را روز. داشت بستگی آن به ما برنامۀ زیرا ردمکمی  نگاه را آسمان دائمأ من. نمودمی

   ایههرا و اهه چا مورد در روستائیان  از تن چند با  و کرده سپری  سفر اسباب کردن مهیا 
 .رسدمی ساسانیان زمان به آن تاریخ که کویر دل در اصفهان استاندر  نائین شهرستان هایبخش . از١

٢ .Charge d’affaires 



 اقدام به عبور از کویر  بخش بیست و هشتم

 .نمودم  صحبت منطقه

  تحت  خور حاکم و  بود خور حاکم فرمان زیر که  دشمی خوانده کالنتر روستا مسؤل     

.  دشمی  تقسیم آبادی چند این میان کویر امورات ادارۀ. داشت قرار سمنان حاکم اختیارات

 .بود متر 99٨  روستا ارتفاع . داشت اهالی نفر هزار تا ٨٠٠  بین خانه،  ٢۵٠ با  جندق

 لبو،  زردآلو،  انجیر،  گالبی،  سیب،  انار،  انگور،  خربزه،  هندوانه،  توت،  روستااین    در     

 و دامداری با اهالی از گروهی. آمدمی  عمل  به پنبه و ذرت گندم، سبزیجات، چقندر، پیاز،

  گوسفند، هزار ٣ شتر، ۶٠٠ روستا . ردندکمی  معاش  امرار نقلو  حمل  طریق از گروهی

ها  تمامی خانه   در  خروس  و   مرغ   اما   نبود   خبری  گاو   از.  داشت  اسب  یک   و   قاطر   االغ،   چند

  بین  هائیکاروان   خدمت  در  فصول  سایر  در  و   کرده  استراحت  هازمستان   شترها .  دشمی   پیدا

 ندردکمی  عبور  جندق  از  که   طبس  و  اصفهان  مشهد،  سبزوار،  تهران،  شاهرود،  شیراز،  یزد،

  گاهی. کند عبور بزرگ کویر از تا ذشتگمی روستا از کاروانی روز هر تقریبأ. بودند

  تابستان  فصل  در  کویر  از  عبور  اگرچه.  بود   نفر  ٢٠٠  تا  ١٠٠  بین  هاکاروان  شترهای  تعداد

 فصول  در  اکثرأ  هاکاروان   اما  بود  ترراحت  باشدمی   خشک  کویر  سطح   و  باردنمی  باران  که

  و اهه چا آب از مقداری آفتاب  شدت با  تابستان فصل  در. ردندکمی  حرکت  سال خنک

  هاکاروان  وآمدرفت پیش   روز چند از. رددگمی  اضافه  آب شوری به   و  شده تبخیر  هاچشمه 

  مقصد به کاروان یک و شاهرود مقصد به کاروان ٢ امروز و دیروز اما بود شده کمتر

 ردکمی  حرکت  شمال جهت در که هائیکاروان  بار. ندبود کرده عبور روستا از انارک

.  بود نوع این از محصوالتی و فلفل دارچین، هندی، چای حنا، پشم، پنبه، پارچه،

 ایکارخانه   محصوالت   و  آهن  روسی،  ایهه پارچ   روغن،   نفت،  شکر،  روجنوب   هایکاروان

  از متعددی روکاروان  ایههرا سر جندق عبارتی به . ردندکمی   حمل جنوبی شهرهای  به را

  خور به مستقیمأ راهی. نبود  افتاده دور روستای طبس مانند  و  گرفته قرار جنوب  به شمال

  عباس و سرگذر نو،  چاه گسو،شش روستاهای  از و  بود فرسنگ  ١۶ آن طول که رفتمی

  بنادری مانند  که  بودند روستاهائی  شمال در حسینان  و  جنوب  در جندق. ردکمی  عبور  آباد

 در  هوا  شدن  مناسب  تا  روز  ٢  یا  یک  روشمال  هایکاروان .  ردندکمی  عمل  کویر  ساحل  در

 هایکاروان . ردندکمی  حرکت  حسینان سمت به  زیاد  سرعت  با  آنگاه و نموده توقف جندق

  سخت قسمت اینکه از و کرده استراحت جندق در کویر در سریع حرکت از پس روجنوب 

 .شدندمی  خوشحال بودند  گذاشته  سر پشت را سفر

 هایداستان  مطابق. نندکمی  زندگی دریائی ساحل در که  ردندکمی  احساس جندق اهالی     

  رود  و   بود  دریاچه  پیش،  سال  ٠۵١٣  حدود  یعنی   ١انوشیروان  سلطنت  ایام  در  کویر  باستانی،

  این در. ریختمی  آن  به  محل این در ردکمی عبور ساوه  و  همدان از که قراچای بزرگ

  محل این  در که  ودشمی احساس کویر  از عبور هنگام. است نهفته  حقایقی هاداستان 

  سوزان و خشک آسیائی کویرهای سایر مانند آن هوای و آب. است شده غیب ایدریاچه 

  مسیر پیش سال صدها که فتندگمی اهالی. نیست یکسان ویرک می تما در آن  شدت اما  بوده

   یک زیرا نمانده جا به  آن از اثری اکنون که رفتمی  سمنان به کویر میان از مستقیمی
 به نزدیک در. بود زادهدهقان دختر یک  و قباد پسر ساسانی، شاهنشاه بیست و سومین دادگر، . انوشیروان١

 .یافت گسترش سرخ دریای تا  سند از ایران سرزمین م ۵79 تا  ۵٣١ بین او فرمانروایی سال ۵٠
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 از را راهاین  و یافته ادامه جنوب در خور تا ،شده تشکیل سمنان جنوب در نمک دریاچۀ

.  است  متفاوت کویر مختلف نقاط در بارندگی میزان و هوا رطوبت . است برده بین

  حرکت  شرقی ترکستان کویر در نور لپ دریاچۀ از بیش نمک کویر عمقکم ایهه دریاچ

 .اندبرده  بین  از را مسیر  این و کرده

 رسیدمی   منطقه  این  تا  کریم  چشمه  از  که  ردندکمی  صحبت  راهی  از  اهالی  آن  از  گذشته     

  خوشحال  بسیار  من.  بود  رفته   بین   از  هاسال   طول  در   اما  ردکمی  طی  آن   قطر  از  را  کویر  و

 از تا  بودم شده وسوسه  نخجیر کوه در من  زیرا بودیم نکرده انتخاب  را مسیر این که  بودم

 .داشت برحذر آن انجام از را ما  چوپانی اما  کنیم سفر مسیر این

  حال در کویر کل که گفت باید ردکمی  عبور کویر از که باستانی ایههرا مورد در     

  هایقسمت   شدن   پر  با  اینک  ندبود  سفر  قابل  پیش  سال  صدها  که  ائیههرا.  است  شدن  خشک

  به مسطح کویر اگرچه. اندرفته  بین از شده آورده باد و آب مراهه ه ب  که شنی با آن گود

 اما دارد وجود ائیههحفر آن مرکزی هایقسمت در. دارد هائیگودال اما رسدمی نظر

 از بازمانده آثار مورد در من سؤال پاسخ  در. برسد آنجا به که نیست قدری به آب جریان

  و  شده نشینته  رسوبات  یعنی" است آمده  باال کویر صاحب، خیر" گفتند اهالی ،جادۀ قدیمی

 .است پوشانیده را راه

  در که دشمی  احساس. کنم دیدن  بدسابقه  کویر این  از تا  بود داده دست  فرصتی  حاال      

  بزرگترین  دشمی  گفته .  ردمکمی   حرکت  خطرناکی  دریاچۀ  در  و   نشسته  نامطمئنی  قایق  داخل

  تصمیم زیرا بود  مضاعف   خطر این  ما  برای  اما بود باران  بارش فصل این  در کویر  خطر

  عبور در شاید بود مناسب اول سفر در شرایط  اگر. کنیم طی مسیر ٢ از را کویر داشتیم

  خوب  هوای  منتظر  کویر  شمالی  ساحل  در  اهه هفت  دیمشمی  مجبور  و  شده  مواجه  باران  با  دوم

  دست  به  کویر عرض و  طول از واقعی اندازۀ یک  عبور  دو این  با  من حال  ره ه ب . باشیم

 .کنم ترسیم  آن از جامعی نقشۀ دمشمی  موفق و آورده

  گاهی . نداشتم روستائیان با صحبت جز به  کاری کویری هایقایق  رسیدن انتظار در     

  و روستا در هم طوالنی رویپیاده  چند . ردمکمی ترسیم را مناظر و کرده برداریعکس

  دیگری قنات به بودیم کرده حرکت آن  کنار از دیروز ما که قناتی. دادم انجام آن اطراف

  آب  همیشه  روستا  قنات  در. بود شوراندکی آن  آب  اما  داشت طول  فرسنگ  نیم و  پیوست می

 آبکم  خشک هایسال  در  و داشت باران بارش به  بستگی آن  آب میزان اما  بود جاری

  دو  این در اما  شود خشک شدید خشکسالی یک  در قنات  بود نزدیک پیش سال ٨. دشمی

.  نبود  اعتماد  قابل و  نداشته خاصی  نظم  بارندگی منطقه  این  در . داشت زیادی  آب  اخیر سال

 بارش  از  روستا  اهالی.  نبودند  زاباران  ابرها  شد  گفته  اما  شد  ابری  آسمان  یک  ساعت  حدود

 .داشتند خونی دل آن از هاکاروان  ولی دندشمیخوشحال   باران

  و خور  و  طبس گرمی به  نه اما  فرساستطاقت  و  گرم تابستان  طول در جندق  هوای     

 روی به  چهارگوشی دودکش  یک بادگیر. بود  پیدا وضوح به  اهه خان  بادگیر در نکته  این

  اطاق  به  اهه دریچ  آن   از  باد.  دارد  ائیهه دریچ  طرف  ۴  ره  ه ب  آن  باالی   که   استهه خان   سقف

  به   رو  ایدریچه   فقط   جندق  ایهه خان   از  تعدادی  بادگیر.  ودشمی   اطاق  خنکی   باعث   و  رسیده

 .است  شمالی بادهای بودن غالب دهندۀنشان  که داشت شمال



 اقدام به عبور از کویر  بخش بیست و هشتم

  دیوارهای. ندبود کثیف و باریک متر ٢ حدود عرض به جندق ایهه کوچ  و هاخیابان      

.  نداشتند  خارج  به   رو  ایپنجره   اهه خان.  بودند  کرده   احاطه   را  اهه خان   و   هاباغ   متری،  ٣  تا  ٢

 ایغریبه   که  ستنی  کردنی  تصور  ایرانیان  برای.  دشمی  باز  کوچه  به  کوچکی  هایدرب  فقط

  خاکی  و  زرد  سقف  با  کوچک  مسجد  چند .  باشد   داشته  دید  خانه  حیاط  به   یا  اندرونی  قسمت  به 

  تمامی . کنند جلوه اعیانی و زیبا ردندکمی سعی محقر ایهه خان از کندوئی میان در

 .بودند خاکی و  رنگ زرد بیابان،  و کویر مانند منطقه  هایروستا

 

 
 

 کاروانسرائی. داشت قرار ما  اطراق نزدیکی در و  آبادی جنوب  در روستا  گورستان      

  وارد که کاروانی. شددیده می قدیمی بسیار کاروانسرای یک خرابۀ فقط و نبود روستا در

  آخرین  از  مسافرین  و  کرده  اطراق  اهالی،  اجتماع  محل  در  میدان  از  خارج  در  دشمی   روستا

 از. بود افتاده میدان  این  وسط در خونابه میان  در شتری جنازۀ. دندشمی  آگاه منطقه اخبار

 .بود جاری زیاد  خزۀ با  باریکی جویبار روستا هایباغ کوچه  میان 

  به  فرنگی یک  روی پیاده خبر حتمأ که  را مرد چند فقط و  نبود شلوغ  روستا امروز     

  مشغول آن  کنار در من هنگامیکه اما دیدم قلعه خرابۀ اطراف در بود  رسیده آنها  گوش

 .کردند احاطه  مرا بچه   پسر و مرد  ٢٠٠ حدود شدم ترسیم

  که  بود دروازه یک  با گوشی ۴ محوطۀ. بود روستا دیدنی تنها مخروبه قلعۀ  یک     

  اسالمی  آسیائی  آن  معماری  سبک.  دشمی   دیده  آن  گوشۀ  ۴  در  برج  ۴.  داشت  گلی  دیوارهای

  انوشیروان   زمان   از  شد  گفته  آن  سن   مورد  در.  بود   سنگی  دیوارها  زیربنای.  رسیدمی   نظر  به

  سلطنت میالدی ۵7٨ تا  ۵٣١ هایسال  بین  عدالت و  قدرت با که  باستانی پادشاه دادگر

 دشمی  ولی  نبود  قدمتی  چنین  دهندۀنشان   آن  ساخت  طرز  و  شرایط  اما.  بود  مانده  باقی  ردکمی

  هر  در  اما  ذشتگمی   آن  عمر  از  سالی  صد  چند  من  نظر  به .  زد  تخمین  آن  با  را  روستا   عمر

  شمال   به  کویر  میان   از  که  راهی  از  قلعه  این .  داشت  روستا   بهتر  روزهای  از  نشان  صورت



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٢٠١ 
 

  راه یک حسینان به  جندق  راه که  دشمی  مشخص  آن از گذشته. ردکمی  حفاظت  ،رفتمی

  ٢ به  را کویر  راه این . بود نکرده چندانی تغییرات محل این در نمک کویر و هبود قدیمی

  متر   ٢  یا   یک   حدود   توروت   به   خور  راه  و   حسینان  به   جندق  بین   مسیر.  ردکمی   تقسیم   قسمت

 .ردکمی   مشخص را هاکاروان   حرکت  مسیر و  بود کویر سطح از باالتر

 

 
 

  که  وجودی با . داشت نام  برنج  کوه که وردخمی چشم به منفردی کوه  جندق  غرب  در     

 اطراف در. دانستنمی را آن استخراج طرز کسی زیرا دشمی ن استخراج اما داشت مس

 .بودند شده  واقع روستا جنوب در  آنها تمامی تقریبأ  که  داشت وجود روستا  ٢٣ جندق

  به الغر و کوچک اندکی اما بودند آماده  اطراق کنار در موقع سر سفارشی شترهای     

  شرایط  این  در.  باشند  سخت  سفر  این  تحمل   به  قادر  دادنمی   نشان  آنها  ظاهر.  رسیدندمی  نظر

  انتخاب   را  آنها  بهترین  توانستممی   من  و  دارد  خوب  شتر  ۶  گفت  و  آمد  اطراق  به  یدیگر  مرد

  جندق  به   مرا  روز  ١٠  مدت  در  اگر  که  داد  قول  اما   گفت  تومان  ٣٠  را  خود  نرخ  هم  او.  کنم

 .ردمکمی  پرداخت جداگانه  باید  را شترها خوراک خرج ولی. نگیرد پولی نرساند

  استراحت روز ٢ این به ما  همۀ  اما ردمکمی  صبر دیگر روز یک باید ترتیب این  به     

 ابری آسمان  شمالی بادهای از پس. ردندکمی هوا شدن  بد از صحبت  مردان. داشتیم نیاز

  نهایت سیاه سگ . بود صفر حدود شبنیمه  هوا دمای . بارید  ریزی باران شب  هنگام و شد

 در که خود پارس صدای  به او. بگیرد را ما آسایش جلوی تا دادمی  خرج به را خود سعی

  زنگ  صدای  با   سمنان   کاروان .  دشمین   خسته  و  ردکمی   پارس  پیچیدمی   روستا  هایباغ   کوچه 

 .کرد حرکت  کویر سمت   به  شبانه خود

  اضافه  آن  شدت   به   اگر .  بود  ابری  آسمان   روز  تمام.  بارید  باران   و   برف  بعد  روز  و  شب      

  سطح  احتمال  باران این از بعد که  گفتند اهالی. شتگمی  غیرممکن  کویر از عبور دشمی

  کویر باریدمی متوالی روز چند باران اگر اما وردندخمی زمین شترها و شده لیز کویر

  فرو باتالق  در کامل کاروان و دشمی فوت  ٣ تا ٢ عمق به بزرگ باتالق  یک به  تبدیل

.  کنند  حرکت  توانستندنمی  اما  دادندمی  خرج  به  را  خود  سعی  نهایت  شترها  اینکه  با.  رفتمی



 اقدام به عبور از کویر  بخش بیست و هشتم

  حرکت  ما آمدمی  پیش  شرایطی چنین  اگر. رفتندمی فرو باتالق در و شده  خسته آنها سپس 

 .باشد  آماده حرکت برای فردا صبح  ما  کوچک  کاروان که  شد  گفته نهایت  در. ردیمکمین

  آسمان   غربی  بادهای  و  بوده  زاباران  شرقی  جنوب  بادهای  سال  فصل  این  در  که  شد  گفته     

  که  کرد  پاک ابرها از را آسمان غربیجنوب  باد  شب 9 ساعت. ردندکمی پاک ابرها از را

  درجه   ١١  به   شب   9  ساعت   بود  درجه  ١٠  ظهر  یک  ساعت  که   هوا  دمای .  بود  استثنائات   از

  من. بود روز ساعات  از ترخنک  درجه ٨ تا  7  شب هوای معمول عادی شرایط در. رسید

 را خود روز ۵ مدت در آن از پس و  بمانند جندق در روز ٣ مدت به  گفتم خود مردان به

  مخارج  تمامی  تا  کردم  خرج  مادر  را  بیکقلی  عباس  من.  شوند  ما  منتظر  و  رسانده  خور  به 

 نداشته حضور آدم خود اگر ایران در. کند ثبت را آنهاخواستم  میرزا از ند.ک پرداخت را

  من.  دارندمی  بر  را  خود  العملحق   که  است  ایرانیان  عادت  این.  ودشمی   بیشتر  مخارج  باشد

  تازه نان چای، کره، انار، مرغ،تخم ٢٠ مرغ، ۶ غذا مورد در. بردممی  خود  با  کمی بار

  مه ه بوت  بار  چند  و  آب مشک  یک  شترها، دانۀ  پنبه  و کاه . برداشتم خود با پنیر مقداری و

  با چادری. دادم قرار کیفی در را خود افزارنوشت  و  تحقیقاتی لوازم من . شد شترها  بار

 برای  و   شده   پیچیده  قفقازی  بورقۀ  درون  که   را  عکاسی  دوربین   پایۀ   عوض   در  و   نبردم  خود

  نظر به اساسی چندان ما کاروان .برداشتم خود با  بود کافی باران و باد از من حفاظت

 . شد درجه ٣ شب طول در هوا دمای. رسیدنمی

  شرایط. شدم بیدار خواب از چادر با باران برخورد صدای به  ژانویه ٣٠ روز صبح     

  کویر  آسمان  و بوده  پنهان  ابرها میان  در غربی و شرقی ایهه کو. بود نامطمئن سفر برای

  کویر حاشیۀ  ازباید  ردکمی ن مساعدت هوا اگر. بود دستیک تیرۀ ابر از پوشیده شمال در

  من.  بودند  حرکت  آمادۀ  رسیدندنمی  نظر  به   سریعی  حیوانات  که  شتر  ۴.  ردیمکمی   مراجعت

 .نبود  زیاد آن  سرعت  اما کردم امتحان  را آن و کرده  انتخاب شتری

  خارج  در  و  شد  روستا  وارد  یزد  از  شتر  ١٠٠  با  تجاری  کاروان  یک  ما  حرکت  از  پیش     

  بهتر  تا   و  نکرده  را  کویر  از  عبور  جرأت  شرایط  این  در  فتگمی   ساربان.  کرد  اطراق  آن  از

  خود جدید  شتر پشت به  و نداشتم توقف به ایعالقه  من  اما . کرد خواهد اطراق هوا شدن

  در کیلومتر نیم و ٣ آن  سرعت و پیمودمی  قدم ٢٢٠ با را متر ١۵٠ هر من شتر. نشستم

  و  قلعه زودی به. بودند کرده اجتماع ما  حرکت برای جندق  پسران و مردان. بود ساعت

 .گرفت فرا بیابان را ما دور تا  دور و  شد ناپدید نظرها از روستا گلی ایهه کلب


