
 

 

 

 

 

 نهم و بیست بخش 

 انتظار
 

 به دارند پیش در که را راهی دانستندمی مسلمأ. نداشتند حرکت به ایعالقه  شترها     

  پشت  آرامی به  اما  شد خواهد وارد آنها به زیادی فشار روز چند  طول در و  شده ختم  کویر

  بسیار که بودم نشسته ایماده  شتر پشت  به  من. رفتندمی پیش  مستقیم مسیر در ساربان سر

 در. شد نخواهم خسته طوالنی مسافات در حتی ردمکمی احساس. ردکمی  حرکت خوب

  هم  آنها. بود کرده اطراق آن کنار در یزد کاروان  که داشت وجود پهنی مسیل چپ،  سمت

  شد   خواهد  خوب   هوا   بودیم  مطمئن  آیا  که   کردند  سؤال  ما   دیدن   با .  بودند  دل  دو  حرکت  برای

 ."شد  خواهیم  منتظر  کویر حاشیۀ  در ما" داد پاسخ بلد و

  در. شدند سطح هم بیابان با باالخره و شده ترکوتاه  رفتهرفته  مسیر طرف ٢ ایهه تپ      

  مسیر.  شد  گیاهی  پوشش  بدون  بیابان  مدتی  از  پس  اما  بود  روئیده  اندکی  ایهه بوت  مسیر  کنار

  داشته کویری حالت بیابان وسط در گردی ایهه محدود. داشت مالیمی  شیب کویر  سمت به

 اطراف ایهه کو شرق  دست دور در. بود شده متبلور  نمک از نازکی  الیۀ  آنها  روی به و

 رسید،  خواهیم  آن  به  کویر  دریای  از  عبور   از  پس  ما  که  ایمنطقه   عروسان،  کوه  و  گز  کوه

  او . استکمی سفر طول از خود سخنان با و بود پرچانه من بلد. دندشمی دیده زحمت به

  غربی  ساحل در ببارد باران اگر. بود ترخطرناک  کویر شرقی نوار در سفر که فتگمی

.  بود  روز ۵ شرقی منطقۀ   در مدت  این اما شویم   کویر  شدن  خشک  منتظر  روز ٣ تا  ٢  باید

  و اهه آبرا آب. دشمین  ایجاد جدیدی ایهه دریاچ  کویر در که فتگمی  هامسیل  آب مورد در

 در حرکت دلیل این به. ردکمی مرطوب و خیس را آن سطح و رفته فرو زمین در باران

 .بود شده ایجاد  رودها رسوبات از مانندهائیایوان هامسیل   این در. بود خطرناک کویر

  رودخانۀ  نام به  مسیلی به سپس. گذشتیم دهنه حوض کنار از حرکت  ساعت ٢ از پس     

  سطح در. دشمی  دیده متر ٢٠ بلندی به ائیهه تپ  آن  چپسمت  در که رسیدیم  دهنه حوض

  آسمان  و خاکی زمینۀ  در را اهه تپ خود موقتی تابش با  آفتاب . داشت وجود هائیشیار آنها

 در مدتی  از پس. بود روئیده بیشتری ایهه بوت  مسیل  کنار  در. دادمی نشان بلندتر ابری

  آنگاه . بودیم کرده طی ساعت ٣ در را فرسنگ ٢. رسیدیم راه نیمه به  کتل نام به اینقطه 

  سمت   به   هرچه .  داشت  وجود   هامسیل  و  اههآبرا  از  کالفی  آنها  میان  در  و   شد  ماهورتپه   مسیر

 .شدند سطح هم محیط با اینکه  تا دشمی  کاسته اهه تپ  ارتفاع از رفتیممی  شمال

 کمربند  یک  که  دشمی  دیده  سرخی  و  زرد  نوار  جندق،  شرقشمال  در  و  شرق  سمت  در     



 انتظار  بخش بیست و نهم

 خور،  شتر  نفر  هزار  ٢  و  بود  روئیده  فراوانی  ایهه بوت  محل  این  اطراف  بیابان  در.  بود  شنی

  به  قران ٢ تا  یک شتر هر برای آنها صاحبان. بودند چرا مشغول آن در انارک  و جندق

  اوزاهن  چاه   و  دراز  چاه   چاه،  شور  از  عبارت   منطقه  ایهه چا.  ردندکمی  پرداخت  جندق  اهالی

  سنجد،   چاه  از  عبارت   کویر  حاشیۀ   دیگر  ایهه چا.  داشتند  قرار  کمربند  این  اطراف  در  که   بود

  پنو،  چاه صحرا، ابراهیم چاه  قنبر، چاه خرمائو، سوور، گزو، گزی، چشمه گرووان،

  شیرین   اهه چا  باقی  آب  و  شور  خورگز،  و   پنو  چاه  سوور،  چاه   آب.  ندبود  خورگز  و  عروسان

 از هایقسمت گاهی و داشت ریزی و نرم  شن زمین،. بود دستیک  و صاف جا  همه. بود

  ساعت   ۴٠  ما   حساب  این  با.  کردیم  طی  را  فرسنگ  ٣  حرکت   ساعت   ۴  از  پس.  بود  گچی  آن

  کاروان   خدمت   در  که   سالی  ٨  طول  در  من  شتر.  داشتیم  احتیاج   کویر  فرسنگ  ٣٠  طی  برای

  کاروان  خدمت  وارد  سالگی  ٢  از  شترها  منطقه  این  در.  بود  کرده  طی  را  کویر  بار  ٣٠  بود

  و  ٣ از پیش  من  کاروان  شترهای . ماندندمی  کوچک  و  نکرده  رشد دلیل این  به و  دندشمی

 صدای  که دشمی شنیده شترها از خاصی صدای. بودند نکرده آغاز را کار سالگی ۴ حتی

 .بود آنها  کردن نشخوار

  بنفش ابرهای غروب هنگام. رسیدمی نظر به مرده محیط کویر، به شدن نزدیک با     

  پیش   کویر .  دشمی   نزدیک   شب   و   رفته  تاریکی   به   رو  هوا.  قرار گرفت  ما  سر  باالی   ایتیره

  جمع مشغول خود و داد غالمحسین به را کاروان اول شتر طناب بلد. داشت قرار ما روی

  در گورستان  مانند  جا همه . بودم نشسته قطار  شتر آخرین  روی به  من. شد بوته  آوری

. دشمی ن  موفق   اما   دهد  نفوذ   ابرها   میان   از  را  خود  نور  ردکمی   سعی   ماه .  بودرفته   فرو   سکوت

 یک  گنبد آن" گفت و کرد اشاره اینقطه  به تاریکی در او. رسید ما به بوته بغل یک با بلد

 ."دهیممی  ادامه حرکت  به بعد روز و کرده اطراق آنجا در را شب  و است آب حوض

  بودن   کم  به  توجه  با.  وزیدمی   غربسمت  از  باد.  کردیماطراق  ایمخروبه   دیوار  کنار  در     

  و کرده باز زمین روی را دوربین پایۀ من. شد انجام سرعت به شترها بار برداشتن بارها

  تا کردم آماده  را خود  دفترچۀ  من .  کردند روشن  آتشی  مردان. انداختم آن  روی به   را بورقه

 سردمرغ تخم   ٣  و  هامرغ   از  یکی  آنگاه.  شد  آماده  چای  زودی  به.  کنم  یادداشت  را  روز  نکات

 همراهدو . بردممی لذت خود آزادی از همراهان تعداد شدن کم با  حاال . خوردیم نان با را

 .نداشت  وجود دیگری زندۀ موجود  ما جزبه .  شیدندکمی  چپق  و  نشسته آزاد هوای در من

  موقتی  چادر  باد  شدت.  پوشاند  را  اطراق  خاک،  و  گرد  و  گرفت  وزیدن   سختی  شمالی  باد     

  دوباره اما شد آرام موقتأ  هوا. نیافتد تا  گرفتم را دوربین پایۀ موقع به من ولی انداخت مرا

  باد " گفت بلند صدای و گرفته چهرۀ با  بلد. کرد پراکنده را اطراق آتش  و وزید شدیدی باد

  اضافه   باران  و   باد  شدت  به.  وردخمی  من   چادر  به   باران  درشت  قطرات".  است  این   کویری

  نشسته   آتش  کنار در مردان.  بود راه در طوفانی. رسیدمی  گوش به  آن زوزۀ صدای و شده

  درون  به  ممکن حد تا  باران ایهه چک  به توجه   بدون  من.  کشیدند سر به  را خود باالپوش و

  چنین  رابوزانت ترک از پس  من . شد بدتر رفتهرفته  شرایط. خزیدم خود کوچک  چادر

  در ما حاال. شود قطع باران رسیدنمی نظر به . بود شده گل جا همه. بودم ندیده بارانی

  طبیعت عوامل با مبارزه. داشت نخواهیم پیشروی جرأت مسلمأ و بودیم کویر حاشیۀ

 کویر   دور   به  نامرئی   دیوار  باران.  دشمی   ترمشکل  کویر  از  عبور   لحظه  هر.  بود  غیرممکن 
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 .ردکمی  بازگشت   به  مجبور را ما  شاید و بود  کشیده

 اطراق نزدیک خرابۀ در. نداشتیم طوالنی مدت برای را شرایط این تحمل قدرت ما     

.  کردیم منتقل اطاق داخل به هم را آتش. بردیم سقف زیر به را خود وسایل و یافته اطاقی

  هم چهرۀ  در کلمات  به  احتیاج بدون و کرده نگاه آتش ایهه شعل به  نشسته، ٣ هر  حاال

 خارج  در  بود  آمده  ما  مراهه  ه ب  خود  که  نگاوان.  بود  شده  آب  بر  نقش  ما  نقشۀ  که  واندیمخمی

  شاکی بخورد را باران  آب توانستنمی  اینکه و  خود شدن  خیس  از. ردکمی  پارس اطاق از

  اطاق  به  ورود  اجازۀ او داشتند  وحشت خود نزدیکی  در سگ  وجود از ایرانیان  چون. بود

 .نداشت را

 شرشر صدای اما بود کرده فروکش باد. رسید درجه  ۵ به هوا دمای و شد ٩ ساعت     

  و  بود گلی زمین . شدم خارج  اطاق از اهه دستگا خواندن  برای. رسیدمی گوش به  باران

  بوی  اطاق ایهه زبال و دود. برگشتم دود پر اطاق داخل به  مجددأ. رفتممی  فرو گل درون

   داد پاسخ بلد". دارد احتیاج شدن خشک برای روز چند کویر" کردم سؤال. دادمی بدی

 بباردباران  هم  فردا  اگر"  پرسیدم".  است  الزم  زمان  روز  ۴  تا  ٣  ببارد  باران  شب  تمام  اگر"

.  ماندیمنمی   سوراخ  این  در  روز  ١٠  ما  اما".  ودشمی  چه   فردا  ببینیم  روز،  ١٠"  گفت  او  ؟"چه

.  دشمی ن  آغاز  حرکت  فردا  که  بود  مسلم  کامل .  کرد  عبور  کویر  از  بار  ٢  توانمی   مدتاین  در

  خود خاطرات از وقت اتالف برای آنها ". بخواب واهیخمی قدر چه  هر را فردا" گفت  بلد

  غالمحسین .  بود  نشده  تلف  کویر  این  در  که  هائیکاروان  تعداد  چه .  ردندکمی   صحبت  کویر  در

 نفر  ۵  برف  بارش  اثر  بر  کاروان.  ردک می  حرکت  کویر  وسط  در  کاروانی  با  پیش  سال  چند

  وسط شدند مجبور آنها  و  بود کرده لیز و  گل را مسیر برف. داد دست از را شترهایش از

. بود کرده حالبی را شترها سرما وزیدمی هم شدیدی شمالی باد چون. کنند اطراق کویر

  که فتگمی  بلد. کرد چالق عمر باقی برای را او و شد خشک  وی همراهان از یکی پای

 اگر. رودمی  فرو  گل در زانو تا  آدم. است ممکن  کار ترینمشکل  کویر گل در حرکت

. آوردمی  در  پا  از  را  تو  خستگی  و  دهیمی   دست   از  را  خود  کفش  کنی  حرکت  سریع  بخواهی

 او. رددگمی غیرممکن  حرکت  که  رویمی فرو گل در ایاندازه به  کنی حرکت آرام اگر

 .نیست راحتی  کار زدن  دریا به دل و دریائیست  مانند کویر  فتگمی

 هم فردا اگر فت گمی بودند بهتر هوای منتظر جندق در که  هائیکاروان  مورد در او     

  یزد  به   زغال  بار  با   و  کرده  انبار  روستا  در  بهار  رسیدن  تا  را  خود  کاالهای  آنها   ببارد  باران

 ودشمی   تهیه  جندق  ایههدر  تلخبادام  درختچۀ  چوب  از  منطقه  این  زغال.  نمودندمی   مراجعت

  از را بارها شود  مواجه شدید باران با   کویر  وسط در کاروانی اگر. است مرغوب بسیار و

  کنند می   رها  کویر  وسط  در  ماه  چند  برای  و  کرده  بندیبسته   خوبی  به  برداشته،  شترها  روی

 رشد  اهه دان  باشد  خوراکی  ایهه دان  یا  گندم  آنها  بار  اگر  اما  روندنمی  فرو  گل  در  بارها  زیرا

  برداشتن  از پس کاروان. وندشمی سبز اهه کیس بهار فصل در آنها مراجعت هنگام و کرده

  باشد زیاد باران  شدت اگر. ندکمی  حرکت  کویر ساحل نزدیکترین به   سرعت به   شترها بار

  مجددأ روز چند از پس که  افتدمی اتفاق  گاهی اما ودشمی  منتظر  نقطههمان  در کاروان

  رسیدن   پایان  به  با  و  مانندمی  سرگردان  کویر  وسط  در  زیادی  مدت  آنها .  ودشمی  آغاز  باران

  شرایط  این   در.  نندکمی   حرکت   ساحل  نزدیکترین   سمت   به  الی  و  گل   میان   از  سرعت   به   آب
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  حرکت  زیادی  مدت   هنوز.  ذارندگمین   پا  ودشمی   آبی   پر  چالۀ   که   همدیگر  پای  جای   در  شترها

 دیگری  از  پس   یکی  ندارند  حرکت   قدرت  که  را  شترهائی.  رددگمی   آغاز  تلفات  که  اندنکرده

  یرند گمی  را  همدیگر  دست  تا   دو  تا   دو  شتر  آخرین  شدن   تلف  با   مردان.  نندکمی  رها  باتالق   در

 زودی به   و داده دست از را خود هایکفش ابتدا همان  در آنها. باشند داشته  بهتری تعادل تا

  اگرچه.  ذارندگمی   نمک   بلور  ایهه قطع  روی  به   قدم  آنها .  آیدمی  در  پا  از  هم  آنها  شلوار  حتی

  برهنه پای   با  حرکت.  دارند  بیشتری  تحمل  قدرت  اما  دارند  قرار  آب  زیر  هم  نمک  ایهه تک  این

  ترمشکل را حرکت  و  شده خون  شدن جاری و پا  شدن زخم باعث  نمک  بلورهای روی از

 بارانی  هوای  در  حرکت.  اندازد  می  پا  از  را  مسافر  تشنگی،  و  خستگی  آن  از  گذشته.  ندکمی

  وجود  راهی کویر در چون .  است افق ایهه کو شدن  پنهان  آن  که دارد هم دیگری مشکالت

 .ندکمی  گم  را حرکت جهت سریعأ  مسافر یردگمی  قرار آب زیر  باشدراهی هم اگر و ندارد

 را  خود  روحیۀ  زودی  به  نندکمی  گیر  کویر  در  که  مسافرینی  فتندگمی   من  همراه  دو  هر     

 خطری  باشند  هم  با  همه  و  باشد  خوب هوا  اگر.  وندشمی  زده  جن  ایگفته   به  و  داده  دست  از

 دست  از  را  خود  اختیار  رگزه  ه ک  شترهاست  با  همراهی  آنها   کار  تنها.  ندکمی ن  تهدید  را  آنها

  بیدار از پس  و  ماندمی  خواب  مسافرین از یکی  کویر در کوتاه  توقف   هنگامگاهی.  دهندنمی

 را  خود  ترسریع   چه   هر  ندکمی   سعی  او.  است   کرده  حرکت  کاروان  که  ودشمی   متوجه   شدن

  کنند می  حرکت  کاروان،  حرکت  جهت  خالف  در  همواره  اشخاص  این  اما  برساند  کاروان  به 

  باقی  نمک  الیۀ  روی  به   کاروان  پای  رد.  دهندمی   دست  از  را  خود  جغرافیائی  موقعیت  زیرا

 آیدمی  جهتخالف  از  ندکمیاحساس   اما  نودشمی  دور  از  را  کاروانزنگ   صدای  او.  ماندنمی

  خاطر   به   ندکمی   فکر  ودشمی   ترضعیف  زنگ  صدای  رفتهرفته   چون .  رودمی   آن   دنبال  به  و

  اینکه و  کاروان زنگ صدای شدن خاموش از پس. مسافت بعد نه و است باد  وزش جهت

  مراجعت   و  کرده  حرکت  جهت  خالف  در  که  ودشمی  متوجه  شخص  وزدنمی   بادی  بردمی   پی

 .رسدمی  کاروان  به   مواقع  بعضی  در  و  برده  پی  خود  اشتباه  به  او  آفتاب   آمدن  باال   با.  ندکمی

  بهکه  غالمحسین شبی. بودند گرفته قرار شرایطی چنین یک در من همراه دو هر     

  یک   سرعت   به   او.  کرد  حرکت  کاروان  جهت  خالف  در  شدن  بیدار  از  پس  ،بود  رفته   خواب

. بردپی  خود اشتباه به  زودی به اما نمود پا رد کردن پیدا در سعی و کرد طی را فرسنگ

  از که شد  متوجه و کرد احساس را زنگی  ضعیف صدای زمین  به خود  گوش چسباندن با

ه شد سلب او از گیریتصمیم  قدرت وه داد دست او به دیوانگی حالت. آیدمی  جهت خالف

  او شترها  پای  رد دیدن  و  آفتاب آمدن  باال با  اما  برود باید  جهت کدام به  دانستاو نمی  .بود

.  دارد همخوانی نورلپ کویر  از مارکوپولو ایهه نوشت با  تجربیات  این . ه بودیافت  را مسیر

 !باشد گرفته   اشتباه نمک کویر  با را نورلپ کویر او که رسدمی  نظر  به

 مراد علی ما بلد. رفتمی  بیشتری آب زیر  لحظه هر کویر میان  از ما  حرکت  مسیر     

  ١٢  سپس.  است  نمکی  کویر  فرسنگ  ٢  و  شنی  کویر  فرسنگ  ۴  مسیر  ابتدا،  در  کهگفت  می

.  است  شنی  کویر  حسینان  تانهائی    فرسنگ  ١٠.  شودمی   نمکی  فرسنگ  یک  و  شنی  فرسنگ

  فرسنگ   ٣٠  کویر  شمال  در  روستا   نزدیکترین  تا  بودیم   آن  در  اکنون   که   ما  بیستم   منزلگاه  از

  شنی فرسنگ  ۶ سپس . بود راه کویر ساحل تا  فرسنگ  ۴ ابتدا خور  تا  توروت  از . بود راه

  فرسنگ  ۴ و  نمکی  فرسنگ  یک  و  شنی  فرسنگ  ١٢ آنگاه. دشمی نمکی فرسنگ  یک  و
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  ٨ عروسان، تا فرسنگ یک سپس. رسیدمی  خورگز به و بود نمکی فرسنگ ٢ و شنی

  که جندق مانند فتگمی او. بود راه کویر میان از فرسنگ  ٢۶ خور از و  خور تا فرسنگ

 انتظار در شمال در حسینان در هم کاروان  چند بودند بهتری هوای انتظار در کاروان ٣

 هایکاروان   رسدمی  روستا  به   مقابل  جهت  از  کاروانی  هرگاه.  بردندمی  سر  به  کویر  از  عبور

  از  کاروان  آنکه  مگر  نندکمی  آغاز  را  خود  حرکت   و   است  باز  راه  که  وندشمی   متوجه  دیگر

 .باشد گشته  باز راه نیمه

 فرو مطلقی سکوت  در بیابان . شد برف به  تبدیل  ١٠ ساعت  و باریدمی همچنان  باران      

.  بود اطاق داخل بودن  خشک  مثبت  نکتۀ  تنها . دشمی آب زمین  به رسیدن  با  برف. رفت

  کثیف  بسیار  زیرا  بودند  رسانده  صبح  به  اطاق  این  در  را  شب  متعددی  هایکاروان   بود  معلوم

 .کردیم  انتخاب را محلی  اطاق گوشۀ در شبانه  خواب برای هم ما . بود

.  نکنند  بیدار  مرا  تا   بودند  نشسته  آتش  دور  ساکت  من  همراهان   بعد  روز  صبح  7  ساعت     

.  بود گرفته  بر در را خرابه اطراف بامدادی یخ و  رسیده درجه ٢ منهای به  شب  سرمای

  باد   منطقه   این   در  که   غربی  بادهای .  نبود   مناسب   حرکت  برای  هوا  و   بود  ابری  شدیدأ  آسمان

  مانند  اما  بود  سردی  باد  سال  فصل  این  در  و  وزیدمی   تهران  جهت  از  دشمی   خوانده  شهریار

 اگر  و  بودمناسب   ما  برای  باداین .  نداشت  خود  با  زاباران   ابر  خراسان  باد  نامبه  شرقیبادهای

 .دهد نشان را خود هم آفتاب بود الزم اما دشمی  خشک  زودتر کویر  سطح یافتمی ادامه

 داخل به را دود و پیچیده ویرانه داخل در شدید زوزۀ با باد. بود زمستانی کامل هوا     

  اینجا یا. داشتم پیش در راه دو. بودیم پیچیده باالپوش در را خود آتش کنار در ما. بردمی

  و  رفته  خور  سمت  به  کرده، مراجعت جندق  به  یا مشو کویر شدن  خشک  منتظر و م بمان

  به   تون طریق  از کویر شرق از سپس.  مکن امتحان  آنجا در کویر  دیدن برای را خود  شانس

 ٢ دشمی  کویر پای تا. بودیم داده دست از را امروز ما که بود پیدا کامل. برسیم طبس

  قسمت  ترینمشکل که بود پیش در کویری راه فرسنگ ۴ سپس اما کرد پیشروی فرسنگ

  شدن   خشک   برای  بیشتری  زمان   به  و  رسیدمی   زمین   سطح   نزدیکی  تا   شور  آب   و   بود  مسیر

 .داشت نیاز

  آن   به  روستا  قنات  آب  که  بود  اینقطه   آخرین  و  بود  شده  واقع  پستی  زمین  در  ما  اطراق     

  قنات اطراف در حوضچه  ۵. داشت وجود  کوچکی  ایهه تپ  ما  طرف ۴ هر  در. رسیدمی

از  هم هنوز و بود پخته آجر از آنها از عدد ٢. بودند شده ساخته  هاسال  طول در که بود

  هنگام  ولی رسیدنمی   آنها به   قنات آب و  ه بود خشتی دیگری حوضچۀ  ٣.  دشمی  استفادهآنها 

 .ردکمی  پر را آنها آب جویبارها ایجاد و باران بارش

  ساخته انارک اهالی از یکی  وصیتنامۀ  مطابق  پیش  سال  ۴ آجری حوضچۀ  جدیدترین     

  ۴ حوضچه تا سقف از. داشت وجود آجر از شکلی گنبدی سقف آن باالی بر و بود شده

  و ٢ آن عرض  ، ۶ حوضچه  طول . دشمی  گفته  انبار آب  مجموعه  این به . بود فاصله متر

  سقف فاصلۀ  دشمی پر کامل  حوضچه  اگر. بود متر  نیم و  ٣ زمین  سطح از آن  عمق  و  نیم

.  بودند  کرده  ایجاد   آن   سقف  در  روشنائی  برای  سوراخ  ٢.  بود  متر  یک  از  کمتر  آب  سطح   تا

  آب  حوضچه که  زمانی حتی را آب برداشتن  و رفتمی  زیرزمین به مسقفی  مورب پلکان

  شب  باران  ولی  داشت  ترک  آن  ته  و  بود   خشکحوضچه   این.  ردکمی  ترراحت  داشت  اندکی



 انتظار  بخش بیست و نهم

  تابستان  کل  برای  حوضچه  آب  بهاری  هایباران   از  پس.  بود  کرده  مرطوب  را  آن  ته   گذشته 

  اما  بود هاانسان  مخصوص حوضچه  این آب وی وصیت  مطابق اینکه  با. درکمی  کفایت 

 از را خود شترهای جندق تا فرسنگ ۴ طی عوض در آمدندمی  شمال از که هائیکاروان

  و نبیند را آنها عمل این  کسی ردندکمی  سعی آنها البته. ردندکمی  سیراب حوضچه این آب

 .ردندکمی  جریمه را کاروانساالر روستا اهالی دیدمی  شخصی اگر

 

 
 

  رمضان حاجی  نام به  انبارها  آب از یکی و بودیم کرده اطراق آن  در ما که ایخرابه      

  در  پیش   سال  بیست   و   بود  خور  نزدیکی  در  فرخی  روستای  اهالی  از  یکی   او.  دشمی   خوانده

  حوض   یک  وجود.  بود  گرفته  نظر  در  مجموعه  این  احداث  برای  تومان  صد  خود  نامۀ وصیت 

  تشنگی  از مسیر این در که مسافرینی تعداد چه. بود نعمتی مسافرین برای کویر کنار در

 خشک  گلوی  آن  گوارای  و  خنک  شیرین،  آب  با  کویر  از  عبور  از  پس  تعداد  چه   و  نشده  تلف

  انسان  مسلمأ بخشدمی  کویری مسافرین به ایهدیه  چنین که مردی. اندنکرده تازه را خود

 ایران در هاانسان  اینگونه از. باشدمی عزیز خدا نزد در و است نیکوکاری و وارسته

 .ودشمی  یافت فراوان

  ایهه پل. کنم باز را نکته این قدری دهید اجازه آید؟می کجا از حوضچه این آب اما     

  در حوضچه  آب . داشت عرض  متر 7 حدود رساندمی  حوضچه قعر به را ما که  موربی

 آجر با آن دیوارهای. ماندمی خنک و بوده محفوظ تبخیر و آفتاب تابش شر از زمین زیر

  ۴ وسعت به ایمحوطه  باران آب باریکی کانال . ردکمی جلوگیری آب شدن هدر از پخته 

 ایهه کو  از  که   هائیمسیل  آن  از  گذشته.  ردکمی  سرازیر  حوضچه   این  به  را  مربعمتر  هزار

 در اهه زبال و  ماسه شن، . نددشمی منتهی انبار آب این به  هم ندرفتگمی سرچشمه جنوبی

  تا ببارد باران مدتی کافیست. شتگمی حوضچه وارد زالل آب  و شده نشینته  مسیر طول

  مکعب  متر ۶٠ حوضچه این در رسیدمی  متر ٢ به آب عمق وقتی. شود پر حوضچه این

  هنگام.  ماندمی  آن  در  طوالنی  مدتیبرای  آب  ا،ههدیوار  و  سقف  به  توجه   با.  داشت  وجود  آب

 جاری و فرورفته خشک زمین به هاباران اولین زیرا نداشت آب حوضچه ما اطراق

   آن از نگاوان  که بود  شده جمع باران آب مقداری خرابه اطراف ایهه چال در اما  وندشمین
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 .بود درجه ١۵  هوا درجۀ ۴ دمای در آنها  آب دمای. وردخمی

  ارتفاع کم ایهه تپ . رفتم محل  شمالی قسمت دیدن  به  مرادعلی با وقت  اتالف برای     

  شیب  کویر سمت به  محوطه  که  بود مشخص  کامل  آنها  باالی  از. داشت وجود  متعددی

  به. دشمی ن لیز  هم باران از پس حتی که  بود شن و خاک  از مخلوطی زمین  جنس. داشت

  مشخص   ند بود  کرده   عبور  آن   از  سابقأ   که   شترهائی  پای  جای  که   رسیدیم   بندیکمر  به   زودی

  با  حفره کردن، خارج هنگام  و رفتمی فرو زمین در فوتی ٢ عمق  تا من چوبدستی. بود

  امکان فرسخ  ٢ سر  نام به   محلی تا   رمضانحاجی  حوض   کنار از. دشمی  پر  آب از صدائی

 ایفاصله   در.  دشمی   خطرناک   و  گلی  منطقه  و  شده  آغاز  کویر  آن   از  پس  اما  بود  روی  پیاده

  به اهه تپ  و شده بیابان وارد مسطح کامل و ایقهوه رنگ به کویر از ایزبانه  آن ازپیش 

 در پهناور کویر. بودم دریا ساحل کنار در ردمکمی احساس. شتگمی  تبدیل صافی منطقۀ

 در باران  شیرین  آب . داشت ادامه افق انتهای  تا  دریا  مانند  و  شده گسترده شمال امتداد

 نمک از هم طبیعی آبگیرهای آب حتی کویر دل در اما بود شده جمع طبیعی هایحوضچه 

 .دشمی  باتالق به تبدیل محوطه و  بوده شور  محیط

  را آنها کویر از عبور از پس آنها صاحبان که دیدم شتر اسکلت چند رویپیاده  این در     

  شترهائی  فتگمی مراد علی. برسانند جندق به را خود نداشتند قدرت آنها. بودند کرده رها

  و  سر حالیکه  در و  خود  زانوی  ۴ روی به  حالت  یک  در همه  وندشمی  رها  کویر در که 

.  وندشمی ن دیده سمت یک به خوابیده هرگز و میرندمی اندکرده دراز جلو به را گردن

  گیر اطراف گل در و نبوده شدن بلند به  قادر بکشند دراز اگر که  دانندمی آنها احتماأل

  پشت  را کویر خوشی و  خیر به و  آیندمی شمال سمت  از که  اشخاصی  فت گمی او. نندکمی

 دیده، دور از را انبار آب گنبد فرسخ، ٢ سر ایماسه  قسمت به  رسیدن با اندگذاشته  سر

 .اندرسیده بهشت که   نندکمی  احساس و شده خوشحال اندازهبی

  سختی   مکان   هیچ  دیدیممی   دور  از  ما  که  قسمتی  در.  ندارد  وجود  سنگی  جزایر  کویر  در     

 از پیش آنها. وردخمی ن چشم به  برسانند آنها به را خود لزوم صورت در مسافرین که

  به  دادن  غذا حتی و توقف کوچکترین  از آنها . ردندکمی ن آرامش احساس  ساحل به رسیدن

  اختالف. برسند ساحل  به  باران  آغاز از پیش  زودتر چه  هر تا نمودندمی خودداری شترها

  که  نعمتیست باران تاکالمکان در. دارد وجود تاکالمکان کویر و  کویر این بین زیادی

  مانند  و داشته  نفرت باران از هاکاروان کویر این در اما. باشندمی  آن آرزوی در مسافرین

 .جویندمی دوری آن از ارواح

  به   تا  فرستادم  را  غالمحسین   مراجعت  از  پس.  رفتیم  پیش  کویر  فرسنگی  نیم  حدود  تا  ما     

  میان به شترها با مرادعلی. آورد دست به  اطالعاتی کویر شرایط از و  رفته فرسخ ٢ سر

 مقداری و بخورند قدری بود روئیده آنجا در که بوته اندکی تعداد از شترها تا رفت اهه تپ

  هوا . بود  خوابیده خرابه از خارج نگاوا ن. ماندم تنها  حوضچه  کنار در  من .  بیاورد  سوخت

 .کند خشک را کویر زودتر چه هر  خورشید تابش و  باد بودم امیدوار. بود شده باز اندکی

  دست در نقشه  سپس. خوردم پسته  مقداری و شدم فرانسوی رمان یک  خواندن مشغول     

 آرزو. کردم فکر حیات  بدون بیابان این  در خود سرنوشت به  و کرده نگاه  اطراف به

 آسایش،  و  شانسی  خوش   اما.  شود  مساعد  کویر  از  عبور  برای  زودتر  هرچه  شرایط  ردمکمی



 انتظار  بخش بیست و نهم

  قصد ما  که را ایرودخانه  پل که  بود  آن  مانند. ندبود بسته  من  روی به را خود ایههدرواز

  تا  ردکمی را خود سعی نهایت  که باد وزش از. باشند برداشته داشتیم را آن روی از عبور

 .بودم راضی کند  جبران را پیش  روزهای اتفاقات

  سوخت  و  کرد مراجعت  شترهایش با مراد علی. کرد کردن پارس به شروع  نگ اوان     

  بیکاری روی از. کرد روشن آتشی اطاق  در او و  بود  سرد هوا. داشت مراهه هب  خوبی

  مراجعت  هم  غالمحسین که  بود  نرسیده پایان به من  کار هنوز . کردم ترسیم  را او چهرۀ

  آینده  روز ۴ تا ٣ در کویر از عبور باریدنمی  بیشتری باران اگر حتی فتگمی او. کرد

  کویر  در  مقداری  بود  کرده  سعی.  داشت  مراهه  ه ب  را  کویر  گل  از  مقداری  او.  بود  غیرممکن

  وزن  تحمل  که   نداشت  وجود  سختی  نقاط.  وردخمی   زمین  و  خورده  لیز  دائمأ  اما  کند  حرکت

 و  خورده  زمین   حتمأ  آنها.  بود  بدتر  همانسان  از  حتی  شترها  برای  شرایط.  باشد  داشته را  او

  برای  که  بود  خیسی  پوستین   مانند  کویر  که   فتگمی  او.  داشت  نخواهند  شدن   بلند  به  ایعالقه 

 .بود  غیرممکن  آن در حرکت کالم  یک  به.  باشد شده پهن   مرطوبی محل  در شدن خشک

 

 
 

  به  خود کاروان با کرده، مراجعت جندق به که دیدم بهتر و رفتم فرو فکر به مجددأ     

 کاروانی  زنگ  صدای  ناگهان.  کنم  ریزیبرنامه   توروت  از  کویر  دیدن  برای  و  دهم  ادامه  سفر

 کاروانی زنگ صدای ولی نبود زنده موجود از اثری اما جهیدیم بیرون ٣ هر. شد شنیده

  یک  در سیاه نقطۀ چند جنوبی ایههتپ  میان از باالخره. رسیدمی گوش به جندق جهت از

  انتظار در جندق در که  بود کاروانی ٣ از یکی احتماأل. شد پدیدار تسبیحی مانند خط،

  زنگ  صدای. بود آیندخوش  بسیار   دریا در  هائیکشتی مانند  آنها  دیدن. بودند  بهتری شرایط

  پیشاپیش که آن کاروانساالر باالخره. نبود تشخیص قابل هنوز کاروان اما دشمی نزدیکتر

 کنند؟ عبور کویر از داشتند تصمیم آنها آیا. شد  نمایان ردکمی  حرکت االغی سوار کاروان

  خود راه به قیمت ره هب آنها آیا بود؟ غیرممکن کویر از عبور که فتیمگمی  آنها به باید آیا

 .شود خشک زودتر کویر سطح دشمی  باعث  آنها حرکت مسلمأ داد؟ خواهند ادامه

   شما   که   باریست  اولین   این   آیا   بودید؟  کجا   دیشب   باران  در  و  آئیدمی   کجا   از"  پرسیدم  من      



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٢١١ 
 

  حرکت  شما هنگامیکه  دیروز بلی،" داد پاسخ کاروانساالر " دارید؟ را کویر از عبور  قصد

  دیروز. کنیم حرکت  شما  دنبال به و گرفته  را شما  پای رد گرفتیم تصمیم  کردید آغاز را

  کتل  به  هنگامیکه. افتادیم راه به حیوانات به  دادن غذا و استراحت  اندکی از پس غروب

  خواهید   ادامه  شمال  سمت  به  حرکت   به  شما  کردم  فکر.  کردیم  اطراق  و  گرفت   باران  رسیدیم

 و  ایمکرده   امتحان  را  کویر  ما"  گفتم  من".  کرد  خواهیم  عبور  کویر  از  شما  دنبال  به  ما  و  داد

  حرکت   جندق  از  که  بهتر  همان.  است  مشخص  آری،"  گفت  او".  است  غیرممکن  آن  از  عبور

  اینجا   در  باید  حاال  اما  دشمی   یافت  حیوانات  برای  غذا  و  آب  الاقل  آنجا  در  زیرا  بودیم  نکرده

  ساربانی  با  شتر  7  تا  ۶  قطار  هر.  شدند  وارد  قطار  قطار  شترها  حال  این  در".  شویم  منتظر

.  شد برداشته شترها پشت از بارها. بود  پارچه و ادویه چای، رنگی، مواد آنها بار. داشت

  وسط  در کاه  مقداری و  نشانده هم دور نفره ١٢ تا ١٠ ایهه گرو در را کاروان شتر ۵۵

  آماده بود چای  و  کشمش  با پلو نان، از عبارت که  را خودغذای مردان. ریختند اههدایر

 .شدند چپق کشیدن و  صحبت مشغول سپس. کردند

 و شد بلند کاروان زنگ صدای استراحت اندکی و غذا صرف از پس شب  ١٠ ساعت     

  خود  بارهای اما  کردند مراجعت جندق به آذوقه اتمام و محل این  در توقف عوض  در آنها

 از تا  ماندند باقی  حوضچه  کنار در او پیشخدمت  و آقامحمد نام به کاروانساالر. نبردند را

  آب به  هم او حیوانات  زیرا پیوست  آنها به خود شتر ۴ با  هم مرادعلی. کنند مراقبت  بارها

 این از. کرد وارد خساراتی ما آذوقۀ انبار برای برنامه بی  توقف این . داشتند احتیاج  غذا و

  قوائد  کتاب کمک با . بودم خوشحال باشند جندق در روز ٣ بودم گفته  بیکقلیبه عباس  که 

 ما  برای  خواستم  او  از  و  نوشتم  میرزا  برای  ایبسته   شکسته  نامۀ  داشتم  مراهه  ه ب  که  فارسی

  منتظر   خور  در  و  فرستاده  روز  ۶  برای  شمع   و   زغال  کبریت،   روغن،  مرغ،تخم   مرغ،  نان،

  اتفاقات زدممی  حدس  بودم کرده  کسب کویری  سفر  از که  ایتجربه  به توجه  با . شوند ما

  توروت   در  مراجعت  هنگام  و  کویر  از  عبور  اولین  از  پس  ما  و  داد  خواهد  رخ  ایمنتظرهغیر

  کویر  شرقی  مسیر.  داشت  وجود  باران  بارش  امکان  لحظه  هر.  شد  خواهیم  توقف  به  مجبور

  آن  رطوبت . بود ترمخاطره  پر غربی مسیر از کنیم  مراجعت آن  از داشتیم نظر  در ما  که 

  وجود  سختی نقاط الاقل غربی مسیر در. دشمی  خشک ترآهسته  و بود بیشتر کویر قسمت

  تا  بفرستیم چاپاری و برویم طبس به مستقیمأ توانستیممی لزوم صورت در ما اما. داشت

  در سپس  و  بود کویر  شمالی ساحل به رسیدن  من  اولیۀ هدف. بیاید طبس  به  هم ما کاروان

 .ردمکمی گیریتصمیم  آتی برنامۀ مورد

  او . بود  اتمام شرف  در مشک آب زیرا بیاورد  خود با  آب هم مقداری گفتم مرادعلی  به     

 تاریکی در زودی به کاروان. افتاد راه به یزد کاروان سر پشت و نشست اول شتر پشت

 منزل  راه  در  شترها  حاال.  رسید  گوش  به  مدتی  آن  زنگ  صدای  اما  شد  ناپدید  نظرها  از  شب

  کنند  حرکت  سریع  نبود  احتیاج  اینکه  از مسلمأ . دندشمی دور لعنتی کویر این  از و  بودند

 .بودند شده خالص هم بار  حمل شر از آن از گذشته. بودندخوشحال 


