
 

 

 

 

 

 

 

 یکم و سی بخش 

 کویر در دیگر شبی
 

.  گشت روشن شرق در آسمان و شد نزدیک خود پایان به طوالنی شب  این باالخره     

  سپس  و  ضعیف  صورت به  ابتدا شترها. پاشیدمی اطراف به  را خود  ضعیف نور  خورشید

 هارنگ   حاال.  سیدرمی   گوش   به  همچنان   کاروان  زنگ  نواختیک   صدای.  شدند  پدیدار  کامأل

  هایچشم زودی به. بود گلی نیمه تا شترها  پای. دندشمی دیده مردان و شده تشخیص قابل

 .شد  تشخیص قابل هم آنها رنگ ایقهوه

  چاه   کوه.  دشمی  دیده غرب  شمال در  لگز چاه  نام به  رنگ زرد کوه  یک  دنبونه  داغ از     

 پدیدار فرسنگی ١٨ فاصلۀ در دشمی دیده هم رمضان حاجی حوض از حتی که شیرین

  کنار  از  نیم  و   ۶  ساعت .  دندشمی ن  دیده  اصأل  و  بوده  پنهان  ابری  درون  جندق  ایهه کو.  گشت

  که بود  ساحلی شبیه  منطقه . گذشتیم بودند  عمود ما  حرکت  مسیر به  که  عمقی کم  هایمسیل

  ایجاد کویر   در شن  حرکت  از واقع در اما  باشد  آمده  پدید ایدریاچه  ناگهانی   شدن  خشک از

 .بود شده

 حالبی  خوابیبی از که  من برای خبر این ". است راه نیمه  اینجا " زد فریاد مرادعلی     

 حدود فقط و کرده حرکت استراحت بدون  نیم و ساعت ١٢ حاال. بود آیندخوش  بسیار بودم

. ردیمکمی اطراق اینجا باید نبود باران ترس از اگر. داشتیم توقف آتش کنار در دقیقه ١٠

  خود سرعت  به  کاروان. دشمی باتالقی و گلی بعدی  فرسنگ ١٠ حدود باریدمی  باران اگر

  صورت در و دیمشمی نزدیکتر شمالی ساحل به  اندکی داشتیمبرمی  ه ک میقد هر با. افزود

  یافتیممی فرصت اگر. بود  ابرها پشت اما آمد باال  آفتاب. داشتیم پیش در کمتری راه باران

 در و  خور  جندق و  در جنوب  سمت  در. دشمی  عالی بسیار  برسیم مقصد به  باران ازپیش 

  بودند چسبیده زمین به تیره ابرهای آن  از قسمتی حتی و کویر جنوبی ساحل تمام در واقع

  باد. بود حرکت غیرقابل نمکزار از پیش کویر جنوبی کمربند مطمئنأ. باریدمی باران و

  چای  استکان  یک   شرایط  این  در.  بود  آزاردهنده  جهات   تمام   از  و   سرد  هوا .  وزیدمی  شدیدی

 .ردکمی سرحال را آدم و دادمی  مزه  بسیار داغ

 خود موقتی چادر. کرد اطراق من خوشحالی کمال در یزد کاروان  و گذشت ساعت ۴     

  بسیار سقف زیر نشستن و شد احساس باران قطرات اولین شرایط این در. کردم برپا را

 دشمی  طوالنی بارندگی اگر. دادمی آزار چادر به باران برخورد صدای اما  بود عالی

  و کشیده  کار از دست  شده، دل دو یزد کاروان  مردان. بود ما  متوجه  متعددی خطرات
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  شدت  از  و   بود  موقتی   باران  . دهند  ادامه  حرکت   به   شد   آن  بر  تصمیم.  دندمشغول مشورت ش

  و  شده  منصرف  سفر  ادامۀ از آنها  باالخره. وزیدمی  همچنان  خراسان باد ولی شد  کاسته  آن

  من و شد چای بساط کردن فراهم مشغول غالمحسین. شد برداشته شترها پشت از بارها

  فرو خوشی  خواب به زودی به صبحانه  صرف از پس. کردم تنظیم را خود هاییادداشت

 .دمشمی ن متوجه  ردندکمی  حرکت آنها اگر که بود  سنگین ایاندازه  به من خواب. رفتم

  بار را شترها صاحب " گفت  و آمد من سر باالی  غالمحسین بعدازظهر 3 ساعت     

  انتهابی   کویر  این  شمال  سمت   به   حرکت  و   رسید  گوش  به   یزد  کاروان  زنگ  صدای."  نندکمی

.  وزیدمی شدیدی باد و بود تیره ابر از آسمان. بودم خوابیده ساعت  3 من. گشت آغاز

  محیط  ارتفاع . نبود خوبی نشانۀ  سال فصل این  در که  دادمی نشان را درجه ١۴ دماسنج 

 .بود  متر ٧٠٩

  ٧ که فترمی  من  محله و حسینان به  غربی مسیر. شد شاخه دو مسیر اطراق، از پس     

  کویر  حاشیۀ  ایهه تپ  میان  از فرسنگ ٢ و کویر  میان  از آن  فرسنگ  ۵ و بود  راه فرسنگ

 از آن فرسنگ ٨ و داشت طول فرسنگ ٩ که فترمی پیستان به شرقی راه. ذشتگمی

 کاری  حسینان در ما چون. بود نزدیکتر  فرسنگ ٢ پیستان از توروت راه. بود کویر  میان

 .کردیم  انتخاب را شرقی راه هم ما ردکمی  سفر پیستان راه از هم یزد کاروان و نداشتیم

  را زمین ماش اندازۀ به  یسفید و گردریز  هایسنگ  ٢٢ شماره اطراق اطراف در     

 نمکزار منطقۀ به زودی به. بود آورده خود با را آنها قوی سیالب  احتماأل. بود پوشانده

 راه در. کردیم عبور آن از دقیقه چند ظرف که بود عرضکم قدری به اما رسیدیم جدیدی

.  داشت فرق نمکزار پیشین با نمکزار این ظاهری شکل. نبود خبری نمکزار از حسینان

  سانتیمتر   چند  بلندی  به   ائیهه دیوار  و  آمده   پدید  متر   یک   قطر  به   ضلعی  ٨  قطعات  آن   سطح  در

  زیرین   الیۀ .  بود  سفید   اههدیوار  رنگ  و   روشن   زرد  قطعات  رنگ .  ردکمی   جدا  هم   از  را  آنها

 هائیبرجستگی   جانبی  فشار  اثر  بر  که  هائیقسمت   در.  داشت  ایتیره  هایناخالصی   هم  نمک

  ضخامت   سانتیمتریک   حدود  تمیز،  نمک  فوقانی  الیۀکه   دشمی  دیده  بود  آمده  پدید  نمک  الیۀ  در

  نیم  حدود نمک ایهه الی  تمامی قطر. دشمی  دیده دیگر نمکی الیۀ  چند آن زیر در و داشت

  نمک   تا   ٢٢  اطراق.  بود  خشک  نمک  سطح   اما  داشت  وجود  گل  و  آب  آن  زیر  در  و  بود  متر

  کویر پست هایقسمت  در آب امالح که  بود آن دهندۀنشان  و داشت  شیب متر ٢ حدود زار

 .یابدمی  گسترش اطراف به نمک الیۀ  و شده متبلور

  کوه   چند  بین  در  رشم  تنگۀ  نام  به  گذرگاهی.  بود  روشن  گاهی  و  تیره  گاهی  مسیر  سپس     

  دامغان  توروت،  آباد،  حسن  مهاباد،  گولکی،  به   طریق  آن  از  مسیری  و  دشمی   دیده  شمال  در

. وردخمی   چشم   به   جهت  همان  در  دورتر  اندکی  کوثر  کوه   نام   به   کوهی.  فترمی   شاهرود  و

  خودجوشی  مسیر.  داشت  انحراف  شرق  سمت  به  اندکی  ردیمکمی   حرکت  آن  از  ما  که  راهی

 ایحاشیه . شد جدا چپ  سمت  از فترمی   شمال در رشم  به  من محله  و  حسینان   طریق از که 

  آن به محیط که ردمکمی احساس  و وردخمی چشم به  جهت  آن در زرد و سرخ رنگ به

 مرکزی  قسمت  از  باالتر  اندکی   قسمت  این  سطح  احتماأل .  داشت  نامحسوسی   سرازیریسمت  

  حمل  محل  این  به  آب  توسط  اههکو  فرسایش  از  شده  ایجاد  مواد  بود  مشخص  کامأل.  بود  کویر

  منجمد   فشانیآتش  مواد  شبیه   یا  زمین   آرام  رانش  مانند  محیط.  بود  کرده  رسوب  آن   در  و  شده
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  البته . دندشمی  فشرده مه ه ب و شده  سخت مواد این  تابستان  فصل در  هوا شدن  گرم با . بود

  حرکت  در  دائمأ  آن   زیر  گل  اما  ردکمی  صدق  کویر  فوقانی  الیۀ  مورد  در  فقط  مشاهدات  این

 .شود مسطح دست  یک حالت به منطقه نهایت  در تا بود

  حرکت مناسبی سرعت  با  شترها. بود سردی باد آفتاب سرزمین  یا خراسان باد      

  خوشحال   آدم  و   گذاشتیم   سر   پشت   هم  را  دیگر   فرسنگ   یک  زدمی   فریاد   یکی  گاهی.  ردندکمی

 هم پیش شب از احتماأل که بود راه در جدیدی شب. کردم حرکت پیاده مقداری من. دشمی

 .بود نرفته  بیرون من  تن  از پیش روز خستگی هنوز. باشد تر مشکل

  حتمأ .  بود  شده  خشک   آنها   ته   گل.  کردیم  عبور  غربشمال   جهت   در  دیگر  مسیل   چند   از     

  شبیه  اصأل کویر از قسمت این. دشمی گل  و شده جمع  آنها در آب مقداری بارندگی از پس

  وجود  اینجا  در دشمی له  صدائی با پا زیر در که  فوقانی الیۀ  و  نبود آن جنوبی قسمت 

  میزان. بود پوشیده  شن جنس از لیزی زرد گل از زمین  صاف سطح عوض در. نداشت

 در سفید نمک از نازکی الیۀ ندرت به . بود کمتر جنوبی قسمت  از شن شوری و  آن نمک

 .دشمی  دیده آن سطح

 سرخی  و  زرد  ایهه تپ  آنها  از  پیش  اما  سیدندرمی   نظر  به  مینیاتور  مانند  شمالی  ایهه کو     

  کویر  و  فترمی پائین و  باال  اهه تپ  از مسیر . داشت نام  کتل  منطقه این. وردخمی چشم به 

 اهه تپ  و  دشمی ن  دیده  کویر  و  آنها  بین  ایماسه   و  شنی  کمربند.  بود   مشخص  کامأل  آنها  پای  در

  صدق هم کویر غربینواحی در نکته  این که  دشمی  گفته . دندشمی  ختم کویر به  مستقیمأ 

 ایجزیرهشبه   مانند  که  دادمی  تشکیل  بزرگ  منحنی  یک  غربجنوب   جهت  در  کویر.  ردکمی

  سعی من. بودیم دیده  را کویر محل آن  از پیش ماه یک  ما . سیدرمی  نخجیر کوه  نواحی تا

  بودم ندیده خود چشم  به  که  مناطقی  در  بیابان و  کویر  بین  مرز مورد در  اطالعاتی داشتم

 کرده دیدن کویر از که  هائیفرنگی  سایر  اطالعات  توسط آن  کردن کامل با  و  کرده کسب

  و  فسیلی دریاچۀ  این  کویر، از جامع نقشۀ یک شوم موفق اندگذاشته  جا به ائیهه نوشت و

 .نمایم  ترسیم باستانی

  رنگ  بود غروب حال در خورشید  که  غرب قسمت  در فقط . بود ابری کامأل  آسمان      

  از  من  که  تابلوهائی   تمامی  با   منظره   این .  بود  زیبائی  نور  رقص  که   جدأ.  داشت  ایتیره  زرد

  نوامبر ماه در ما کشور آسمان  که  متراکم ابر با شرق افق. داشت تفاوت بودم دیده  آسمان

  غرب جهت  در  آسمان باز  قسمت  در آفتاب  اما  بود  شدن  تاریک حال در آوردمی  یاد  به  را

  جادو  ناگاه به  را آنها ایساحره  که  بود آن مانند . شدند آجری رنگ  به شترها . درخشیدمی

  نظری  خود  سر  پشت  به   گاهی.  ردندکمی  حرکت  آهسته  و  بود  خسته  آنها  هایقدم.  باشد  کرده

  مانند را آنها چشمان خورشید نور. ردندکمی  نگاه غروب حال در خورشید به و انداخته

 آغاز  از  پیش  اما  بودیم  پیموده  زیادی  راه.  وزیدمی   هنوز  خراسان  باد.  بود  کرده  آتشین  گلولۀ

 .دیمشمی  خارج  کویر از باید باران

  زمان  گذشت برای. باشد یکسان هایمقدم میزان ردمکمی  سعی. فتمرمی راه پیاده من      

  یک کاروان همراهان  از یک  ره ه ک فت گمی  او. شدم یزد کاروان سید با صحبت  مشغول

 شاهرود  و  یزد  بین   شتر  هر  کرایۀ .  داشت  تعلق  آقامحمد  به  شترها  بیشتر  اما  داشتند  شتر  چند

.  رفتندگمی  ق حقو  هم  تومان  چند  ساربانان  از  هریک  آن  از  گذشته  و  بود  قران   ۵  و  تومان  ٩
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  از گذشته. دشمی ن  آنها نصیب چندانی  سود  مجموع در و ردکمی  خسته  را شترها مسیر این

  حیوانات   آنها   شرایط  بدترین  در  که   بود  بارانی  شرایط  آن   و  داشت   وجود  هم   دیگری  خطر  آن

  در و دندشمی  یزد به  حمل برای کاال منتظر شاهرود در آنها. دادندمی  دست از را خود

  آنهائی  درآمد وصف  این با. کنند  طی  را مسیر  این توانستندنمی  مرتبه  3 از بیش سال طول

 .نبود زیاد  چندان شترها  قیمت به  نسبت   داشتند شتر  چند فقط  که

 

 
 

  مرد ٢ و  شتر یک  و  بودم بیدار شتر روی به  پیش  شب  که  گفتم کاروان مردان به من      

  بودند   خواب   همه.  کردند  عبور  کاروان  کنار  از  ایسایه   مانند  ما  جهت  خالف  در  که  دیدم  را

  فتندگمی و ردندکمی ن قبول  مردان اما. گذشتند  ما  کنار از صدائی کوچکترین  بدون آنها  و

. دیدمنمی  را آنها هم من  وگرنه کرد پارس  هم نگاوان  حتی گفتم من. بودمتی شده  خیاال من

 ارواح حتمأ  و دارد نام جنریگ  منطقه این" گفتند آنها . کرد تعقیب را آنها قدم چند حتی او

 و شده زدهجن  آن پایانبی راه در آدم و است اسرار معدن کویر این. بودند آمد و رفت در

 ".دهدمی  دست آدم به  خیاالتی  چنین شبانه حرکت از

  ۶  ساعت  حدود.  بودند  کرده  ترتیره  را  محیط  ابرها  و  بود  گذشته  شب  از  بیشتر  تاریکی     

.  بود زیاد نسبتأ ما سرعت و خوب مسیر. شد دیده غرب  افق در خورشید ضعیف  نور

  حرکت  ستون   ۴  در  موازی  مسیرهای  از  کاروان .  نبود  آزاردهنده  تیره  زرد  مسیر  در  حرکت

 .بود صاف و دستیک  کامأل یخ سطح  مانند  کویر سطح . ردکمی

 آرزوی در کشتی مانند و رفتهپیش خستگی  بدون بردباری و صبر با همچنان شترها     

  در من. ستآنها منتظر ائیهه بوت شمالی ایهه کو پای در که  دانستندمی  آنها. بودند ساحل

  سمت   شترهای  غروب  حال  در  آفتاب  ضعیف  نور.  ردمکمی   حرکت  میانی  هایستون  از  یکی

 ایهه سای   فقط  من  راست  سمت  ستون  ٢  شترهای.  بود  کرده  رنگی  تیره  اشباح  مانند  مرا  چپ

  همچنان  مقصد  سمت به پایانبی مسیراین  در حرکت.  بودند شرق تاریک زمینۀ در ایتیره

 .داشت ادامه
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  هاافق.  کشید  ما  دور  را  خود  تاریک  دیوار  شب  و  شد  تاریک  هم  غرب  ضعیف  نور  حاال     

  که  کاروان زنگ صدای. شدند متحرکی ایهه سای  حیوانات  و رفته  فرو مطلق تاریکی در

  آزمون به مرا اعصاب و هردک صدا  من گوش در بود نشده قطع ایلحظه روز چند این در

 .رفتگمی

  همین  با  اگر. بود ما  زیاد سرعت دهندۀنشان  این و پیمودیم  ساعت 3 در را فرسنگ 3     

  ابر میان  در ایدریچه  گاهی . سیدیمرمی  مقصد  به  شبنیمه  حدود ردیمکمی  حرکت  سرعت

  دید  شب تاریکی در. بودند خوب هوای و صاف شب یک آرزوی در همه. دشمی  باز ها

.  بود  ابرها میان  از ماه  ضعیف   نور علت به   احتماأل که  دشمی  مرتکب   زیادی اشتباهات  من

  متعجب . بود شده  واقع  من چپ  سمت  در جزیره  چند  با  انتهائیبی  دریای ردمکمی  احساس

 را شترها پای زیر امواج داشتم انتظار. سیدرمی ن گوش به امواج صدای چرا که بودم

  مکان  تغییر  داشت  امتداد شرق  افق تا که  من  راست  سمت به  دریا  دیگر ایلحظه . بشوید

  مانندهائی ایوان  از  که  ردمکمی  فکر  شد  حاصل  ابرها  شکل  در  که  تغییراتی  با  بعد  چندی.  داد

  از که بود  باصره خطای نکات  این  تمامی . بود گرفته  بر در را ما  مه  و ردیمکمی  حرکت

 کردمی   احساس   آدم.  دشمی  حاصل  کویر  سطح   به   ماه   ضعیف   نور  برخورد  و   کویری  شرایط

 .بودند  دریا سواحل اهه سای و کرده حرکت  دریا  میان از که

 سیر  آبی  رنگبه   ائیهه سای  مانند  که   کاروان  ابرها،  میان  در  ایدریچه   شدن  باز  با  گاهی     

  تاریکی در چیز همه  و شده بسته دریچه سپس. دشمی پدیدار من مقابل در بود  تاریکی در

  آیا.  آمد  پدید  من  کنار  در  سفیدی  لکۀ.  بود  جنوب  سمت  به  ابرها  حرکت  جهت.  فترمی  فرو

  نه، بود؟ کرده توقف شتر آیا. ردکمی حرکت من شتر مراهه ه ب زیرا نه، بود؟ نمک این

  کردن  باز  با  تا  بستم  را  چشمانم  و  داد  دست  من  به  سرگیجه  احساس.  وردمخمی  لق  من  زیرا

 .ردکمی   حرکت  من  شتر  پای  به  پا  که  بود  نگاوان  این  شدم  متوجه  آنگاه.  کند   تغییر  من  دید  آن

  اندکی   تا  نشستند  شترها  پشت  به  هاساربان .  نبود   کویر  حاشیۀ  به  رسیدن  از  اینشانه   هیچ      

  خستگی شدت از شترها که بود عجیب. سیدرمی گوش به شترها تنفس صدای. بخوابند

  طناب  گاهی. فتندرمی پیش هم سر پشت  بردباری و صبر با همچنان و نکرده اعتصاب

  زنجیر  یک  شترها  دهنۀ  نزدیک.  دادمی  ادامه  پیشروی  به   همچنان  او  اما  افتادمی  آنها  از  یکی

  طناب   این  دشمی   بیشتر  فشار  هرگاه.  بودند  داده  عبور  طنابی  آن   حلقۀ  اولین  از  و  بسته  فلزی

 .دادمی ادامه خود راه  به حیوان  اما افتادمی  و شده  باز نبود سفت  چندان که

 سپس  و  قطراتی  صورت  به  ابتدا  باران  بارش.  گشت  پنهان  ماه  و  شد  ابری  تمامأ  آسمان     

 و بود بیدار آقامحمد. شد اضافه کاروان حرکت سرعت به. شد آغاز بیشتری شدت با

 به  باران قطرات. بودم پیچیده پوستینم در را خود من. ردکمی  حرکت کاروان پیشاپیش

  پیش در راه فرسنگ  چند  فقط  اینکه  از. دادمی  نم  بوی  و  کرده برخورد آن  چرمی سطح

 رودخانۀ  در.  ردکمین  تهدید  را  ما  خطری  اما  بود  شدید  باران  اگرچه.  بودم  خوشحال  داشتیم

  نزدیک نمایانگر که دیگر مسیل ٢ از. بود باقی راه فرسنگ  ۵ فقط  متر ۶ عرض به کال

  شمالی باد. بود درجه ٩ حدود هوادمای شب ٩ ساعت. کردیم عبور بود کویر  ساحل بودن

.  بخورد  لیز  شترها  پای  و  شده  گل  زمین  که  بودم  ایلحظه   منتظر  من.  وزید  می  شدیدی  نسبتأ

 .بود متر  ٧١٨ نقطه   این در ارتفاع
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  که دیگر مسیل چند کنار از. کرد تغییر حرکت جهت ١٠ ساعت از پیش اندکی     

  سمت   به کویر پست  منطقۀ   شیب با  جهتهم  آن،  شیب و  داشت نام قوتی کال آنها  بزرگترین

  .باشیم  کویر  حاشیۀ  در  باید  ما  پس.  بود  ماهورتپه   هامسیل  اطراف.  گذشتیم  بود  شرق  جنوب

  و  رسید گوش به  صدائی کاروان جلوی از. شد  خاموش کاروان زنگ صدای مدتی از پس

  لیز مسیر انتهائی قسمت در شترها. پیوستیم آنها به هم ما. رفتند سمت آن به مردان

  و  آب  شرایط برخی در آن سطح  و داشت نام  شیطان  کال محل این شد گفته . خوردندمی

  به   همه  سپس.  بود  شده   جمع  محلاین   در  شورآب  مقداری.  باشد  خطرناک  توانستمی  هوائی

 آن  خاطربه   و  بود  شدید  تاریکی.  یافتدامها  شرقشمال  سمتبه   حرکت  و  نشسته  شترها  پشت

 .دادمی  اشکاالتی از خبر متوالی هایتوقف  و  فریادها. نداشتم اطالعی زمین  شرایط ازمن 

 مقابل در مرادعلی شتر. سیدرمی گوش به شترها پای زیر آب صدای و شد لیز زمین      

  ساحل.  افتادم  خیس  زمین   به  و  خورده  لیز  او  دنبال  به  هم  من.  افتاد  آب  داخل  و  خورد  لیز  من

  به  و  گذشت   خیر  به  اما  بود  افتادن   زمین  به  و  خوردن  لیز  احتمال  لحظه  هر  و  بود  لیز  آبگیر

  بسیار مسیر . ردکمی  بدتر را شرایط و  باریدمی  همچنان  باران. رسیدیم مقابل ساحل

 .بود  روئیده بوته   چند بود  حسینان کتل  دنبالۀ که  آبگیر مقابل ساحل در. بود  شده خطرناک

  برای. داشت عمق  متر ١۵ تا  ١٢ کویر وسط در شیطان کال. آمدیم زیر به  شترها از     

  کاروان.  بود   لیز  و   گلی  آنها  کف.  ذشتیمگمی   باریکتر   آبراه  چند  از  باید  آن   ساحل  از  رفتن  باال

  اما  نخورند لیز تا داشتندمی بر قدم احتیاط  با شترها. فترمی پیش حلزونی مانند طویل

 واه ه ب  حیوان پای  و دست ۴ اگر. سیدرمی  گوش  به زمین به  شتری برخورد صدای گاهی

  حیوان به  را خود سرعت به مردان و  نداشت  شدن بلند قدرت سنگین  بار  زیر او فترمی

 در. ردکمی  توقف کاروان و بود بعد شتر نوبت کرده، حرکت قدم چند سپس. ساندندرمی

  هر   باران  بارش  و   دشمی ن  دیده   چیز  هیچ  شب   تاریکی  در  لیز   و  گلی  انگیزنفرت   محوطۀ   این

 .ردکمی  بدتر را شرایط لحظه

  سر  آنها  از زیادی تعداد. نداشتند برداشتن  قدم جرأت و ردندکمی  خطر احساس شترها      

 ایعالقه  من. دشمی  شنیده دائمأ مردان فریاد صدای. چکیدمی آب آنها از و شده گلی پا تا

. بودم داده تکیه  غالمحسین به و نداشتم الی و گل این در خوردنزمین  و خوردن لیز به

  بود آن مانند. فترمی  شترها کنار در غالمحسین و ردکمی  حرکت ما پیشاپیش مرادعلی

 قدری  قدم  هر  از  پس  من.  برویم  باال   شده  ریخته  فراوانی  روغن  آن  روی  به   که  ایتپه   از  که

 بر را دوم قدم اول پای نشدن محکم تا و داشتممی بر را بعد قدم آنگاه و کرده استراحت

 برای. ردکمی ن کمکی  آن  کردنپاک  و  بود چسبیده  من هایپوتین  به سنگینی گل. داشتمنمی

 .رفتیمگمی  کمک   چاقو از آن کردن  پاک

  به  آخر شیب. بردند هجوم کاروان جلوی سمت به همه. شد طوالنی هاتوقف از یکی     

  زمین  در  شیارهائی کاروان بیل تنها  با . نداشتند رفتن  باال  قدرت شترها  که  بود شدید قدری

  شترها  و  ریخته مسیر گل روی به را اهه بوت. پاشیدند مسیر روی را آن خاک و کرده حفر

  خود تعادل تا رفتندگمی  طرف ٢ از را آنها  مردان. بردند باال  مردان کمک  با یکییکی را

  موفق  من. کشید طول نیم و ساعتیک حدود مسیر از قسمتاین  کردن طی. کنند حفظ را

   نشود.گلیآن  از  بیش  هایملباس  تا  بودم  پا  سر  مدت  تمام  و  بخوابم  اندکی  گلی  محیطاین  در  نشدم



 شبی دیگر در کویر  بخش سی و یکم

 

  بالفاصله. بودم خسته اندازهبی . رسیدیم صافی محیط به و آمده باال شیب از باالخره     

  گلی مسیر در کاروان. کند پاک مرا ایهه چکم خواستم غالمحسین از و نشسته شتر پشت

  من  شتر. سیدرمی گوش به زمین گل به شترها پای برخورد فشفش صدای و افتاد راه به 

  سرعت . بود  شده کاسته باران بارش از. وردخمی لیز گاهی اما ردکمی  حرکت خوب

  پس .  تافتند شمی   او  کمک   به  مردان  و  افتادمی   و   خورده  لیز   شتری  دائمأ .  بود   آهسته   پیشروی

 در و بوده اطالعبی مسیر شرایط از شب تاریکی در من. بود بعد شتر نوبت قدم چند از

  هن پ مسیل  در. رسید پایان به  مسیر از قسمت آن  باالخره. بودم خودم افتادن نوبت  انتظار

  و " گره رودخانۀ" زد فریاد مردان از یکی بود شده  جمع شوری آب آن ته در که دیگری

  کویر شمالی ساحل در زیاد ایهه بوت با  بیابانی به  زیرا بود  خوبی  بسیار  خبر آن شنیدن 

 .بودیم رسیده

  خواهیم  حرکت کویر غربی ساحل سمت به  سخت  شنی کمربند یک در محل این از     

  و  رسید پایان  به  کویری منطقۀ بامداد ٢ ساعت . بود نخواهد خبری خوردن لیز از و کرد

  دریائی  طوفان   یک  از  که   بود  آن   مانند.  داد  دست  من   به  خوبی  احساس.  شدیم  آن  حاشیۀ   وارد

 .باشم یافته  نجات

  پشت به  مردان. داشت وجود کوتاهی ایهه تپ  و  بود غربشمال جهت در حرکت حاال      

  مقصد  شد گفته من  به  اما  کنیم استراحت بودم مایل  شدیدأ من . بودند  رفته  خواب  به  هاشتر

  آبادی تا  دانستمنمی من . بود نخواهد خبری  استراحت  از آبادی به  رسیدن  تا  و بود  نزدیک

 زد فریاد شخصی و رسید گوش به بلندی صدای کاروان جلوی از ناگهان. بود راه چقدر

.  بودند  افتاده  هم  جان   به   مردان  و  شده  درگیری  جلو  در  شدم  متوجه".  سوخته  پدر  سگ،  پدر"

 جلوی  از  گفتم  و  کرده  بیدار  بودند  خواب  در  شتر  پشت  به  که  را  مرادعلی  و  غالمحسین  من

 مزار  کوچک  روستای   در  ما  گفتند  و  کرده  مراجعت   مدتی  از  پس   آنها.  بیاورند  خبر   کاروان

 از آنها . ردندکمی جلوگیری پیستان سمت به کاروان پیشروی از اهالی و بودیم دمدانه

  هائیتمامی کاروان فتندگمی . برساند صبح  به  آنها روستای در را شب واستندخمی  کاروان

  توقف  پیستان   در  شمالی  هایکاروان   زیرا  کنند  توقف  روستا  این  در  باید   آیندمی   جنوب  از  که

  سبب   این   به.  ببرد  بهره  اندکی  هاکاروان  حرکت  از  باید  هم  آنها  کوچک  روستای  و  ردندکمی

 .بودند هم دشمن  روستا  دو این

  کار این از خشونت با روستا اهالی اما دهد ادامه پیشروی به  داشت تصمیم کاروان     

  هم  در  صورت  به   بارها.  شد  متوقف  کاروان   و  گرفت  در  شدیدی  دعوای.  ردندکمی  ممانعت

  مردان.  گشت  پراکنده  محیط  در  نامنظمی  صورت   به   و  شد  برداشته  شترها  پشت   از  هم  بر  و

 به داشتند تصمیم آنها. کنند  کمک تقاضای اهالی از تا رفتند پیستان به پیاده یزد کاروان

 .کنند اطراق آنها  روستای در و کرده  شترها بار را بارها  پیستان  اهالی کمک

  استراحت برای محلی آیا " پرسیدم اهالی از یکی  از. نداشتیم کاری درگیری این با ما      

  داشتند دعوا قصد و  بودیم یزد کاروان جزو هم ما  کردند فکر ابتدا در آنها ."؟دارد وجود

  من   که نبود مکانی ولی دادند نشان را ایکلبه   و شده مهربان بسیار  فرنگی یک دیدن با اما

 در پیستان  روستای به رفتن  عوض  در شد  آن  بر تصمیم . کنم استراحت  آن در میل  کمال  با

 .دهیم  ادامه حرکت به  فرسنگی  نیم  در صدفه روستای سمت به فرسنگی یک
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.  شد  فوریه  ۵  روز  بامداد  ۵  ساعت.  برسیم  صدفه  روستای  به  تا  کشید  طول  ساعت  یک     

  موفق   باالخره اما  نبود  جالبی کار کند بیدار را اهالی روز ساعت   این در فرنگی  یک  اینکه

 و کرد راهنمائی ایباالخانه  به را ما روغنی چراغ با او. کنیم بیدار را مسنی مرد شدیم

  ۴ و کرد جاروب را اطاق سرعت به غالمحسین. داد نشان ما به را ای پنجره بدون اطاق

 علی. شد غذا کردن فراهم مشغول غالمحسین . نمودند فراهم آتشی ،خانه خردسال دختر

  استراحت  روز یک  به  حداقل آنها. کند رسیدگی  خسته  شترهای به تا  ماند حیاط  در مراد

 .داشتند نیاز

  پس  و  شد حاضر دشمی  تشکیل چای  و نان  مرغ،تخم   کبابی، مرغ از که   غذا ۶  ساعت     

  به نکردم، روشن سیگار غذا پایان از پس حتی من. چسبید بسیار گرسنگی ساعت ١۶ از

 .بود  متر ٩3۶ محل  ارتفاع. رفتم فرو عمیقی  خواب به  و  کشیده دراز خود پوستین روی

  عبور  کویر از ایکنندهخسته  و سخت مسیر از صدفه  و جندق  بین  بودیم شده موفق ما      

  فاصلۀ . داشت صحت  فتندگمی  کویر مورد در اهالی که خطراتی شد ثابت من به . کنیم

  ما  و بود کویری آن  کیلومتر ١١٠ که بود کیلومتر ١3٧ صدفه تا رمضان حاجی حوض

  نیست زیاد  باری  کاروان یک  حرکت  سرعت .  داشتیم توقف  ٢ فقط  و  پیموده  ساعت ۴٨ در

.  بود گذشته  خوشی و خیر به  اینجا به  تا سفر. بود کرده کم ما سرعت از بارانی شرایط و

  باران   اگر.  شد  مشکل  بسیار  و  گلی  آن  آخر  قسمت  اما  بود  خشک  نسبتأ  مسیر  ابتدائی  قسمت

 .دشمی بدتر  هم این از شرایط بود  باریده زودتر ساعت   ١٢ اخیر

  در ما  خود  و  خور راه در من  کاروان. بود نرسیده  پایان  به  هنوز  من  کویری تحقیقات      

 دیگری مسیر در را کویر عرض من و کرده عبور کویر از مجددأ تا بودیم توروت راه

  از  کویر  قسمت  باریکترین  از  صدفه  به   جندق   مسیر  که   بودم  یافته  کنون  تا.  کنم  گیری  اندازه

 غربی  ساحل  از  ما  جندق  به   نخجیر  کوه  از  سفر  در.  ذشتگمی  استکان  یک  کمر  مانند  محلی

  خود  ایهه دید  باید  حاال.  داشت  شکمه   قسمت   آن  در  کویر   که   بودم  یافته  و  کرده  حرکت   کویر

  خطر .آورم دست به  را کویر شرقی مختصات  تا دادممی مطابقت سایرین ایهه نوشت  با را

  به  را ما  حرکت  روزی چند توانستمی  جدید  باران بارش و ردکمی  تهدید را ما  هنوز هم

 .اندازد تأخیر


