
 

 

 

 

 

 دوم و سی بخش 

 توروت
 

  خواب بعدازظهر ٣  تا صبح نیم و ۶  ساعت از من. بود استراحت روز فوریه ۵ روز     

 از یکی . کردم صحبت  اهالی از تن چند با . بود شده تاریک هوا شام  صرف از پیش. بودم

  ریشم، کال  شیرین،  آب  چاه  سر انجیلو، مولکه، از صدفه  به  سمنان  راه که  فت گمی آنها

  به  صدفه  راه.  داشت  طول  فرسنگ  ٢٠  و  ذشتگمی  بورسون  و  سینک،  من،  محله  حسینان،

 اطراف  در.  بود  فرسنگ   ۴١  و  ردکمی  عبور  آباد  حسن  و  مهاباد  سر،  کوه  کوثریا،  از  دامغان

  شمال فرسنگی ٢ فاصلۀ در ایقلعه ایهه خراب. داشت وجود متعددی روستاهای کوهسر

  یک پیش سال چند قلعه آن در. دشمی خوانده دختر قلعۀ یا پاکاله قلعۀ و بود باقی صدفه

  چاه توروت، از شاهرود مسیر. بود آمده دست به برنزی کاسۀ یک و قدیمی اینقره  سکۀ

  بین . ذشتگمی آبادحسین  و لجنه باقر، چاه دائی، درۀ جم، چاهبلند جم، چاه بنه،توت مورا،

  بعضی  در.  ردکمی  عبور  کویری  کمربند  یک   از  و  بود  راه  فرسنگ  یک  باقر  چاه   و   جم  چاه

  ٨ عرض به کویری کمربند  یک . دشمی  جاری  محل آن  در شوراب رود  سال فصول

  من. بود ارتباط  در  نمک  پهناور  کویر با  و  داشت امتداد غرب به  شرق جهت  در فرسنگ

  از. بودم کرده دیدن  آن از خراسان جادۀ  در گوشه روستای در میالدی ١٨٩٠ سال در

  محل  آن  در. بود راه فرسنگ  ۵ روستا  غربی  جنوب  در لگز چاه  و  شور  آب چاه  تا صدفه

  آن   از  اما  داشت  وجود  کوثر   سمت   به  مسیری.  ردندکمی   مراقبت  روستا  شترهای  از  مردانی

  جن  ریگ و بیابان را آن و نداشته کویر مورد در اطالعاتی اهالی. دشمی ن استفاده

 روز  ٢  از  پس  اما   کند  عبور  کویر  از  قسمت  این  در  بود  کرده  سعی  مردی  سابقأ.  واندندخمی

 .بود کرده مراجعت

  به  که علف و آببی  کویر این در وحشی شترهای مورد در اهالی هایداستان  شنیدن     

 مرکزی آسیای  کویرهای در وحشی شتر. بود جالب نرسیده آن به  هیچکس پای آنها  گفتۀ 

  بودم مشکوک بسیار مورد این در من اما نکند؟ زندگی کویر این در چرا پس بود فراوان

 از اثری کویر داخل در. بود  نشده گفته سخنی آن مورد در دیگری روستای هیچ در زیرا

 شرایط ائیهه بوت  با شنی کمربندیک وجود شاید اما ویدرمین مه هبوت حتی و نیست حیات 

 زندگی کویر داخل در جزایری در آنها وباشد  کرده  فراهم وحشیشترهای زندگی برای را

 .کرد بیان  آنها مورد در را زیر داستان  مردی که شد تخیلی زمانی نکته این  اما. ردندکمی

   زن ٢ به و  بست  کویر حاشیۀ  در  را خود شترهای او. بود مکه  راه در حاجی  یک     
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 مراجعت  سال  چند  از  پس  او.  شوند  او  مراجعت  منتظر  آنجا  در  گفت  خود  پیشخدمت  و  همراه

  به  او. بودند کرده  مکان  نقل کویر قلب در جن  ریگ  به او حیوانات  که شد  گفته  او به. کرد

  پرسید  عصبانیت با او. کرد پیدا را خود همراهان سپس و پا رد و پرداخت آنها جستجوی

  آنها  نسل اما بودند مرده همه شترها که  شد گفته پاسخ در. بود آمده چه او شترهای سر به

 پیشخدمت  عصبانیت فرط از حاجی. نشدند آنها  مهار به موفق  آنها  و رفته کویر داخل به

.  برندمی سر  به کویر داخل در و کرده زندگی کویر  در شترها هنگام آن از. کشت را خود

  البته .  باشد  دیده  را  آنها  پای  رد  یا  شترها  کسی  که  نداد  تضمینی  من  به  داستان  این  گویندۀ  اما

  جنریگ   در   که  فت گمی   او.  نداشت  ایاستفادهقابل   اطالعات   و   بود   تخیلی  داستان   یک  فقط   این

  شترهای  و  داشت  وجود  توت  درختان  و  هابرج   شیرین،  آب  ایهه چشم  با  ارتفاعیکم  ایههکو

  که  شد آغاز آنجائی از وحشی شترهای داستان  احتمال . وردندخمی  آب اهه چشم  از وحشی

 .شدند  وحشی و نهاده  بیابان  به سر اهلی شتر چند گذشته هایزمان در

  که  دشمی  گفته  و  داشت وجود  صدفه نزدیک در سرخ  شهر نام به قدیمی شهر یک      

 طال سکۀ چند آن هایباغ از یکی در مردی پیش سال چند. بردندمی سر به آن در ارواح

  به . داد را باغ نشانی  او و  بود  یافته  کجا  از را اهه سک که شد  سؤال او از. کرد پیدا نقره  و

  یافته  آنها از کدامیک از را اههسک که دانستنمی  او و  آمد پدید شهر آن در باغ اهه د ناگاه

  را  گنج  محل  نتواند  تا  بود  شده  افلیج  و  چالق  و  یافته  گنجی  شهر  آن  در  هم  دیگری  مرد.  بود

  شهر  از خروج با اما کرد دیدن اسرارآمیز محل آن از درویشی. دهد نشان سایرین به

 .بود کجا دانستنمی

  خواب از  مرا غالمحسین  بعد روز صبح . بود من  بدن  در نوزه  ه گذشت روز خستگی      

  گذاشتن   سر  پشت  به   موفق  ما  اگر.  کنیم  حرکت   غروب  هنگام   شد  آن  بر  تصمیم  و  کرد  بیدار

 را محل دورنمای و رفته ایخانه  بام به ابتدا. دمشمی  خوشحال بسیار من دیمشمی  کویر

  زیاد  سقف  ریزش امکان  چون . کردند تعقیب  مرا  جوان  پسر  و مرد  ۵٠  حدود. کردم ترسیم

  منطقه مورد در مفیدی اطالعات  که  مرد  چند  از اما  کردم دور محل از را آنها  من  بود

 .بود  متر  ١٠  روستا قنات ایهه چا از یکی  عمق. بمانند خواستم داشتند

  روستا   از  دقیقه   چند  از  پس.  شد  آغاز  توروت   سمت   به   سفر   و   کرده  بار  را  شترها  مردان     

  کوه  یک شرق جنوب  جهت  در. گذشتیم آباد مهدی نام به مجاور روستای از. شدیم خارج

به   را باران  آب که  مسیل چند  کنار  از. دشمی  دیده  کویر حاشیۀ  در کوهان  کوه  نام  به  منفرد

 داخل به آب مراهه هب اطراف ایههکو فرسایش از زیادی مقدار. گذشتیم ندساندرمی  کویر

  منطقۀ مانند مه ه منطق  این در. دادمی تشکیل را شنی کویر فوقانی الیۀ و شده حمل کویر

 .بود  کرده  مسطح  را  آن  و  رسیده  منطقهاین   به  باران  آب  با  شن  که  بود  مشخص  کویر  جنوبی

  پهنی  مسیل. افتاد سرسبزی مزارع به  من چشمان پیرسنگ  روستای از عبور از پس     

  اما  دشمی   خوانده  کالئو   منطقه   این .  گذشتیم  شور  اما   زالل  آب   با  قناتی  کنار  از.  داشت  وجود

  محل این به مزارع در کار برای روز هر پیستان اهالی. نبود خبری کشاورز یا خانه از

 .آمدندمی

 مکررأ  را  آن  نام  که   پیستان   روستای  به   هاسنگتخته   میان  در  گذرگاهی  از  عبور  از  پس     

  و  شتر  ٨ آن  اهالی. بود خانه  صد حدود با ایمخروبه   کوچک روستای. رسیدیم بودم شنیده



 توروت  بخش سی و دوم

  و  جوان دختر چند . بودند کرده اجتماع  روستا میدان در بیکار مردم. داشتند گوسفند  ۵٠٠

  اما بودند ساله چند و بیست آنها چه اگر . بودند آنها میان در هم کثیف وضع و سر با زیبا

  آنها.  بودند  کرده  اطراق  روستا  این  در  ما   یزدی  همسفران .  سیدندرمی   نظر  به  ترمسن   بسیار

  مقصد به  شبانه  داشتند  تصمیم  آنها . کردند آرزو خوشی سفر ما برای و  آمده  ما مالقات  به 

 .کنند حرکت  شاهرود و توروت

  کویر  حاشیۀ  سمت  به درجه  ٣ حدود مالیمی سرازیری ایماسه  مسیر  پیستان از پس     

.  فترمی زراعی هایزمین  و آب با  کوهان  کوه  سمت به  مسیری راست، سمت در. داشت

  چند  از. بود خوب  ما حرکت سرعت. بود مسیر نزدیکی در شمشیرتی نام  به  دیگری کوه

  کوه  پای  در  باران  آب.  بود  شده  واقع  مسیر  شرق  در  مازین  بند  کوه.  کردیم  عبور  کوتاه  کوه

 آن آب. ردکمی ایجاد را شیرینی آب کوچک دریاچۀ و شده جمع طبیعی حوضچۀ  یک در

 .دشمی  دیده الی  و گل  آن ته در فقط حاال اما بود  کافی روز ٢٠ برای

  هر.  رفت  باال   داوورخانه   قلعۀ  کوه  دامنۀ  از  و  شد  سرباالئی  غربشمال  جهت  در  مسیر     

  صورت به جندق کوه  جنوب، دوردست در. دشمی   بازتر ما  دید فتیمرمی  باالتر کوه  از چه

.  بود بارش حال در باراندر مسافتی  کویر نقطۀ چند در . بود مشخص کوچکی برآمدگی

  خواهد باز  خود کاروان به رسیدن از را ما  و  هکرد سرایت مه ه منطق این  به  بارندگی  آیا

  سخت  زمین در حرکت . ردکمی ن شرایط تغییر به  کمکی منفی افکار اینگونه  اما داشت؟

 .ردکمین  ایجاد ما حرکت برای خطری منطقه  این  در باران بارش.  بود آیندخوش  بسیار

 در.  وزیدمی   شمال  جهت  از  شدیدی  باد.  بود  درجه   ٩  حدود  هوا  دمای  ظهر  یک  ساعت     

 زیادی ایهه بوت  منطقه . است آن جنوبیمناطق  از سردتر کویر شمال  هوای و آب  مجموع 

 چرا گوسفندانی نقطه چند در. بود بوته بدون رنگی خاکستری شنی کمربند فقط و داشت

 .ردندکمی

. دشمی  عوض  دائمأ  مناظر.  ردندکمی  حرکت  تند  هایقدم   با  شترها  و  بود  خوب  حرکت      

  کویر  حاشیۀ  در  آهوان  کوه  شرق  دوردست  در.  بود  شده  نزدیکتر  کویر  از  ایزبانه   به   مسیر

  ٣ فاصلۀ در. داشت شوری آب شور چاه  و بود کوچکی آبگیر حاتم، حوض. شد پدیدار

 باالی در دشمی خوانده هم پیرمردان امامزاده که  نورهللا امامزاده شمال، سمت کیلومتری

 .آمدندمی  محل این به زیارت برای اطراف روستاهای از اهالی. وردخمی  چشم به ایتپه 

  جنوبی  ایهه کوهپای  از  که  شد  پدیدار  شمال   سمت   در  جدیدی  کوه  زبانه،  زدن  دور  از  پس     

 آبراه چند و مسیل این  در. بود توروت به   پیستان راهنیمه  ،گز رودخانۀ . بود شده جدا البرز

  ماهور  تپه  محوطه.  بود  پوشیده  شن  ایالیه   از  زمین  سطح.  بود  روئیده  زیادی  ایهه بوت  دیگر

  در  تپه چند کنار از. بود زیاد ما سرعت. داشت شیب  شرقجنوب  سمت به  قدری و بود

  اندکی ما  دید . بود  سرخ آنها رنگ و متر ١١۴۴ آنها  بلندترین ارتفاع . گذشتیم کویر جهت 

  اما بود  خوب  هنوز مسیر . ردکمی  بلند واه ه ب را اطراف هایشن  شمالی باد . شد محدودتر

  ساربان  یک  کنار از و  دیدیم االغ  کاروان ٣ فقط روز تمام  در. دشمی ن دیده آمدی و رفت

  سقف که پیستان حوض  کنار از. گذشتیم بردمی توروت به را ائیهه بوت  خود شتر ۵ با که

  نیم  فقط توروت تا. کردیم عبور بود پیستان فرسنگی ۵ فاصلۀ در و داشت شکلی گنبدی

  به  پیستان روکاروان  جادۀ چپ، سمت مسیر. شد شاخه ٢ جاده. داشتیم فاصله فرسنگ
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  بزرگ  کویر با ارتباطی که توروت نزدیکی در کوچکی  نمک کویر کنار از. بود شاهرود

  روستا  کوتاه دیوارهای و تنگ  ایههکوچ  میان  از که  بود  شده  تاریک هوا. گذشتیم نداشت

  طول  ساعتیک . ردندکمی زیادیصدای و سر پسر ۵٠ حدود. شدیم توروت  وارد گذشته،

 .بیابیم اطراق برای مناسبی  محل تا کشید

 به رودی از روستا  آب. داشت سکنه نفر هزار حدود و خانه ٢۵٠ تا ٢٠٠ بین آبادی     

  جریان  آن ته   در باریکی  آب فقط اینک اما آمدمی  شمال  فرسنگی ۴  فاصلۀ در قلعه پای نام

  پس.  بود  شده  جمع   آنها  در  ایتیره  زرد  آب  و  آمده  پدید  آبگیرهائی   رودخانه   طول  در.  داشت

  زیرا برسد کویر به  که نبود ایاندازه به  اما  دشمی  بیشتر  رود این  آب  بهاری هایباران از

 دشمی   خشک  کامأل  رود  هاتابستان .  شتگمی  ذخیره  انبار  آب  چند  در  مسیر  طول  در  آن  آب

 .داشت آب باریدنمی  هم باران  اگر حتی  روستا قنات  اما

  به عمودی دیوار مانند ارتفاع  متر ١۵ تا ١٢ با  آن  سواحل. بود  گلی رودخانه  بستر     

 را  آنها از  بعضی  اهالی.  بود  کرده  ایجاد  غارهائی  خود  هایپیچ   در  رودخانه.  سیدرمی  نظر

 ایوان رود طول در. ردندکمی  استفاده بوته و کاه انبار عنوان به آنها از و داده گسترش

 رود آب . یخترمی  فرو آنها از کوچکی آبشارهای مانند آب و  بود آمده وجود به  مانندهائی

  ها جویبار  آب.  ندبود  شده  حفر  رود  مانندایوان  ایههکنار  در  قنات  ایهه چا.  بود  شور  اما  زالل

  و  بود لیز و  مرطوب آنها اطراف. بود  کرده قیف مانند را آنها دهانۀ و شده اههچا وارد

  چه  آن ته در که نبود مشخص. افتدبی چاه در و خورده لیز آدم که داشت وجود آن خطر

 .آمدمی آدم سر بالئی

  جنوبی   انتهای  در  ایزادهامام .  داشت  قرار  مانندهاایوان   نزدیکی  در  روستا   اعظم  قسمت      

  کنار   در  زن  چند.  بود  محل  این  نزدیکی  در  آبادی  گورستان .  داشت  خوبی   دید  و  موقعیت  آن

.  داشت  برج  یک  و  مسجد  یک  حمام،  یک   اما  نداشت  بازار  روستا.  بودند  نشسته  عزیزی  گور

  و  سبز  مزارع. داشتند بیم هاترکمن  حملۀ از اهالیکه  بود  زمانی به  متعلق احتمال  برج  این

  توسط مزارع. دشمی  آبیاری قنات آب از و گرفته قرار مانندهاایوان پای در خرم

 غیرزراعی  مناطق .  بودند  شده  تفکیک  هم  از  شده  خشک   گل  جنس  از  متری  نیم  ایههدیوارچ

 .بود  متمایز خاکستری رنگ به حاصلخیز هایقسمت  از رنگ زرد شن  با  روستا

 زادهامام که داشت وجود ایمقبره کوهی دامنۀ در روستا شمال فرسنگی ٣ فاصلۀ در     

  بدون   اما  پخته   آجر  از  مقبره  این .  بود  عرضا  امام  برادر  دشمی   گفته .  دشمی  خوانده  ععلیا  شاه

  وجود  چراگاهی و  شیرین   آب آن  کنار  در. بود محترمی   زیارتگاه و  شده  ساخته کاریکاشی

 با اطراف روستاهای و توروت اهالی. بود تابستان اوایل در زیارت مراسم زمان. داشت

  ١۴ تا  ١٠ مدت  به و آمده منطقه این به گوسفندان و شترها مراهه هب خود ایهه بچ  و زن

جنبۀ    شاید.  بود  اهالی  تابستانی  تفریح   هم  و  زیارت  مه  ه ک  ردندکمی  اطراق  آن  کنار  در  روز

 .داشت برتری مذهبی جنبۀ  به  آن تفریحی

  خدمت روکاروان  مسیرهای در که داشتند بالغ شتر  ۴٠٠ تا ٣٠٠ توروت اهالی     

 ردندکمی   پرداخت  مالیات  قران  ۴  ساالنه   خود  حیوانات   از  یک  هر  برای  باید  آنها .  ردندکمی

  ناصرالدین  زمان   در.  بود  سایرین  مداخل  باقی  و  سیدرمی   شاه   به   آن  از  نیمی   فقط  احتمال  که 

  مالیات. بودند ناراضی آن افزایش از اهالی و بود قران ٢ تا نیم و یک فقط مبلغ این شاه



 توروت  بخش سی و دوم

  االغ، ٣٠٠ آن از گذشته . داشت گوسفند هزار ٢ روستا و بود قراننیم  گوسفند هر ساالنۀ

  بالغ مردان. بود  روستا  در خروس و  مرغ تعدادی و سگ  چند  اسب، چند  گاو،  دوجین

  ه ک داشت شاه قشون در سرباز ۵٠ توروت. ردندکمی پرداخت مالیات قران ١۶ ساالنه

 خود ایههخانواد  به روستا کارهای در و بوده آبادی در خود نوبت مطابق ما اقامت نگامه

 .زدندمی  جیب به را آنها حقوق افسران شرایط این در. ردندکمی  کمک

  هندوانه، سبزیجات، پیاز، سرخ، و سفید  چغندر  ذرت،  گندم، توروت  محصوالت      

  مانند   هم  توروت .  بود  دیگر  محصول  چند  و   پنبه  زردآلو،  بادام،  توت،  انار،  انگور،  خربزه،

 ایالعادهفوق   اهمیت   بابت   این   از  و  بود  کویر  ساحل   در  بندری  خور  و   پیستان   حسینان،  جندق،

  چای،  نظیر  کاالهائی  با  یزد  و  کرمان  آباد،بهرام  بندرعباس،  از  متعددی  هایکاروان.  داشت

  و   تنباکو  خرما،  خور  هایکاروان   کاالی.  دشمی   روستا   وارد  محصوالت  سایر  و   ادویه  پنبه،

 کشمش، شکر، خوراکی، ایههدان اکثرأ مراجعت هنگام آنها بار. بود دیگر محصول چند

 . ردکمی  عبور آبادی از سو دو در کاروان  ۴٠٠  ساالنه. بود کاال   سایر و  پارچه

  نصیب  طریقاین  از خوبی درآمد و بود  شاهرود و خور بین  بزرگی ایستگاه  توروت      

  تابستان   تا  و  شده  آغاز  مه   ماه  اوایل  از  جدی  صورت  به  هاکاروان   آمد  و  رفت.  دشمی   روستا

  بسیار باردنمی  باران اینکه  از اطمینان  با سال گرم فصول در آمد و رفت. داشت ادامه

  اگر. بود ترخطرناک  پیستان به جندق راه از هازمستان  خور به توروت راه. بود بیشتر

  احتیاج شدن  خشک  برای روز ١٠ شرقی  راه و  ۴ غربی راه بود یکسان بارندگی میزان

  مطالعات   بااین مطلب    اما  بود  کویر  شرقی  مناطق  بودن  ترپست   آن  علت  که  شد  گفته.  داشت

 .بود غربی راه از باالتر  متر  چند حتی شرقی راه و نداشت همخوانی من

 از کاروانی پیش روز ۶. ردکمی عبور توروت از هائیکاروان  هم زمستان فصل در     

  در را خود بارهای آنها. بود شده مواجه باران با کویر داخل در که شد روستا وارد یزد

  هفته  یک روستا تا سفر. برسند توروت به و داده نجات را شترها تا بودند کرده رها کویر

 حمل   برای  مسیر  شدن  خشک  و  شترها  به   دادن  غذا  و  استراحت  روز  چند  ازپس .  کشید  طول

 .کردند  مراجعت کویر به بارها

  دیگری راه کردم سفر  آن  در من  که  راهی دو  از گذشته که  شد گفته هم توروت  در     

  کمربندی  حاشیۀ  به  شود  دور  مسیر  دو  این  از  کاروان  اگر.  نداشت  وجود  کویر  از  عبور  برای

  من . فتندرمی فرو گل در هم هاآدم حتی  و  بود مرطوب  دائمأ  کویر سطح . سدرمی  کویر

  خور به توروت راه مورد در. بودم کرده  مشاهده نخجیر کوه نزدیکی در را موردی  چنین

 .دشمی  الی  و گل اسیر شود خارج  مسیر از کم مقدار به   حتی کاروان  اگر که شد گفته 

  شد گفته. بارید باران نوبت چند در. کردیم استراحت توروت در را فوریه ٧ روز ما     

 هر شرایط این در. ردیمکمی توقف دیگر روز یک باید و بود شده گل مجددأ کویر که

 کاروان به رسیدن از مدتی برای را ما و گرفته آزمون به  مرا بردباری و  صبر بارندگی

  کاروان  در  من  رفاه.  انداختمی   تأخیر  به  بودم  آن  به  رسیدن  آرزوی  در  روز  هر  من  که  خود

  مستقیمأ   شرایط   شدن   خراب  صورت   در  که   بودم  کرده   بینیپیش  حتی.  بود  بیشتر   بسیار  خودم

  منزل  ١٧  تا  ١۵  یا  طوالنی  منزل  ١٢  مسیر  و  داشت  وجود  راهی  چنین  زیرا  برویم  طبس  به

 . بود  کوتاه
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  ١٨٨٩  و   ١٨٨٨  سال  در  ١واگان  سروان  زیرا  نداشتم   مسیر  این   از  سفر  به   ایعالقه   من      

 .بود کرده منتشر کویر شرق مورد در  جامعی اطالعات و کرده طی را مسیر  این میالدی

.  شد اطراف جغرافیائی اطالعات آوریجمع  صرف توروت در ما استراحت روز     

 اهالی به  نسبت  توروت مردم روحیۀ. پرداختم آنها از بعضی چهرۀ ترسیم به  هم ساعتی

  نداشت  بستگی توروت  بودن  بندر به مشخصات  این. بود متفاوت کویر جنوب روستاهای

  آنها مانند باید  خورهم و پیستان  جندق، مانند کویر  بنادر سایر اهالی صورت این در زیرا

  مشکلی مدل کردن پیدا. سیدندرمی نظر  به عصبانی و کنجکاو قدری توروت اهالی. بودند

  از پر من  اطراف کوتاهی مدت  در. ردمکمی  پرداخت قران ٢ یک  ره هب  من  زیرا نداشت

.  دهد  حالت  تغییر  دائمأ  مدل  دشمی  باعث  جمعیت  فشار.  شوند  مدل  واستندخمیکه  شد  هائیآدم

  سرایت  خطر که  بودند نزدیک  من به  قدری به  آنها ۴ شماره مدل  چهرۀ ترسیم از پس

  شوند  پراکنده  آنها   تا   ببندم  را  اطاق  درب  گرفتم  تصمیم.  بود  زیاد   بسیار  من  به   آنها  هایشپش

  زیادی مردان و شد تاریک بام سوراخ که بودم نکرده مراجعت خود محل به  هنوز اما

  نگاه  را داخل آن شکاف از و شده جمع درب کنار در هم ایعده . شدند ما  تماشای مشغول

 دیگری". واندخمی  کتاب  دارد حاال" فت گمی  یکی. نیدمشمی را آنها  صدای من. ردندکمی

  گفت شوخی به شخصی". نکش سیگار" زد فریاد یکی". کرد روشن سیگاری حاال"

  درب   ناگهان ".  چیزمبی   و   فقیر   من .  بده  قران  ٢  من   به   و   بیرون  بیا   آمده،  در   آفتاب  صاحب،"

  من تجربیات . آوردند هجوم  داخل به شوخی  و  خنده و فریاد  و داد با  آنها  و  شد باز اطاق

  در . هستند ترمهربان  و ترانسان  افتاده دور و محدود روستاهای اهالی که ویدگمی

  به بیشتری جسارت اهالی اندداشته  برخورد بیشتری  مسافرین با  مردم  که بزرگروستاهای

 .دهندمی خرج

  جنوب  از مالیمی باد و بود صفر نزدیک هوا دمای فوریه ٩ روز صبح ٧ ساعت     

  شکر،  مرغ،تخم   روغن،  نان،  مرغ،   گوسفند،  با   را  ما  آذوقۀ  انبار   غالمحسین .  وزیدمی   غرب

  مشک  چند. کرد کامل دانه پنبه و ذرت کاه، سوخت، زغال، کبریت، تنباکو، خرما، بادام،

  رفتن   شاهد  شخصأ  تا  بودند  کرده  اجتماع  حیاط  در  روستا  اهالی  از  تعدادی.  برداشتیم  هم  آب

  را ما  روستا  از خارج تا  آنها  اما  کنند  دور را اهالی تا  دادم جوان  ٢ به  قران  چند. باشند  ما

 از تن  ٢ که   بود  شرور جوان  ۵ ردندکمی  سماجت  نوزه  ه ک افرادی آخرین . کردند همراهی

 قران یک کدام ره ه ب  من.  بگیرند قران چند تا واندندخمی  دعا ما برای و بوده درویش آنها

  هنوز دیگر تن ٣ آن  اما  دادند رضایت  باالخره ولی واستندخمی بیشتری پول  آنها  اما دادم

  را آنها پول من اینکه  با. بودند  صاحبخانه  اطرافیان  از آنها از تن ٢. ردندکمی  سماجت 

  در. شدم راحت آنها شر از طریقی به  اما واستندخمی  بیشتری پول  آنها بودم کرده پرداخت

  خاطر   به   فتگمی   او.  بود  سایرین  از  بیشتر  او  صدای  و   سر  که   ماند  باقی  سید  یک  فقط  خاتمه

  ردکمی زندگی توروت  در  که بود  جندق اهالی از او  اینکه و  روستا  در  او مذهبی موقعیت 

  چنین   جندق  هایاروانک  می تما  زیرا  ردمکمی  پرداخت  مالیات   عنوان   به   مبلغی  او  به   باید  من 

.  دریگمی  را گرو  شترها  از  یکی  نکنمپرداخت  اوبه  قرانیک   اگر  گفت  نهایت  در  او.  ردندکمی

 مکرد  پرتاب  او  سوی  به  قران  یک  او  شر  از  شدنراحت  برای  من  اما  شد  عصبانی  مرادعلی
١ .Vaughan 



 توروت  بخش سی و دوم

 .برداشت زمین از را آن  سرعت به  او و

  مردم با و نکرده عبور توروت از تا بود کرده سفر دیگری راه از یزد  کاروان شنیدیم     

  چند  در شتر ١٠ با کوچک  کاروان یک  که شد گفته. باشد نداشته برخوردی آبادی نااهل

  برای خواست ما از کاروانساالر. ردکمی  حرکت خور سمت به توروت از آینده روز

  کویر گل  ما  همراهی با   که بود  این  او نیت واقع  در اما کنیم صبر  روز چند  آنها  با همراهی

  موافقت  من  اما  گیرد انجام ترراحت آنها  عبور  تا  شود  خشک  زودتر  و شده  لگدمالی بیشتر 

 .نکردم

 

 
 

 دور از. کردیم عبور توروت رود و مزارع روستا، کنار طبیعی مانندهایایوان از     

  مانند   شکل  گنبدی  گلی  هایسقف  با  اهالی  محقر  و  کوچک  ایهه خان.  انداختم  روستابه   نظری

  میان  در خاکی رنگ به آبادی محدودۀ. دشمی دیده زرد و خاکی هایرنگ به  هائیقارچ

 .شد  ناپدید نظرها از اهه تپ پشت در آبادی زودی به. بود مشخص کامأل  زرد شنی محوطۀ 

 ایههدر. ذشتگمی  غرب شمال جهت در فراوان ایههآبرا با  ائیهه تپ میان از مسیر     

  خورشید  نور  زیر اهه تپ گچیایهه الی. فتیمرمی  پائین  و باال  اهه تپ  از. بود ایماسه  آنها  بین 

 از مسیر. نداشت بلد به  نیازی و کرده طی دفعات به  را مسیر این مرادعلی . نددرخشیدمی

  سر  پشت را مسیر از فرسنگ یک ما  نقطه  این  در. کرد عبور تپه ٢ بین  باریکی گذرگاه

  . بود شده بیابان  داخل نمک  کویر از ایزبانه  شرق، سمت  در دورتر  اندکی. بودیم گذاشته 

  شترها برای محل این در حرکت. دشمی  باز کویر به قسمت این در مسیل چند ایهه دهان

 بزرگتری  خلیج  دورتر  اندکی  و  وردخمی  چشم  به  شرق  سمت  در  کوچکی  کوه.  بود  خطرناک

  نبود صاف منطقه این در کویر ساحل که  فتگمی مرادعلی. بود شده بیابان وارد کویر از

 .داشت متعددی ایههجزیرشبه  و هاخلیج  و
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  جزایری  مانند  مسطح  محیط   در  که   داشت  وجود  تپه  ٢٠  حدود  خلیج  نزدیکترین   کنار  در     

  کویر   سر  کوه  که  بود  غرب  جنوب  در  ما   مقابل  جهت  در  کوچکتری  کوه .  سیدندرمی  نظر  به

 زودی  به.  دیمشمی  کویر  ازخلیجی  وارد  کرده  عبورآن  شرقی  ضلع  از  باید  ما.  دشمی  خوانده

  سخت  مسیر. گشت مسطح  و صاف محدوده اینکه  تا  شد ترکوتاه  و ترکوتاه  مسیر ایهه تپ

  مسیل  چند .  داشت  شرق  جنوب  سمت   به   مالیمی  شیب   بود  پوشانده  را  آن  روی  شن  ایالیه   که

 .دشمی  دیده بود روئیده  آن در ائیهه بوت که خشک

  ما   مقصد.  داشت  امتداد  افق  انتهای  تا  خاکستری  و  روشن  ایقهوه   رنگ  به  پهناور  کویر     

 ایهه کو آن  غرب در. بود پیدا جنوب سمت در کوچکی برآمدگی صورت به خور، کوه

 آب ایقطره  که کویر سر حوض  به رسیدن  با. ندوردخمی  چشم به ریزی نقاط مانند دیگر

  به   مالیمی  شیب   و   بود  مسطح   کامأل  ما  اطراف.  بودیم  پیموده  را  مسیر  از  فرسنگ  ٣  نداشت

 که ردیمکمی  عبور مناطقی از. نبود خبری ماسه از. داشت ریز بسیار شن با کویر سمت

  باریک  بسیار شنی کمربند  این. بود پوشانده  را زمین سطح شور گل از ایالیه  کویر مانند 

 هامسیل   ته فقط . نداشت  واقعیت بود شده  بینیپیش  که   خطراتی. شدیم کویر وارد سپس. بود

  شنی  کویر و  سخت  بیابان  بین  مرز. بود لیز  و مرطوب اندکی دشمی منتهی کویر به  که 

  غرب  و  شرق  در.  باشیم  ایدریاچه   یا  دریا  کنار  در  دشمی  احساس.  بود  مشخص   کامأل  زرد

 داشت  وجود  آنها  در  ائیهه کو  که  جزایریشبه   و  اهه زبان   مانند  بیابان،  خشک  هایفرورفتگی

  متر  ٧٠۵ با منطقه. بودند ما سر پشت توروت رنگ سرخ ایههکو. دشمی کویر وارد

 .بود توروت از ترپائین   متر  ١٠٩ ارتفاع

  سختی به  شترها  و  رسیدیم لیزی منطقۀ به. ردیمکمی  پیشروی شرق جنوب جهت  در     

  آنها  کمک به شترها و داشت سخت ایهه کنار با کوچکی هایگودال مسیر. فتندرمی  پیش

 همان  مسلمأ.  دشمی  دیده  کاروانی  پای  رد  که   رسیدیم  محلی  به .  ردندکمی   حفظ  را  خود  تعادل

 کرده  رها  کویر  در  که  را  خود  کاالی  تا  بود  آمده  محل  این  به  پیش  روز  چند  که  بود  کاروانی

  هائیکاشی  محل  این  در که  گفت مرادعلی. بود خشک  تقریبأ آنها  حرکت مسیر. ببرد بود

  از  داستان.  شود  فروخته  اصفهان  مقیم  هایفرنگی   به  تا  بود  شده  حمل  اصفهان  به   و  شده  پیدا

 تعدادی. ردکمی  عبور محل این از کاشی بار با کاروانی پیش سال چند که  بود قرار این

.  بودند  برده  خود  با  را  شترها  و  ریخته  دور  را  آنها  کاالی  کرده،  حمله  آن  به  ترکمن  زن  راه

 .بودند  فروخته  بخارا  و  مرو  در  فروشی  برده  بازار  در  و  گرفته   بردگی  به  را  کاروان  مردان

  در و  بوده  لیز واقعأ  کویری کمربندهای از برخی. دادیممی ادامه پیشروی به  همچنان      

  گل. رویم فرو گل از ایحفره  در بود  نزدیک . ردندکمی  ایجاد اشکاالتی شترها حرکت

 جدیدی  کوه  شرق  جنوب  دوردست  در.  چسبید می  پوتین  کف  به  که  داشت  چسبناکی  و  سنگین

.  بود  شده  واقع  آن  غرب  در  نام  همین  با   بزرگی  روستای.  داشت  نام  حلوان  کوه  که  شد  پدیدار

 .بود  افتاده مسیر کنار در گورخری الشۀ. گفت خور گور  چیل را منطقه نام مراد علی

  شتر مدفوع  و کاه  مقداری محلی در. کرد ترراحت اندکی را ما  حرکت  خشکی  کمربند     

  سمت  در کویر رنگ . ندبود  کرده اطراق آن در هائیکاروان  که بود معلوم و داشت وجود

 از ترخشک  شرقی  منطقۀ که کند فکر آدم اینکه اما. بود سیاه غرب جهت در و زرد شرق

  و داشت خورشید پرتو به بستگی رنگ اختالف این و نداشت صحت بود غربی منطقۀ



 توروت  بخش سی و دوم

  تیره  سرخ  رنگ  با ماه بعد ساعت نیم. بود غروب حال در خود  سرخ  و زرد پرتو  با  آفتاب

  روشن روز مانند  خود گرفتۀ  نور با را محوطه  که هاکاروان   شبانۀ فانوس این. کرد طلوع

.  بود پیدا  ماه رنگ تغییر و صاف کامأل  آسمان. بود مفید  بسیار  شبانه حرکت برای ردکمی

  بزرگتر  رفتهرفته  که  سیدرمی  نظر  به  هوائی کشتی  یک شکل به دوردست  افق باالی  ماه

  تغییر اینقره  سفید به سرخ از و شد گرد کامل آمدن باال با  اما دشمی  شکل بیضی و شده

  دیده  غرب  در  حاال  بود  افتاده  شرق  سمت  به   غروب  نگامه  هک   شترها  طویل  سایۀ.  داد  رنگ

  منطقۀ  به . بود گرفته فرا را جا همه مطلق سکوت . بودند گرفته و تیره اهه سای . دشمی

 محلی  به.  شویم  خارج منطقه این از ترسریعچه  هر بودیم مصمم و رسیدیم کویر خطرناک

 .بودیم گذاشته  سر  پشت را فرسنگ ۴ کویر سر حوض  از. رسیدیم نادرعلی بند نام  به

 

 
 

  هائیکاروان اطراق آثار  که محلی در مرادعلی. کردیم  حرکت توقف  بدون  ساعت ١٠     

  برسانم صبح به  محل آن در را شب بودم مایل آیا  پرسید من  از او. کرد توقف دشمی دیده

 را خود و کرده استراحت قدری بود بهتر. دادم مثبت پاسخ من. بود کمبارندگی خطر زیرا

.  وردندخمی  غذا باید هم  شترها آن از گذشته. ردیمکمی آماده مسیر سخت  هایقسمت برای

  غذای  غالمحسین   بودم  روز  وقایع  نوشتن  مشغول  هنگامیکه.  کردم  برپا  را  خود   موقتی  چادر

 .بود  متر ٧١٧ محل  ارتفاع. کرد آماده مرا

  هم   نگاوان  حتی.  نداشت   وجود  حیات از  اثری  هیچ  و  بود  دهنده  آزار  بسیار  اطراق  این     

 صدای دشمی  شنیده که صدائی تنها . بود  گرفته آرام شترها  کنار در ردکمی  پارس دائمأ که

 صدا آتش در ایجرقه  گاهی. بود آنها تنفس صدای و خوردن غذا حال در شترها آروارۀ

  گوئی  تو. ردندکمی بیان آرامیبه  را ضروری مطالب و  بوده  ساکت  من همراهان . ردکمی

 در مسافری ما جز به اما کردم تیز را خود هایگوش . داشتند ابا کویر سکوت شکستن از

 .ردکمی  روشن را ما اطراق خود  نور با ماه. نبود کویر


