
 

 

 

 

 

 

 

 سوم و سی بخش 

 کویر جنوب سمت به پیشروی
 

 اندازهبی چادر داخل اما تابیدمی من چادر به  ماه نور. شدم بیدار خواب از شبنیمه      

  باد . نمودمی  خطرناک و داشت ضخیمی ابر آسمان. زدم باال را بورقه گوشۀ. بود تاریک

  اگر. بود ما  مراهه ه ب دائمأ کویری سفر طول در باد این . وزیدمی شرقشمال  از خراسان

 بدن در که قدرتی آخرین با و کرده رها را شترها باید سایرین مانند هم ما باریدمی باران

 .ساندیمرمی  کویر ساحل  به را خود داشتیم

  ساعت  هوا  دمای.  شد  آغاز  حرکت   صبحانه  صرف  از  پس.  شدیم  بیدار  بامداد  ۵  ساعت     

 در کویر. شد پنهان ابرها پشت که بود نیامده باال هنوز آفتاب . بود درجه نیم  و ٢ صبح ۶

  خوب   و  خشک  مسیر  اما  سیدرمین  نظر  به  خوبی  روز.  بود  روشن  غرب،  در  و  تیره  شرق،

 امتداد افق انتهای تا جنوب سمت در مسطح کویر. کردم آغاز رویپیاده با  را حرکت . بود

 ساحل  به  سالمت   به   ردکمی  کمک  هوا  اگر  و  شد  نخواهد  ایجاد  مسیر  در  تغییری  هیچ .  داشت

.  دندشمی  دیده  ریزی  نقاط  صورت  به  خور  کوه  و  عروسان  کوه  جنوب  سمت   در.  سیدیمرمی

  ندرت به. بود صاف چاقو لبۀ مانند افق . برسیم آنجا  به روز پایان از پیش ردمکمی آرزو

  دیده  هم  موازی  صورت  به  ناچیز  برجستگی  چند  محلی  در.  وردخمی   چشم  به   هائیبرآمدگی

  خاک  متر ۵٠٠ پهنای به کمربندی. بود  آمده پدید کویر فوقانی الیۀ افقی حرکت از که شد

  با متر ٢٠ تا ١۵ پهنای  به  آبراه ٣ کنار از بعد  اندکی . بود مرطوب  کامل  و داشت ایتیره

  به  سفید نمک از ائیهه لک آنها جنوبی سمت در. کردیم عبور آنها ته در مرطوبی گل

 ایالیه   و  مرطوب  گل  با  دیگری  کمربند  کنار  از.  بود  شده  تشکیل  سانتیمتر  ٣  تا  ٢  ضخامت

  آب  جریان  اثر بر  آنها  پیدایش. ندارم اطالعی آنها پیدایش علت از من . گذشتیم نمک  از

 بارش از پس اما نداشته جریان آنها در آبی رگزه هک فتگمی مراد علی. بود غیرممکن

  جنوبی و  شمالی سواحل موازات به  شیارها  این. ودشمی جمع آنها ته  در شوری آب باران

 به غالمحسین ٨ ساعت. ندارد را جاری آب در شدن متبلور فرصت  نمک. بودند کویر

. زدمی  چرت  و  نشسته  اول  شتر  روی  به  مرادعلی  اما"  شد  ظهر  کن،  حرکت"  گفت  مرادعلی

. وردیمخمی  لق  زدنمی   پر  مه  ه پش  حتی  که  شده   خشک  دریای  این  در  و   بوده  شتر  سوار  ٣  هر

 پیش  هایکاروان  پای  رد  زنده  موجودات  آثار  تنها.  وردخمین  چشم  به  افق  در  برآمدگی  هیچ

  به   دائمأ  من.  دشمی  مشاهده  بود  داده  دست از را  حرکت  قدرت  که  ایمرده   پرندۀ  گاهی.  بود

 به  نگاوان . شوم مطلع کویر از خروج از شدن ایماسه  با تا ردمکمی  نگاه  محیط خاک
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  به  گاهی. ردکمی بازرسی را آنها دقت به  و داشت خاصی عالقۀ مرده شترهای اسکلت

 را  استخوان از  ایتکه   گاهی.  اراندخمی  را  خود  پشت  و  شیدکمی  دراز  هاشن  روی  به  پشت

  و  شده خسته سپس. ردکمی حمل خود هایدندان  میان در ساعت نیم حدود و داشته بر

  خود پوزۀ  با  و نمودمی دفن  را استخوان ،کرده حفر ایچاله  خود  هایدست  با، ایستادمی

  را آن دیگری زندۀ موجود یچه ه ک دشمی  مطمئن  بایداو . پوشاندمی  خاک با را آن روی

 !کردنمی  پیدا

  دقیقه  ۴۵ از پس حتی. باشد گلی زدیممی حدس و بود تیره جنوب سمت در کویر      

.  ندکمی ن  تغییری  منظره  و  بوده  طوالنی  کویر  در  مسافات.  نرسیدیم  کمربند  آن  به   هم  حرکت

  اندکی  خور کوه  حرکت ساعت ٣ از پس. است مشکلی کار مسافات زدنحدس دلیل این به

 ولی بودند  شده  ناپدید حاال بودند  مشخص صبح نگام ه هک  جندق ایهه کو اما شد  بزرگتر

 .شدند پدیدار مجددأ  عصر هنگام

  فوت یک حدود هاکاروان  حرکت از مسیر بود رنگ تیره که کویر از قسمتی آن در      

 راه چند از مسیر ،غربی راه در. بود آورده پدید را ایتیره  و باریک کمربند و  شده گود

  حرکت   ستون یک در فقط هاکاروان شرقی راه در اما دشمی تشکیل همی مواز جوشخود

  وجود فوت ٢ حتی و یک عمقبه  و همدیگر از فوتیک  فاصلۀبه  ائیهه چال. کردندمی

  وسعت.  کردیم  عبور  بودشده   جمع   آن  ته   در  آب  و   گل  مقداریکه   گردیگودال  کنار  از.  داشت

 .باشد کرده نشست قسمت  این در زمین  سیدرمی  نظر به و  بود مترمربع  ٢٠ حدود آن

. رسیدیم دشمی  تشکیل مرطوب و سنگین  نرم، گل از که  تیره کمربند به باالخره      

  کار  چاقو با آن کردن پاک. چسبیدمی پوتین ته به الی و گل و بود مشکل بسیار حرکت

 به ایعالقه  شرایط این در. دندشمی گلی مجددأ قدم چند از پس زیرا بود ایبیهوده 

  بدن . وردندخمی زمین و خورده لیز دیگری از پس یکی شترها زیرا نداشتم شترسواری

 .بود  شده گلی کامل شترها

  رنگ . آمد  پدید متر نیم عمق و ٢٠ عرض به شیارهائی و  شد گلی نیمه مسیر سپس     

  شکمه   آنها   از  بعضی.  دندشمی   دیده  ردکمی  کار  چشم  تا   شیارها   این.  بود  سیاه  آنها  بین  زمین

 از احتماأل و بود شرقجنوب  به غربشمال آنها جهت. ندبود کرده پیدا انحراف و داده

 بزرگی و فواصل تخمین. بودند آمده پدید دما اختالف از یا کویر سطح جانبی هایفشار

  یک  ارتفاع  به  بلندی  یک  نمک  کال  نام  به   مسیلی  کنار   در .  است  مشکلی  کار  کویر  در  اشیاء

  دشمی دیده اطراق حال  در کاروان  یک  یا  چادر یک  مانند  دور از که  نمک  سنگ از متر

 شرقجنوب  به غربشمال  هم آن جهت که  گلی کمربندی آن اطراف در. بود شده تشکیل

 .گرفت  اشتباه  اطراق  حال  در  کاروان  با  را  شتری  هایاستخوان   غالمحسین.  داشت  وجود  بود

  ریزی  نقاط  صورت  به   شمال  در  توروت  ایهه کو  اما  شدند  بلندتر  اندکی  جنوبی  ایهه کو     

  گرمسیر  مناطق به حاال. بود درجه ١٣ حدود ظهر یک ساعت هوا دمای. دندشمی دیده

 مشکلی هیچ سوارکاری و کردیم حرکت خشکی کویر از ساعت ٣ مدت به. بودیم رسیده

  چاقو  یک کمک به  پوتین ته کردن پاک شتر پشت به نشستن از پس من کار اولین. نداشت

  نمک  الیۀ. بود خشک و سخت مرکزی آسیای  در تسایدام کویر شبیه  کامل  محوطه . بود

 .ردکمی یادآوری را نور لپ کویر  شرایط و بود پوک بسیار
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.  داشت نام  خر پاالن گل منطقه . بودیم گذشته راه نیمۀ  از فرسنگ  یک  نیم و  ۴ ساعت     

 مطلق  تاریکی  در  ماه  آمدن  باال  از  پیش.  شدند  ترضخیم  ابرها.  شد  آغاز  جدیدی  گلی  بندکمر

  پشت به خستگی خاطر به . بود ضعیف بسیار ابرها میان از ماه نور. ردیمکمی رویپیش

 از یکی. سیدرمی  گوش به مسیر آب و گل با شترها پای برخورد صدای. نشستیم  شتر

  اگر. گرفت  باریدن مالیمی باران. شود پا سر تا کردیم کمک او به و خورد زمین شترها

 ردیم؟کمی  چه دشمی  شدیدتر باران

 خیلی که  را  محلی. نبودیم پیشروی به  قادر  و  کرده حرکت  توقف بدون  ساعت  ١۴     

  اطراق  آتش  نور  زیر.  بود  شده   گلی  من  پتوی   بعد   روز   صبح  اما   کردیم  انتخاب   نبود  مرطوب

  یک  عمق  به  فوقانی الیۀ. کنم کسب اطالعاتی آن ایهه الی از تا کندم زمین در ایچاله 

 روی به که بود سخت نمک سانتیمتر ٧ ضخامت به ایالیه  آن زیر در. بود گل دسیمتر

  مرطوب  گل آن  زیر الیۀ . داشت قرار مرطوب خاک  از سانتیمتر ١۵ ضخامت به ایالیه 

  آدم اگر. فترمی فرو آن در فشار بدون بیل  که  بود آب قدری به  متری یک  عمق  در. بود

  در  آدم  نمک  الیۀ  سختی  خاطر   به   اما  بود  راحتی  کار  منطقه   این   در  رفتن  فروکرد  نمی   دقت

 .بود متر ٧۴۶  محل ارتفاع. فترمی ن  فرو آن زیر آب و گل

  آسمان  ضخیمی ابر  فوریه ١١ روز صبح .  رسید درجه  ۵ به   فوریه ١٠ شب  هوا  دمای     

  دیده  زحمت  به   باران خاطر  به   جنوبی  و شمالی ایهه کو.  باریدمی  کمی باران و  پوشانده را

 آن از شانسی خوش.  بود شانسی بد و  شانسیخوش از مخلوطی  ما سفر روزهای. دندشمی

  نیمی  از بیش خوشبختانه . نبود صاف هوا چون  بدشانسی  و نبود زیاد باران  شدت  که  جهت

  آن  طی اما بود باقی فرسنگ ٩ فقط ساحل تا مرادعلی  گفتۀ به. بودیم کرده طی را راه از

  اسکاندیناوی هوایوآب  مانند هوا و آب . شیدکمی  طول زیادی مدت  محیط شرایط خاطر به 

 .بود پائیزی روزهای در

  محل فقط. بودیم کرده اطراق گلی کمربند یک  در ما شدم متوجه هوا شدن روشن  با      

 نازک قدری به  محوطه فوقانی الیۀ . بود خشک  اندکی دریا در ایجزیره  مانند  ما اطراق

  این اگر. بود آن  زیرین نمک  الیۀ  خاطر به احتماأل که   ماندنمی باقی شترها  پای رد که  بود

  آب  ما  هایلباس   و   شترها  پشم  از.  دشمی   غیرممکن  منطقه   این  در  اطراق  نداشت  وجود  الیه 

  خیس  داشتم  دست  در  مناطق   نام  ثبت   و   مسیر  به   بردنپی  برای  دائمأ  که   من   نقشۀ   و   چکیدمی

  تعویق  به را خود سفر کند حرکت توروت از داشت قصد که کاروانی احتماأل. بود شده

  باید   ماندیممی  توروت  در  دیگر  روز  یک   اگر  و  بودیم  کرده  حرکت  موقع  به  ما.  بود  انداخته

 .ردیمکمی  صبر کویر  شدن خشک برای روز چند

  به   گل در پا  فرورفتن  صدای. شدیم گلی کمربند وارد و کرده  ترک  را جزیره  باالخره      

 هایقسمت . بود پوشانده را مسیر تیرۀ سطح نمک نازک بسیار الیۀ  گاهی. سیدرمی گوش

  ،کوتاهی مدت  از پس . بود رطوبت  میزان  تفاوت خاطر  به  احتماأل  آن رنگ  زرد برجستۀ 

  بتکانم  را  خود  پوتین  گل  ردمکمی  سعی  دائمأ .  شد  چیره  ما  بر  گلی  مسیر  در  حرکت  خستگی

 دشمی   احساس. چسبید می  آن ته  به  سنگینی گل  مجددأ قدم چند از پس و دمشمین  موفق ولی

  خود  اندکی آفتاب  گذشته  روز اگر. برد فرو خود  کام در را ما  دارد قصد گلی کمربند  این

 روز ١٠ حدود باران بارش از پس اما دشمی  خشک اندکی منطقه این بود داده نشان را
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  زودی به شتر پشت به نشستن از پس پوتین  گل. شود  خشک کویر سطح تا شدکمی طول

  آن  رطوبت  مقدار به  توجه  با  و  نبود شدنی خشک  سادگی این به  زمین اما  دشمی خشک

 .نمودمی  طبیعی کامل

 

 
 

. ردمکمی  انتخاب را یکی خوردن زمین و شترسواری یا خستگی و رویپیاده   بین باید     

  جنوبی   قسمت  هم  جندق   مسیر  در.  دشمی  ترخراب   مسیر  دیمشمی  نزدیکتر  جنوب  به   چه   هر

  میزان  که  است  آن  دهندۀ  نشان  احتماأل  که  بود  ترمشکل   و  ترمرطوب  آن  شمالی  قسمت  از  راه

  مناطق  باالی هم نوزه هتیر ابرهای. باشدمی آن شمال از بیشتر کویر جنوب در بارندگی

.  باریدمی   باران  منطقه  آن  در  که  بود  مشخص   کامل.  بود  گرفته  فرا  را  اهه کو  و  کویر  جنوبی

 .برسیم ساحل به سالمت به  و  بمانیم امان در باران شر از ردمکمی  آرزو من

  کنندهخسته   گلی  مسیر  و  آمد  پدید  ما  حرکت  در  تغییراتی  کویر  نمکی  قسمت  به  رسیدن  با     

  نام  داغو داغ منطقه  این. بود گرفته  فرا آب را نمک  الیۀ  سطح  اما یافت پایان  مدتی برای

 راحتی به من چوبدستی. بود سانتیمتر یک و میلیمتر چند بین نمک الیۀ ضخامت. داشت

 ولی رفتگمی  قرار آب  زیر فوت  یک تا  تابستان فصل در محل  این . فترمی فرو آب در

  اما دشمی ن دیده چشم به  اگرچه زیرا ردکمی ن سرایت کویر خشک هایقسمت  سایر به آب

  کویر داخل در مناطق اینگونه از. بود ترپست  اندکی کویرهایقسمت  سایر از منطقه این

 متعددی موقتی  ایهه دریاچ  کویر  در که  ودشمی گفته  دلیل این به . ودشمی  یافت  فراوان

 ایههدیوار و  شده تقسیم هائیضلعی ٨ به نمک الیۀ  سطح هم قسمت  این در. دارد وجود

 .ردکمی جدا هم از را آنها متریسانتی  یک

  طوفان و باران بارش مجددأ که بودیم کرده حرکت نمکی کمربند این در ربع یک حدود

  هایلباس مجددأ. بود دهنده آزار نمک سطح  با  باد برخورد صدای. شد آغاز شرقیجنوب 

 دوش  مانند.  شد  افزوده  آن  شدت  به  ١٠  ساعت  و  کشید  طول  ساعت  ۴  بارندگی.  شد  خیس  ما
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  کویر آخر قسمت  در حرکت  که  گفت مرادعلی. ستشمی  را کرده عرق بدن که  بود آبی

 .شد خواهد ترمشکل

  بودیم خسته  قدری به ما  و  شترها . بود نشده آغاز زودتر باران  که  بودیم خوشحال باید     

  این . ردیمکمی  حرکت آرامی به نمک سطح  روی به. نداشتیم را سرعت افزایش طاقت که

  مربوط  مه ه ب را گلی کویر از قسمت ٢ که  بود  پلی مانند  فرسنگ  یک  عرض  به  کمربند 

 .آمدمی  باالتر  نمک  سطح روی به  آب رفته رفته. ردکمی

  شرایط در اما  کنم آزمایش را نمک سطح  بودم عالقمند من. کردیم توقف ساعت  یک      

  سانتیمتر  ٣۵ عمق  به ایحفره . بود سخت سنگ  مانند نمک سطح . بود مشکلی کار بارانی

  ١٣ حدود هوا دمای مانند نمک  سطح دمای. کرد پر  را آن  سانتیمتر ١۵ آب و  کردم حفر

  آن   آزمایش  امکان   من   که  داشت  وجود  دیگری  نمک   الیۀ  نمک،   فوقانی   الیۀ   زیر.  بود  درجه

.  بود  تیز  چاقو  مانند  آن  ایهه لب.  بود  فوقانی  الیۀ  مانند  مه  هالی   آن  ضخامت  احتماأل.  نیافتم  را

  اما  باشد مرتبط  گذشتیم  آن از جندق مسیر در ما  که  کمربندی با  نمکی  کمربند  این احتماأل 

 از و بود کویر نقطۀ ترینپست  اینجا حال ره ه ب. مشخص نبود شرق جهت در آن انتهای

 .دشمی  کاسته جنوب   و شمال سمت در نمکی الیۀ  قطر

  ارتفاع  متر ٣ حدود تند  شیب با که شد باز طبیعی مانندایوان یک  به نمکی کمربند این     

  سپس . دشمی  دیده آن در نمک بلورهای  گاهی که  رسیدیم شنی کمربند یک  به آنگاه. داشت

  جانبی فشارهای  از احتماأل  که  داشت نیمی  و  متر یک دیوارۀیک . رسیدیم خطال  پیر بند  به 

  از که بود  طبیعی حوضچۀ یک  دیگر آبگیرهای مانند هم بند  این . بود آمده پدید کویر  سطح

  از  مانع  آن  کوتاه  هایبرآمدگی  و  نبود  لیز  خیلی  آن  گل  خوشبختانه .  بود  شده  ایجاد  باران  آب

  سپس. بود راه فرسنگ ٢ کویر جنوبی ساحل تا  نقطه آن از. دشمی  شترها خوردن زمین

  بود شده جمع آن  در باران شور آب که  متر ١٢ پهنای  و  یک  عمق  به مسیلی شوراب، به 

  یک کویر ساحل تا  آن  فاصلۀ که فرسخ یک شوراب نام به دیگری آبراه کنار از. رسیدیم

 متبلور سختی نمک  آن  ته در و  بود متر  ٣ آن  عمق و  ١۵ آن  پهنای. گذشتیم بود فرسنگ

 .رسید مشام  به  ساحل  بوی  و شد متوقف باران  و باد محل این  در. بود شده

  ما  پیشاپیش مرادعلی. شد طی مطلق تاریکی در آهستگی به  مسیر آخر فرسنگ یک     

  و  ٧ ساعت . ردکمی حرکت من  مقابل در غالمحسین. بودم آخر شتر سوار من  و فترمی

 ایهه بوت .  بود  کننده  خوشحال  اندازهبی  خشک  شن   روی  به  حرکت  و  شدیم  خارج  کویر  از  نیم

 .بود  مشخص  کامل  کویر و  بیابان بین  خط. بود روئیده بیابان در فراوانی

 کویر داخل در. بود شده بداخالق و نداشت خوشی روز و حال آخر روز ٣ مرادعلی     

  و  شد عوض او حالت بیابان به رسیدن با. زدنمی غیرضروری حرف مه ه کلم یک حتی

 موفق اما اندازد تله در را ما بود کرده سعی که  کویر سر پشت. ردکمی  شوخی و صحبت

  ایرانیان  که  ردکمی  صحبت  طوری  پهناور  کویر  مورد  در  او.  فتگمی  راهبی   و   بد  بود  نشده

 ایگونه  به او. بود قائل ایالعادهفوق احترام آن برای اما نندکمی صحبت هاسگ مورد در

 به  رسیدن با اما داده دست از را خود امید کشتی، هایتکان  با که بود نوردانیدریا  مانند

  باعث   کویر  گذاشتن   سر   پشت  و   بودم  نگران   هم   من  واقع  در.  وندشمی   جسور  و  شجاع   ساحل

.  بودیم  کرده  تحمل  را  پایانبی  شنزار  و   نمکی  سرزمین  این  کافی  اندازۀ  به.  شد  من  خوشحالی



 پیشروی به سمت جنوب کویر  بخش سی و سوم

 

  بسیار  که رفتم خواب به  زمین روی به من داشتیم راه دو سر محل در که استراحتی در

  عروسان  سمت هب دیگر راه و خورگز سمت به راهی محل آن در. بود موقع به و مطلوب

  ٧۶١ محل ارتفاع. بود کرده خیس را آن باران و داشت درشتی ایهه ماس زمین. فترمی

 .بود متر

.  بود درجه  نیم  و  ٧  هوا دمایهنگام صبح . خوابیدیم صبح  ٧ ساعت  تا  فوریه  ١٢ روز     

.  گذشتیم داشت کویر  به  رو که مانندهائیایوان از. شد آغاز جنوب سمت به  حرکت  سپس

  منطقۀ .  بود  شده  واقع  ما  چپسمت   در  خورگز  کوه .  بود  پوشانده   شن  از  ایالیه   را  آنها  سطح

 وجود. داشت بلندی ایهه بوت  و بود ماهورتپه  مسیر. واندندخمی  خادمو ریگ را آن جنوبی

 ایگوشه  در نخلی برگ. بودیم شده خارج  کویر از که کرد مطمئن مرا پرنده چند و آنها

 هائینخلستان   و   شده   واقع  کویر   جنوب   گرم  منطقۀ   در  که   دیمشمی   وارد  روستائیبه .  بود  افتاده

  مسیری.  داشت  خرمی   و  سبز  هایاوآس  و   بود  متفاوت   کویری  مناطق  با  سرزمین  این.  داشت

 فراوان  هایخار  با  ائیهه تپ   میان  از  اههار  میتما .  فترمی  جندق  به  نو  چاه  از  عبور  از  پس

 .ردکمی  عبور شترها خوردن برای

  در متر ۶ عمق به مسیلی کنار از مسیر داشت شوری آب که پنو عمیق چاه از پس     

  هم محل این در. بود شده جمع گذشته روز باران کثیف آب آن ته  در. گذشت  کویر جهت

  شده کننده خسته  و  داشته  ادامه  همچنان  ماهور تپه   مسیر. داشت وجود طبیعی مانندهای  ایوان

  ما   که  رنگی  سفید  کمربند.  داشت  امتداد  افق  تا  پایانبی   و  مسطح  کویر  شمال،  سمت  در.  بود

  کوهی  کویر  ساحل  در شرق  شمال افق در. بود تشخیصقابل زحمت به  بودیم  گذشته  آن از

 .بود مشخص  کامل کویر  تیرۀ  زمینۀ در آن روشن  رنگ که  دشمی دیده

  حدود  از مسیر. ردیمکمی  حرکت  سیدرمی خور به  نهایت در که  عروسان راه در ما      

 اندکی هاکاروان تردد از آن سخت سطح. دشمی تشکیل هم موازات به خودجوش راه ٢٠

 از را ما و  شده یکی نهایت در مسیرها این  تمامی. داشت عمق فوت  یک حدود و شده گود

 راه یک  و  باشدنمی  ثابت  کویر سطح که بود آن دهندۀنشان  نکته این . ندردکمی  دور کویر

  بین از و شده گلی زمستان فصل در باران بارش با ودشمی گود آمد و رفت اثر بر که

  روی  به  باید  سال  مختلف  فصول  طول  در  کویر  فوقانی  الیۀ  حجمی  تغییرات  مسلمأ.  ودرمی

 .دهد حرکت را آنها و کرده وارد فشار آن  جانبی های قسمت

  روستای. شد رؤیت عروسان روستای تپه آخرین باالی از و شد اضافه اهه تپ  تعداد به     

 آب آن از حیوانات و دشمی جمع ایحوضچه  در آن قنات آب. بود ایدره درون کوچکی

  سال  ١۵٠  دشمی  گفته  و  وردخمی  چشم  به  روستا  کنار  در  ایتپه   روی  به   برجی.  وردندخمی

  این . بود مانده یادگار به ردندکمی تاراج را منطقه این هابلوچ  که زمانی از و داشت قدمت

  دست  من   به   خوبی  احساس  کوه،  پای  در  آن  به  رسیدن  با.  داشت  سکنه  ٢٩  و  خانه  ٨  روستا

 .بود متر ١٠۴٧ آن ارتفاع. داد

 درب  از  خارج  و   باغچه  داخل  در.  کردیم  اطراق  ایباغچه   کنار  در  کوچکی  کلبۀ  در  ما     

 ایحفره  آن   وسط   در  و   بود   کوچک   بسیار  شد   داده  من   به   که   اطاقی.  بود  روئیده  هائینخل   آن

  ما   نیازهای  تمامی آنها و  شده آشنا روستا مهربان اهالی با سرعت  به من . داشت آتش برای

  به  کویر  در ما  آذوقۀ . کردیم خوبی  استراحت  کننده خسته  سفر از پس. کردند برطرف را
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  مرغ،.  فروخت   ما  به  خرما   تبریزی  من  یک  بود  روستا   مالک  که   پیرمردی.  بود  رسیده   پایان

 را خود  نام که  وزن  این  به  بردنپی  برای. نمود فراهم هم سبزیجات  و  نان شیر، مرغ،تخم

  برای  او.  باشدمی   تبریز  من   ۶٠  تا   ۵٠  شتر  بار  یک  که   بگویم   توانممی  گرفته  تبریز  شهر  از

  محصول  که  شد گفته ما به  اما بود  گران بسیار قیمت  این  البته . کرد طلب قران  ۴ خرما

 .بود  قران نیم و  یک  آن معمولی قیمت  وگرنه  نبود  زیاد خرما امسال

 گالبی،  سیب،  زردآلو،  بادام،  انجیر،  توت،  انگور،  خربزه،  هندوانه،  گندم،  روستا  این  در     

  برای آنها دیدن اما بود ریخته درختان برگ. آمدمی  عمل به دیگر محصول چند و تنباکو

  بیشتر   و  بود  تومان  ١٢٠  روستا  ساالنۀ  درآمد.  بود  آیندخوش  بسیار  بودم  آمده  کویر  از  که  من

 چرا مشغول اطراف ایههتپ در که داشت گوسفند هزار ٢ روستا. دشمی عاید گندم از آن

 خرگور و وحشی گوسفند غزال، آهو،. داشتند االغ ٨ و شتر ۵ اهالی آن از گذشته . بودند

 اطراف ایهه تپ  در حیوانات  سایر و  کویر هاینزدیکی  در گورخرها. دشمی  شکار هم

  شکار گورخر چند او و  داشتم اقامت  روستا مالک منزل در من . بردندمی  سر  به  روستا

  که امسال مانند هائیسال  در. فروختمی  طبس هایکفاش  به  را آنها  پوست  او . بود کرده

  نهر به آب خوردن برای آنها زیرا بود مشکلی کار گورخر شکار باردمی فراوانی باران

  خط . داشت نامی کدام هر و دشمی  روئیت کوه  ١٩ عروسان از د.آمدننمی  روستا  نزدیک

  به .  بود  متفاوت   مختلف  ایهه ناحی   در  آن   رنگ.  بود  مستقیم  کامل  روستا   شمال  در  کویر  افق

  روستا این در. دندشمین دیده شمال در  حسینان و توروت ایههکو هوا بودن ابری خاطر

 .داد دست من  به  دریا ساحل احساس هم

  نگاه  تپه باالی  از وقتی . ندیدیم آب ایقطره  ما پنو  چاه  جز  به عروسان  تا سفر در     

  ۴٢ روستا اطراف در شنیدم وقتی دلیل این به. سیدرمی  نظر به خشک  جا  همه  ردمکمی

 آبیبی از شدن تلف خطر کویر وسط در فقط ایران در. شدم متعجب دارد وجود چاه  حلقه

 .کند  زندگی آب  بدون روز یک کویری سفر در تواندمی  مسافر.  ندکمی  تهدید را مسافر

  هم سومی راه شدگفته  من  به عروسان در اما بودم دیده  مسیر ٢ از را کویر من حاال      

  ١٢ که داشت طول فرسنگ ٢۵ و فترمی  حلوان سمت به روستا از که داشت وجود

  کوه   تا  روستا  از.  ردکمی   عبور  آیرکان  چشمه  از  و  بود  بیابان  فرسنگ   ١٣  و  کویر  فرسنگ

  که  گفت توانمی  نکته این به توجه با. بود راه فرسنگ ١٢ کویر ابتدای در دمبر

.  بود  مشکل   بسیار   مسیر  این   از  عبور  که  شد   گفته.  دشمی  کویر  وارد  بیابان  از  ایجزیرهشبه 

 ترمشکل   کمی  عروسان  به  توروت  مسیر  و  کویری  مسیر  ترینراحت  پیستان  به  جندق  مسیر

  در یعنی آمدمی  باال نمک دشمی   گفته  و بود آنها ترینمشکل حلوان به  عروسان  مسیر. بود

  خاطر به نمک از بزرگی ایهه قطع ذشتگمی  نمکی کمربند یک از که مسیر از قسمتی

.  سیدرمی   متر   یک   به   گاهی  آنها   ارتفاع .  ردکمی   سد   را  عبور   راه  و  آمده   باال   جانبی  فشارهای

  چاه  آخرین از باید مسافر. شیدکمی طول روز ٢ بار کم شترهای با سوم مسیر در سفر

  خوانده   شوراب  بودیم  کرده  حرکت  آن  از  اخیر  روز  ما  که  مسیری.  بردارد  آب  خود  با  مسیر

 فصل در. ردکمی تالقی حلوان به  عروسان مسیر با و داشت امتداد کویر شرق  تا و دشمی

  شترها   حرکت  و  پوشانده  را  نمک   سطح  فوت   یک  عمق   به  آب   آن،  نمکی   قسمت   در  زمستان 

 فرو آن در شترها و رددا وجود گل از ایالیه  آن زیر در زیرا دنکمی مشکل بسیار را



 پیشروی به سمت جنوب کویر  بخش سی و سوم

 

  ماندابی  حلوان  راه  در.  است  خشک  شوراب  منطقۀ  سطح  پائیز  و  تابستان  فصل  در.  ندورمی

  شوراب  منطقۀ   زیرا  کردم  شک  ایران  از  قسمت   این  نقشۀ   صحت   مورد  در  من .  ردندا  وجود

 .دادمی  نشان کویر شرق در را

  ترسیم  را محیط بود خوب هوا اگر. کنیم توقف عروسان در روز یک  گرفتم تصمیم     

  را بارها. بود ابری واه ه فوری ١٣ روز  صبح. ردیمکمی حرکت بد هوای در و ردمکمی

  میان  از مسیر. شد آغاز خوب اما کوچک  روستای این از حرکت  و نهاده شترها پشت

 ائیهه تپ

 

 
 

  اروپائی  مسافرین  حسادت  من   سفر.  ذشتگمی   ند،بود  کرده  پنهان   خود  میان  در  را  روستا  که

  هم عروسان . انگیخت می بر بودند  نکرده پیدا را روستا این  یا  نیامده  منطقه  این  به  که را

 از. داشت ارتباط  کویر بنادر سایر به  روکاروان  ایههرا طریق از و  بود بندر یک مانند

  تابستان و بهار فصل در اکثرأ هاکاروان و دشمی ن استفاده زمستان در کویری راه این

  و  بوده دریاچه سابقأ  کویری پست  مناطق که  شد گفته  هم  روستا این در. ردندکمی  حرکت

  بازماندۀ   آن  اطراف  ایههکو  در.  یخترمی  آن  به  ذشتگمی  عروسان  کنار  از  که  ایرودخانه 

  شترهای  پیش سال ۴٠ حدود تا که فتگمی اهالی از یکی. دشمی دیده متروکه ایهه خان

نگفته    سخنی  آنها  مورد  در  کسی  اخیر  هایسال  در  اما  شدندمی  دیده  کویر  حاشیۀ   در  وحشی

 شمالیقسمت  و آوردمی  پدید  هوائی و  آب مرز  یک  کویر که   فتندگمی درستی  به   اهالی. بود

  شمالی قسمت در ،استثنا چند جز به . واندندخمی گرمسیر را جنوبی قسمت و سرحد را آن

 .ودشمی ن  دیده نخلی کویر

 ایدایره مسیر طی با پلنگ کوه به رسیدن با. شد ناپدید نظرها از سرعت به روستا       

 پیش اصلی ایههدر از ما. گذشتیم روپیاده  گذر نام به ایتنگه از. زدیم دور را آن شکلی

  به   اهه درختچ .  کردم  ثبت  نقشه   روی  را  اههدر  از  زیادی  تعداد  نام.  رسیدیم  پنو  گذر  به  رفته،

 کوهی بادام و بود تلخ بادام آنها نام. سیدندرمی نظر به درختانی مانند که بودند بلند قدری

  خشک  را  آن  اما  بود  تلخ  درختچه  این  میوۀ.  بودم  شنیده  سابقأ  را  نام  این  من  و  دشمی  گفته  هم
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  در. دشمی استفاده زغال برای هم آن چوب از. ردندکمی مخلوط شکر با  و  کوبیده کرده،

  و  کنده چاهی زمین  در . داشت وجود سوزی  زغال کارگاه چند  مدکی  کتل  چاه  کنار

  مسیر از قسمتی در. بود آب چاه  مانند آن ظاهر . ردندکمی محکم  گل با  را آنها ایههدیوار

  اینگونه .  بود  شده  جمع  گوارائی  و  زالل  آب  آن  زیر  حوضچۀ   در  که  شددیده  موقتی  آبشار  یک

 .بود گچ از آن اطراف ایههکو جنس.  دنوشمی  خوانده باسنگ  طبیعی ایهه حوضچ

 به دیگری مناسب  و  خوب راه نقطه این  از. رسیدیم خورگز راهی دو به بعد اندکی     

  رفته  باال کوه  از آهستگی به آنگاه . بود ترطوالنی ما  مسیر از اندکی اما فترمی  عروسان 

 ا،هه کو تمام. شد عوض  منظره سپس. رسیدیم متری ١٢٢٩ ارتفاع در پنو  گذر تنگۀ  به  و

  سمت در مسیر شیب. شدند ناپدید ناگاه به  بودیم کرده عبور آنها از ما  کهدره ها  و اهه تپ

  مقابل  در  دوردست   در  ارتفاعیکم  ایهه کو  با   دشتی .  بود  بیابان   مرکز  سمت   به  آهسته   جنوب

 بود  ایتیغه   امتداد  که  مسیر  راست  سمت  در  زارشوراب  کوه  مخصوصأ.  آمد  پدید  ما  چشمان

.  سیدندرمی  نظر به  ایفروریخته  هایبرج   شبیه هابلندی  این . بودیم  کرده  عبور  آن از ما   که

  با  محیط این در گوسفندان بودن چاق. ردکمی  چرا گذرگاه کنار در گوسفند بزرگی گلۀ

 .شد من تعجب باعث  کم گیاهی پوشش

  که داشت وجود آن درۀ در ایحوضچه . آورد فرود کوه از را ما ،خم و پیچ پر مسیر     

  طریق از آب این. بود شده جمع  آن ته  در گذشته روز باران از شیرینی اما غیرزالل آب

  و  بوده  روشن  خاکستری  رنگ  به  اهه کو.  سیدرمی   حوضچه  به  کوچکی  سنگی  های  جویبار

 در نقی کالت کوچک روستای از. نددرخشیدمی خورشید نور زیر آن سنگی ایههصخر

 مرادعلی  که رسیدیم محلی  به. ردیمکمی  حرکت بیابان  در حاال. گذشتیم مسیر راست سمت

 .بود راه فرسنگ دو عروسان   تا  و گفت جون محمد گل را آن نام

 قطرات  برخورد  صدای.  گشت   بیشتر  آن  شدت  سپس  و  شد  آغاز  باران  بارش  ١١  ساعت     

  سمت   ایهه کو  فقط   و   شده  ناپدید  ناگهان   اهه کو.  سیدرمی   گوش  به  بیابان   خیس  سطح   با   باران

  داشت  نام  خراسان  باد  هم  اینجا   که  شرقیشمال   باد .  دندشمی   دیده  تار  و  تیره   صورت  به   چپ

  پائیز  شبیه  مجددأ شرایط. بود زائیباران باد منطقه این  نواحی تمامی در باد این . وزیدمی

  ساعت  یک  از پس. افتاد راهبه  سیدرمی هامسیلبه  که  باریکی ایهه آبرا. شد اسکاندیناوی 

 .بود  چسباندهمن   تن به   و  کردهخیس   هم  مرا  زیرهایلباس   حتی   بارانآب .  بودیم  شده  خیس   همه 

.  رسیدیم بیابان  به و  گذشته بود ما  امروز مسیر تنگۀ  آخرین  که باریکی  تنگۀ  یک  از     

  کویر  به  رو  کوه این  شمالی جبهۀ . بود پیدا زحمت  به  شرق جنوب جهت  در کودالئو  کوه

 در فراوانی ایهه بوت . وردخمی چشمبه  طاق سیاه نام به کوهیرشته  غرب جهت در. بود

  دو و شتر ٨ با  کوچکی کاروان. رسیدیم گز رود نام به خشکی رود به . بود روئیده بیابان

 دور  هم  تنگاتنگ  مردان.  دشمی  حمل  آبادعباس   به   و  بود  کود  آنها  بار.  بود  کرده  اطراق  مرد

 چرا حال در ی آنهاشترها. بودند انداخته سر رویبه را خود هایباالپوش  و نشسته  آتشی

 .دوید سرعت به اهه تپ میان از کبکی. بودند

  در. بود  کرده روشن  زرد رنگ  به  و  خیس  را منطقه  کودالئو  کوه  غربی جبهۀ  در باران

  واقع   بیابان  هایخلیج   از  یکی  در  که  شد  گفته  و   داشت  وجود  منفرد  کوه  ٣  شرق  جنوب  جهت

   و په  هادی، کالت  کمال، کالت  آنها نام   که وردخمی چشمبه  کوه  پشت روستا ۴.  بودند شده



 پیشروی به سمت جنوب کویر  بخش سی و سوم

 

 .داشتند هائینخلستان  اول روستای دو . بود پشوور

  کامل   بارندگی  ساعت ۵ از پس  ما  اما شد استوائی  مناطق شبیه  باران شدت  نیم  و ٣ ساعت 

  به  متعددی کوچک آبگیرهای بیابان سطح در. بودیم کرده عادت شرایط به و شده خیس

  بود شده یگل جا همه . فترمی فرو آنها  در خاصی صدای با شترها پای و بود آمده وجود

  پوشش  نقاطی  در.  وردندخمی ن  لیز  شترها  مسیر  بودن  ایماسه   و  هاسنگ   وجود  خاطر  به   اما

  آسمان  و  کرده  تیره  را  محیط  ابرها.  بود  آتشفشانی  شدۀ  منجمد  و  سیاه  مذاب  مواد  مانند   زمین

  رؤیت  قابل تیره نقاط  صورت  به ما نزدیک ایهه کو تنها. بود رنگ خاکستری دست یک

 .بودند

.  بود آباد عباس روستای هاینخلستان  که آمد پدید ما مقابل در سرسبزی منطقۀ باالخره

  متر  ٨۵٨ روستا ارتفاع. سیدرمی نظر به عسل کندوی شبیه محقر گلی ایهه کلب با  روستا

  باز حیاطی به آن درب. رساندیم آن داخل به را خود و کرده پیدا اطاقی سرعت به. بود

 خشک  را  خود  هایلباس  آن  کنار  در  و  کرده  روشن  آتشی.  بود  دود  از  پر  اطاق  داخل.  دشمی

  ضعیفی   نور.  کرد  نظافت   را  اطاق  غالمحسین.  دنشو  خشک   پتوها   تا   کشید   طول   مدتی .  کردیم

  بود  ممکن و ردکمی  غوغا طوفان اطاق  از خارج. دشمی وارد گنبدی سقف سوراخ از

 اطاق سقف  و سیدرمی  گوش به  باران صدای. شود اطاق سقف فروریختن  موجب باران

  کنار   در  طنابی   از  و  درآورده  تن   از  را  خود  هایلباس  مرادعلی  و  غالمحسین .  ردکمی  چکه

 .چکیدمی  آب آنها هایلباس از. کردند آویزان آتش

  خوشحال  بسیار  نبودیم   کویر  داخل  در  باران   این   در   و  شده  خارج   کویر   از  سالمت   به   اینکه   از

  را  نمک  کویر  سطح  آب،  و  کرده  ایدریاچه   به  تبدیل  را  کویر  شدید  باران  که  شد  گفته.  بودم

  حسینان،  جندق، در که هائیکاروان. نبود کار در آمدیورفت . پوشاندمی  فوت  یک عمقبه 

 از که  باران این  از پس  کویر  زیرا ردندکمی گرد عقب  باید  بودند منتظر توروت  و  پیستان 

  برای متوالی روزهای و بوده عبور غیرقابل بود  شدیدتر  م ه ه گذشت روزهای هایباران

 ناگوار بسیار  شرایط بودیم  کویر وسط در باران این در ما اگر. داشت  احتیاج شدن  خشک

  توانستیممی  که  کاری  تنها   بود  شده  آغاز  توروت   در  ما   اقامت  روز  در  باران  اگر  حتی.  دشمی

  باید پس کنیم سفر زدمی دور را کویر که شرقی مسیر یک از که بود این دهیم انجام

 .بودیم کویر  جنوبی نواحی در اینک که   بودیم خوشحال

 هایباران  خود  چشمان  با   و   بودم  متعجب  ایران  مرکزی  کویرهای  هوائی  و   آب  شرایط  از  من

  خبری  باران   از  و   کرده  بیداد  خشکی   منطقه   این  در  ردمکمی   تصور   سابقأ.  دیدم  را  آسائیسیل

 .شدید بود  سرما و  رطوبت و بود  درجه نیم و ۴ هوا دمای بعدازظهر  ٩ ساعت . نبود


