
 

 

 

 

 

 بخش سی و چهارم

 کویر ساحل در اوآسی
 

  خانه  ۴ با  کویر خود شبیه سرد و حالبی رنگ، زرد ایویرانه  صورت به  آبادعباس     

  داشتند  محصول  هانخل  از  اصله  ۶٠٠  حدود  که  هائینخلستان   میان  در  شکل  گنبدی  سقف  با

  ۶٠ اهالی. آمدمی  عمل به مه ه پنب  و ذرت گندم، روستا  این  در خرما از گذشته. شد ظاهر

  آب و  بود  شرب  غیرقابل و  شور  روستا قنات آب . داشتند گوسفند رأس ۵٠ و  شتر نفر

  نام  به  عمیق و پهن مسیل یک. دشمی آورده روستا نزدیکی در ایچشمه  از آشامیدنی

  منتهی  کویر  به   روستا  جنوب   در  یافتمی  جریان  آن  در  آب  بارندگی  از  پس  فقط  که گونگهو

 بارندگی از پس روز. دشمی وارد آن به  جنوبی ایههکو از متعددی ایههآبرا. شتگمی

 ردکمی   شاد   را  اهالی  باران.  بود  غیرممکن  آن  از  عبور   که   دشمی   شدید  قدری  به  آب   جریان

  تا  ٢ ندرت به اما بود آوریل ماه  تا بارندگی فصل. دندشمی  آب پر انبارها آب تمامی زیرا

  ندرت  به   برف.  بود   ناچیز  بسیار  بارندگی  میزان  هاسال   اغلب.  باریدمی   باران  پیاپی  روز  ٣

  بارندگی  و  شده  گرم  هوا  تابستان   فصل  آغاز  با .  وزیدمی  منطقه  در  شدیدی  بادهای.  باریدمی

.  فترمی  خور  و  فرخی  جندق،  عروسان،  خورگز،  به  ائیههرا  آبادعباس   از.  یافتمی  خاتمه 

  جزئیات  از  کسی   ولی  سیدرمی   حلوان  به   کویر  داخل  از  که   داشت  وجود   مسیری  دشمی  گفته 

  من  از صاحبخانه. باریدمی  شدیدی باران. رفتم کلبه داخل به ١٠ ساعت. نداشت خبر  آن

 .داشت  وجود  آن  ریزشاحتمال   و  نبود  مطمئنمنزل  سقف  از  زیرا  بخوابم  دیوار  کنار  خواست

  اما  یافت  خاتمه باران ،مداوم  بارش ساعت ٢٠ از پس فوریه ١۴ روز صبح ٧ ساعت     

  و  شده خارج روستا  از. گرفت باریدن ریزی باران ٢ ساعت . بود ابری روز تمام آسمان

 ایهه دنبال  که غرب در مسائوه هکو و شرق در کودالئو ایهه کو از. گذشتیم مسیل از

  ۵ فاصلۀ  در سفیدپوش   سرتاسر ظاهر  با  گومبی  کوه.  کردیم عبور   بودند  طاق  سیاه ایههکو

  سفیدپوش  کوه این دیدن. دشمی دیده فرخی روستای باالی و غرب  جهت در فرسنگی ۶ تا

  زمین  به  برف صورت به ارتفاعات  در اخیر  بارندگی. نمودمی عجیب  بسیار گرمسیر  در

 .ه بوددش  آب سرعت به   اما نشسته

 دیوانمیل  نام به رودی به. کردیم قطع فترمی خور به که را نو چاه به جندق مسیر     

  در آن  تلخ  و  شور آب مطمئنأ . بود ثانیه در مکعب  متر  ٣ حدود  آب جریان  شدت . رسیدیم

  خود   مسیر  در  و  بود  گهوگون  رود  شبیه  آن  مشخصات.  بود  خوردنی  و  شیرین  مسیر  ابتدای

.  واندندخمی شورآب را آنها بلکه دشمین  اطالق رودخانه  نام هامسیل  این به . دشمی شور
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  اولین   به   سپس.  انداختمی   کاربه   را  آسیابی  که   داشت  وجود  قناتی  دیوانمیل  راست  ساحل  از

 حیسر  حوض  از.  کردیمحرکت   بیابانی  کمربند  در  مدتی  آن از  پس  و  رسیده  کویری  کمربند

 .بود  شده  واقع  آن  نزدیگی  در  حیسر  متروکۀ   روستای.  گذشتیم  آن  ته   در  لجن  و  آب  اندکی  با

  حدی به  را آن  باران. رسیدیم فرسنگ یک حدود عرض به دیگری کویری کمربند به     

  این  طول. شد گلی من زانوی تا و فترمی  فرو  گل در فوت یک تا آدم که  بود کرده گل

  یک  این البته. سیدرمی آبسل چاه سر و ملک چاه به و بود فرسنگ ٨ حدود کویری خلیج

 کرده لیز را مسیر و شده نشین ته  آب شن ه ک بود شیاریه  بلک نبود واقعی معنی به  خلیج

 مواد مانند آن شمالی ساحل. دشمی منتهی کویر به که بود زاریلجن  مسیل یک مانند. بود

  شدید  آن شیب . بود شده مخلوط  گل با لجن  و داشت غلیظی گل. بود  شده منجمد فشانیآتش

  بسیار   جریان  یک  مجموع  در.  بود  ترپست   اندکی  حتی  و  بیابان   سطح هم  جنوبی ساحل  اما  بود

  دیده چشم  به  آن جریان اما  بود  حرکت در شرقشمال  سمت به  ناچیز سرعت  با گل غلیظ

 از ما که  بود محلی از بیشتر برابر ۴  تا ٣  آن پهنای غرب سمت در دورتر اندکی. دشمین

  محل این  از روان گل  حرکت  و  ردکمی  عمل  گل معدن  مانند  قسمت  این. کردیم عبور آن

  یک  این کنیم تشبیه گل دریای یک به را کویر اگر. فترمی  باریکتر قسمت به شده آغاز

 .یخترمی  آن به   که بود گلی رود

 از  حرکت  ابتدای  از خور  اوآس.  رسیدیم  شنی  محوطۀ  به  و  شد  تمام  گلی  مسیر  باالخره      

. دشمی  مشاهده  هم  خور از دورتر حتی آفتابی هوای در. وردخمی  چشم  به  آبادعباس 

  دیوارها خارجی  قسمت  روان هایشن و  بود پیدا گلی دیوارهای میان  در آن  هاینخلستان 

  عبور  از  پس.  دشمی   مشاهده  فشرده  صورت  به   کویر  میان   در  روستا .  بود  پوشانده  نیمه   تا  را

  من  و  بود برپا  آن  وسط در من سفید چادر. دیدیم را خود اطراق روستا غربی قسمت از

  روز چند گزارش بیک قلیعباس  مردان، با  سالمتی چاق از پس . شدم چادر وارد مستقیمأ 

  روز  ٨ و رسانده خور به را خود روز ۴ عرض در. بودند جندق در روز ۴ آنها. داد را

 سرحال و  چاق طوالنی استراحت  این در شترها  و  بود  خوب  همه  حال. بودند  رسیده  پیش

  باد. بشویم خود از را کویر نمک تا بود کردن حمام من کار اولین. سیدندرمی نظر به 

  خوشحال  وابیدمخمی  خودم  چادر  در  مجددأ  اینکه   از.  باریدمی  ریزی  باران  و  وزیدمی  شدیدی

 .بخوابم قفقازی بورقۀ درون یا و آزاد هوای در نبود احتیاج دیگر. بودم

  و  کرده  ترسیم را تن  چند چهرۀ و محل  دورنمای من . کردیم استراحت فوریه ١۵ روز     

.  کردم دیدن  شهر از و  پرداخته زدنقدم به آبادی هایخیابان  در سپس. گرفتم عکس چند

  شهر در. دشمی  دیده شهر در گنبد تعدادی. نددشمی باز هائیمیدان  به  هاخیابان  و اهه کوچ

  از و بودند ساخته بلندی سنگی تپۀ روی به برج یک. داشت وجود حمام یک و مسجد چند

 و شهر در کاروانسرا یک اما نداشت بازار شهر. بود من پای  زیر شهر تمام  آن باالی

  ٢٠  دمای  و  ولرم  آب   با  ایچشمه .  داشت  وجود   شهر   از  خارج   دیگری  سرای  کاروان  بقایای 

.  دشمی تقسیم شاخه چند به آن ایههکوچ  در آبادی قنات . بود کرده ایجاد جویباری درجه

  جاری شهر در نهری گذشته روز باران از پس. بودند کرده حفر روستا داخل در ائیهه چا

  میدان حتی  آب . بود شده  خشک  آن  آب حاال  و  شده  رودی مانند  هاخیابان  از یکی. بود شده

   ٨۵٨  آبادعباس  مانند  شهر  ارتفاع.  داشتند  قرار  آب  زیر  باغی  هاینهال.  بود  گرفته  فرا  هم  را
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 . بود متر

  ٨ تا ٣ بین  خانه  هر در. داشت غیرمسکونی کلبۀ تعدادی و  مسکونی  خانۀ ۵٠٠ خور     

 اطراف  در  متعددی  کوچک   روستاهای.  داشت  سکنه  ٢۵٠٠  حدود  شهر  و  ردکمی  زندگی  نفر

 هک  داشتند گوسفند ١٢٠٠ و شتر هزار حدود اهالی. داشتند خانه ١٢ حداکثر که  بود شهر

  قاطر   ٢  و  اسب  ٢  االغ،  ١٠٠  گاو،  ١۵٠  آن  از  گذشته.  دندشمی  شهر  وارد  غروب  روز  ره

  میالدی ١٩٠٣ سال از پیش. بود خرما شهر درآمد مهمترین. داشت وجود شهر در هم

 فراوان  برف  و  افتاد  ناگواری  اتفاق  سال  آن  در  اما  داشت  وجود  شهر  در  نخل  زاره  هد  حدود

  یک. بود شده  ترفقیرانه  اهالی زندگی حاال . شد نخل ۴۵٠٠ زدنیخ  باعث  شدید  باد با  توأم

  محصول . دشمی  فروخته قران ۵ قیمت به  اکنون  داشت قیمت  قران ٢ سابقأ که  گندم من

 درآمد با و دشمی صادر اطراف روستاهای به  خرما . بود  خوب امسال مانده  باقی هاینخل

  درون  در هانخل. ردکمین  کفاف ذرت و  گندم محصول زیرا شتگمی خریداری آرد آن

  سبز  حاال  مزارع. دشمی  کشت ذرت  و گندم  آنها بین در و داشته قرار ردیف  به هانخلستان 

  پسته،  انار، شهر در. بودند آمده باال زمردینی زمین از هانخل  که بود آن مانند و شده

 .آمدمی  عمل  به مه ه پنب  و سبزیجات  لبو، خربزه، هندوانه،

  نمک   کویر  نزدیکی  در  کامل   و  بود   شده  بنا   کویر  از  ایجزیرهشبه   درون   در  تقریبأ   خور     

 نزدیکی  در  سبز  اوآس  این  وجود.  دشمی   دیده  شهر  شمال  در  نمکی  کمربند  یک .  داشت  قرار

  در عجیبی تضاد. دشمی  تعجب  باعث کویر حاشیۀ در سپیدپوش ایهه کو دیدن  مانند  کویر

 .داشت وجود منطقه  این

  حلوان،  جان،مهری گرم طاهرآباد، جگرگ به که داشت متعددی ایههرا خور     

  خور  راه که شد  گفته. فترمی بیابانک و  یزد طبس، فرخی، ملک، چاه  جندق، عروسان، 

 نکرده سفر راه این  از کسی اخیر سال ١٠ در اما ردکمی عبور کویر میان از حلوان به

  من به  اطالعاتی آن مورد در و بودند کرده سفر راه این از که یافتم را نفر چند من. بود

  استفاده  راه  این  از  اینکه  علت.  بود  بیابانی  آخر  فرسنگ  فقط  و  فرسنگ  ٢۴  راه  طول.  دادند

 ٣  در  مسیر.  ردکمی  مسدود  را  راه  نمک  بزرگ  ایهه تک   نقطه  چند  در  که   بود  چنین  دشمین

  جنوب   در   ما  که  بود   شورابی  دنبالۀ   که  سیدرمی   نمک   آب  مسیل  به   خور  شرقشمال   فرسنگی

 از فرسنگ ٣ مسیر. بود دیوانمیل  منطقه آن در آن نام. بودیم کرده عبور آن از آبادعباس 

  این  و  فترمی  فرو  زمین  در  ناگهان  خور  شرقشمال  در  شوراب  این.  داشت  امتداد  آن  کنار

  رسیدم   نتیجه  این  به  فراوان  تحقیقات  از  پس.  دشمین  پر  هم  شدید  هایباران  از  پس  حتی  حفره

 چند خود قعر در بودم دیده توروت و  جندق  بین مسیر در که ترتیبی مانه ه ب حفره این که

  آنها .  بود  زیرزمینی  آب  سفرۀ  با  آن  ارتباط  حفرهاین   نشدن  پر  علت.  داشت  بزرگ  نمک  تکه

  دشمین  استفاده  راه این  از  چون. نبود خبری راه  طول در نمک  دریاچۀ  از که  فتند گمی

 .ردندکمی  حرکت کویر شرقی مسیر از حلوان  به  خور های کاروان

  و  بود جمعه روز که گفت میرزا اما کنیم حرکت فوریه ١۶ روز داشتم تصمیم ابتدا     

  آتلیۀ  من  تا  شد  فرصتی  توقف  این.  کردم  موکول  بعد  روز  به  را  سفر  من   و   نبود  مناسب  سفر

  گذشته . کنم انتخاب اهالی میان از را خود هایمدل و کرده فعال ساعت ۴ را خود نقاشی

  نقاشی "  گفت  یکی.  بود  آنها  لهجۀ  با  فارسی  زبان  درس  مجانی  جلسات  آنها   با  مصاحبت  آن  از
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  که  را مداد فقط  شما  دست" گفت  دیگری!" است ترشبیه  اصل به  هم مدل خود از حتی  شما 

 نظیریبی   و  عجیبنظرهای  اظهار  که  جدأ".  ندکمی   تعقیب  ندکمی  حرکت   کاغذ  روی  به   خود

   . داشتم نظر در و کشیدم را مرد چند تصویر من. دشمی  ایجاد اشکاالتی گاهی  اما. بود

 

 
 

 او مدل. کند پیدا مدل چند بود داده قول غالمحسین. کنم ترسیم هم را زن چندتصویر      

 راه از او مادر ناگهان . بود نشسته ساکت و شد آماده  او. بود خانوم نام به ایساله  ٩ دختر

  گریۀ باعث  این . ردمکمی  نظر را او دختر  خود  شوم  چشمان  با  فرنگی  من  که  گفت   و رسید

  نشد   حاضر  دختری  یچه  ه حادث  این  از  پس.  نکردم  ترسیم  را  او  هایاشک  من  ولی  شد  دختر

  و چادر با نشینندمی تلگراف سیم روی به که هائیکالغ  مانند زنان. شود من مدل

 .ندیدندخمی  و  کرده صحبت نشسته، صف به  هابامپشت  لب تیره، هایروسری

  صاف، ابروهای درشت، چشمان  با او  چهرۀ شد  من مدل تقی نام به ایساله  ٢٠  جوان     

  است  معمول ایران شرق  در که بلند پیشانی و زمخت  چندان  نه   و زیبا  هایلب عقابی،  بینی

  او  بلند موهای  و کرده  باز وسط  از را خود  فرق او . بود آریائی  نژاد از کامل نمونۀ  یک

  گیوه  و سر به شکلی ایاستوانه  نمدی کاله . بود آویزان پیشانی طرف دو از ایپرده مانند

 .بود گشاد و سبک آبی، و سفید  رنگ  به او چرک لباس. داشت پا  به

 ایساله   ۵۴  مرد  عباس .  بود  سر  به   ایعمامه   و  سفید   ریش   با  ایساله   ٧٠  پیرمرد  نادرقلی     

.  بود  داده  تکیه  دربی  به  ترسیم  نگامهه ک  بود  ساله  ١۶  ایبچه   پسر  قدرت.  بود   خوب  ظاهر  با

  چندین  که میرزا کربالئی  نام  به ایساله ٧۵ مرد  نوبت آنگاه و ساله  ١٠ حسین  نوبت سپس

  هم حسن  نام  به   دیگری مدل  و گرفته   باال   را خود  سر ساله  ١۶ هللارحمت . رسید داشت شتر

 .بود او سن

  حجاب  باشد بزرگتر آبادی هرچه. داشتند کامل حجاب تهرانی زنان مانند خور زنان     

 کامل حجاب  زنان  عالم و  خان کریم مانند کوچک  روستاهای  در . باشدمی  ترمحکم  زنان

  و  همسر برادر، پدر،. بود محدودتر هم  اهه خان حیاط  دید بزرگتر  هایآبادی در . نداشتند

  با گلی دیوارهای با تاریک اطاق ٣ در و داشته اقامت خور در غالمحسین سالۀ ۵ فرزند
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  خانواده  کارهای  به  رسیدگی  برای  خور  در  اقامت  مدت  در  من.  ردندکمی  زندگی  گنبدی  سقف

  و  مانده  شهر در دیگر روز یک  تا  خواست من  از او  حرکت  روز. دادم مرخصی  او به 

  خبربی  آنها   روز  و   حال   از  و   ندیده  را  خود   خانوادۀ  هامدت   او.  برساند  ما  به   را  خود  بعد  روز

  آنها  ترک هنگام و کرد دیدار آنها با گرمی به  ورود هنگام . نداشت نگرانی هیچ اما بود

  آنها . ندارد وجود احساسات برای محلی ایرانی ساربانان زندگی در. نشدناراحت  اصل

 .ردندکمی  انتخاب را یکی  باید و کنند کار هم و داشته  احساسات هم توانستندنمی

  شتر کرایۀ به احتیاجی. شد نهاده چله و چاق  شترهای پشت به بارها فوریه ١٧ روز     

  و  پسران  معمول  مطابق. ردندکمی طی راحتی به  را طبس  تا  روزه ١٠ فاصلۀ  آنها و  نبود

  چادر نام  به شمدهائی  در را خود که دختران و  زنان  و  کرده تعقیب  را ما روستا  مردان

  خود  کاروان  زنگ صدای شنیدن از. بودند ما  سفر گرنظاره  هابام پشت باالی بودند  پیچیده

 دیوارهای با آبادی هایخیابان  از زودی به . بردم لذت خودم  بزرگ شتر  پشت  به  نشستن و

 بعضی ته  در که رسیدیم هائیمسیل به . گذاشتیم سر پشت را هانخلستان  و شده خارج گلی

 .بود شده جمع آلودیگل آب  آنها از

  یک  مانند کویر رنگ سفید حاشیۀ در و بود نخلستان با کوچکی روستای  نرو مزار     

 در بار اولین برای که کودالئو کوه. سیدرمی  نظر به دریا ساحل در ماهیگیری روستای

  اندکی. رسیدبه نظر می بزرگتر بسیار شمال جهت در بود شده دیده آبادعباس  روستای

.  داشت وجود گیاهی پوشش  بدون  شنی منطقۀ یک  سنگی  هایبرآمدگی و اهه تپ  از دورتر

  سپیدپوش   ایهه قل  با   ایرج   کوه  هایبلندی  جنوب   سمت  در.  رسیدیم  باران  آب  از  پر  حوضی  به

 هایبلندی  آن اطراف  در.  بود  پیدا  شمال  کیلومتری  یک  فاصلۀ  در  کویر  حاشیۀ.  شدمی  دیده

 دیده ریز بسیار افق در حلوان کوه. بود خواهد ما امشب اطراق که داشت وجود دیگری

 .نبود مشخص آن هایآبادی و دشمی

  کرده طی را فرسنگ یک و  گذشتیم فرسخ  یک سر نام به  محلی از انبار رودخانۀ  در     

  شترهای. ندردکمی چرا شتر تعدادی و  بود روئیده ائیهه بوت  مسیر راست سمت  در. بودیم

  آنها  دهان  از   دادمی   عجیبی  بوی   که   کفی .  دادند  دست  از  اختیار  ماده  شترهای  دیدن   با   ما   نر

  تکان   را خود دم و  چرخانده  عقب   به  خود  اول کوهان  تا  را خود  سر شترها . یخترمی فرو

  مردان بود داده انجام که هائیکمک  خاطر  به  و  بود ما  با  نوزه هغریب  سیاه  سگ. دادندمی

  حسبی او پاهای  و زدمی  لنگ  کویر در  حرکت از پس نگاوان . بودند شده  مهربان  او  با

  که  بودیم امیدوار و  بود بسته  حنا با  را آنها  او. ردکمی  رسیدگی او به  کاظم آول. بود شده

 .کند کمک

  طبس. شد باز  جدیدی دفترچۀ  طبس راه در. بودیم علف و آببی  بیابان در مجددأ     

  خور. بود کویر میان در بهشتی  دشمی  گفته که  آنگونه و منطقه  این  مسیرهای چهارراه

 اهه تپ پشت در خور هاینخلستان  خاتمۀ از پس. بود آینده روز چند مسکونی منطقه آخرین

  در تغییری ما   ورود. بودیم شده  دریا  وارد و  گذاشته   سر پشت  را ایجزیره  که  بود  آن  مانند 

  مسلمأ . بودم نقاشی مشغول من  که روزی ویژه به ه بودکرد ایجاد اهالینواخت  یک زندگی

  شهر   آن  در  تومان   ۶٨  من   که  آورد  خواهند  یاد  به  اما  ردندکمی   جستجو   را  ما   سفر  علت  آنها

  خرید   و  شده  ایجزیره  وارد  روز  دو  برای  کشتی  یک  که  بود  آن  شبیه   راستی  به.  کردم  خرج
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  آنها .  دادندمی  ادامه  خود  نواختیک   زندگی  به  آبادی  از  ما   خروج   مشاهدۀ  با   آنها .  باشد  کرده

 مؤذن  صدای  مساجد  ایوان  از.  ردندکمی  رسیدگی  هانخلستان   به  و  پرداخته  مزارع  در  کار  به

 روان هایشن  با کودالئو  کوه  پای. دشمی  غیب  کویر و هانخلستان  میان  در و  شده بلند

  با  هاساعت  ما مسیر. بودند گشوده  ما برای را خود آغوش  کویر و بیابان. دشمی نوازش

  عبور هنگام بلد. یافت  ادامه راستسمت در ائیهه تپ با بیابان و  چپسمت  در کویر داشتن

 ". است فرسخ ٣ سر اینجا صاحب،" گفت بلند صدای  به  من شتر کنار از

 

 
 

. دشمی  دیده کثیف ایقهوه  رنگ  به کویر  و بود  شده باریکتر کویر  حاشیۀ سفید کمربند     

  زیر که  دریاست یک  کویر که  دشمی گفته  خور در. بود پیدا دوردست در سفیدی خط  فقط

  متر یک   تا  نقاط بعضی در  که را نمک  الیۀ اگر. است شده پنهان  گل  و نمک از ائیه ه الی

 .دانستنمی را آب عمق  هیچکس اما  سیدیمرمی  آب به کافتیمشمی  داشت ضخامت  نیم و

  موجود  یک  حتی  روز  طول  در .  داشت  آمد  و   رفت   انتظار  حد  از  کمتر   طبس  اصلی  راه     

 ابتدای و بهار در شاهرود و  خور به طبس تجاری هایکاروان  حرکت. نشد دیده مه هزند

  دلیل این  به . ردندکمی  حرکت  شب  در فقط  هاکاروان  آن از گذشته . دشمی آغاز تابستان 

  و نبود  زیاد  هم محلی آمد و  رفت. بود  شده مشخص هائیسنگچین  با مسیر نقاط بعضی

 فترمی  طبس  به  خورگز  از  هک  می مستقی  مسیر.  بودند  خود  روز  و  حال  به   منطقه  هایاوآس

  تابستان   و   بهار  در  حتی.  دشمی ن  استفاده  هرگز  ها زمستان   و  ذشتگمی   نمک  کویر  جنوب   از

  بود، بدی بسیار مسیر که  دشمی  گفته . بود کم مسیر این در آمدورفت  هم  ناچیز بارندگی با

 .  بود  پوشانیده را آن سطح نمک  به آغشته گل  و نبود دست  یک  و صاف

  بود  درجه  نیم   و   ١۴  هوا  دمای  یک  ساعت.  شد  نزدیک  کوهی  به   جنوب  جهت   در  مسیر     

  تشت  حوض .  بود  موقع   به   بسیار   خراسان  باد  ضعیف  و  خنک   نسیم .  می شد  احساس  گرما   و

 نزدیک در اهه تپ  میان در ما. خوردند سیری آب شترها و بود پر باران شیرین آب از آب

 .بود متر ٩١٩ محل  ارتفاع. کردیم اطراق نام مینه ه ب چاهی

  کرده  پر آن  شیرینآب  از مشک  یک حوض  کنار در ما  اما  بود شور اندکی  چاه آب     

  شب  هنگام . بود شده فراوان عنکبوت و مورچه پشه،  مگس، هوا شدن گرم با حاال . بودیم

 کار  ساعت.  نکند  گرم  اندازه  از  بیشتر  را  چادر  منقل  گرمای  تا  گذاشتم  باز  را  چادر  ورودی



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٢55 
 

  صبحانه  خوردن  صرف نیم  و  ساعت  ٢. دشمی  ساعت  ١۶ حدود  و  بوده طوالنی نسبتأ  من 

  بود حرکت هنگام من  واقعی کار اما. دشمی  حرکت  برای آمادگی و اطراق برپائی شام،  و

.  شیدکمی   طول  ساعت  ١٣  حدود  و  بود  ترسیم  و  بردارییادداشت  خوانی،نقشه   از  عبارت  که

 .بود دلچسب و ضروری  بسیار  شبانه استراحت و اطراق دلیل این به

  باد  و  شد  طوفان  ١١  ساعت  اما  کنم  استراحت  ساعت  ٨  داشتم  توقع.  خوابیدم  ١٠  ساعت     

  کاظم آول و گرفتم  را آن ستون  موقع به  من   خوشبختانه.  کرد خراب مرا چادر شرقی، شدید

 بارانی چنان آن از پس و کشید طول ساعت نیم  طوفان این. کنم محکم را آن تا کرد کمک

  به  را اشیاء تمام. دشمی  مچاله باران فشار زیر چادر. بودم ندیده را آن مانند من که بارید

  تخت   در  من  سپس.  کردیم  منتقل  چادرها  داخل  به  و  نهاده  هاصندوق  در  کرده،  جمع   سرعت

  من  خوابیدن از مانع  چادر به  باران قطرات برخورد صدای اما کشیدم دراز خود خواب

  آبگیر چادر داخل در زودی به . دادمی آزار مرا چادر  درون  در باران  چکۀ  صدای. شدمی

 .بردمی   را  ما   اطراق  سیل  وگرنه   بود   بلندی  یک   رویبه   اطراق  خوشبختانه .  آمد  پدید  کوچکی

 نوزه  ه ک  گفت  کرد  بیدار  مرا  کاظمآول  بعد  روز  صبح  هنگامیکه.  بارید  باران  شب  تمام     

  روزانه   سفر  و   شد  کاسته  باران  شدت  از  ٧  ساعت  از  پیش.  بود  تیره  آسمان  و  باریدمی   باران

  شده ترسنگین  و  خیس ما بارهای. باشند کرده حمام شترها سیدرمی  نظر به. گشت آغاز

 .بود  پیش روزهای برابر دو من  چادر  وزن. ندبود

.  بود گرفته  خود به ایتیره  رنگ دشمی  دیده شمال فرسنگی دو در آن  ساحل که  کویر     

 کرده  اطراق  آن   پای  در  ما   که  آب  تشت  کوه  از.  بود  شده   لیز  و  گلی  آن  سطح   که  فتگمی  بلد

به   جا همه. دشمی دیده آنها آلودکف آب و بود جاری تیره سرخ رنگ به ائیههآبرا بودیم

  و  بود  شده نرم مسیر. بود آمده پدید بزرگی آبگیرهای بود ترپست  اندکی که   مسیر در ویژه

 .دادمی  خرج به آن کردن  خشک برای را خود کوشش نهایت  خراسان باد

.  بود روئیده فراوانی ایهه بوت اطراق نزدیکی در. داشت زیادی بلندی و پستی مسیر     

  فاصلۀ در کویر  سمت به   و شده  متحد  آب  تشت مسیل به   رسیدن با  آب تشت  کوه ایههارآب

  نزدیکی  در   کویر  رنگ .  دندشمی  جاری  دشمی   ترتیره   رفتهرفته   آن   رنگ   که   کیلومتری  یک

  سیاه   بیشتر  آب  خاطر  به   آن  انتهای  و  شده  تیره  سرخ  دشمی   دورتر  چه  هر  اما  بود  تیره  زرد

  خشک  با حتمأ. بود رفته بین  از بود مشخص گذشته روز که  کویر رنگ  سفید نوار. بود

 .شد خواهد  ظاهر دوباره کویر سطح  شدن

 چپ  سمت  در.  داشت  قرار  زرد  گل  از  ایالیه   روی  به  که  بود  ایماسه   و  نرم  شن  مسیر     

  روئیده  ائیههبوت  هم  راست  سمت  در.  دشمی  دیده  داشت  فراوانی  ایهه بوت   که  روشنی  مناطق

  گاهی. داشتند نازکی برف تیره ابرهای میان در ائیهه قل با جنوبی بلند نسبتأ ایهه کو. بود

 هایکوه   .سیدرمی  گوش  به  آب  حرکت صدای. دادمی  نشان  ابرها  میان  از را خود  خورشید

 روی  به   چادری مانند  روشنرنگ  با  غربشمال  ایهه کو. شدند ظاهر  مجددأ منفرد   و کوتاه 

 .ندبود شده گسترده کویر

  شد  کاسته آبگیرها تعداد از. بودیم کرده طی را کویر از فرسنگ دو ،لوندهر رود در     

  عقیده  من   اما  بود  باریده   کمتری  باران  قسمت  این  در  که  فت گمی  بلد.  یافتند  پایان  زودی  به  و

  جهت در آن امتداد در ما که آبراهی. بود شده تبخیر آبگیرها آب روز طول در که داشتم
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  منطقۀبه   رسیدن  از  پس  و  داشت  جریان  رنگی  سرخ  ایهه تپ   میان  از  ردیمکمی   حرکت   جنوب

 .بود  رنگ  سرخ  سنگ  از  اههکو  جنس.  ردکمی  آبیاری  را  فراوانی  ایهه بوت   مسطحی  و  پهن

  شمال  و   شمال  افق.  بود  راه  فرسنگ   یک   فقط   کویر   تا   و  رسیدیم   کویر   ساحل   نزدیکی  به     

  سفید  نمک،  خاطر  به  آن  سطح   که  ویژه  به.  بود  دریا  افق  شبیه   کامل  و   بود  صافی  خط  شرق

 از کویر دیدن  با. داشت وجود  دریا رویبه  هائییخ  قطعه که  سیدرمی  نظر به . دشمی دیده

  با  و بود شده بیشتر کویر با من آشنائی آن گوناگون مناطق در حرکت و مختلف زوایای

  امسال که  دشمی گفته . بردممیپی آن پیدایش طرز به  کویر شرایط  و هوا و  آب به  توجه 

  معمول . بود نادری اتفاق گذشته  شب  شدت با باران و بود پیش هایسال از بیشتر بارندگی

.  بود  صاف معمول  فصول  سایر در کویر آسمان  و بود  زمستان  دوم  نیمۀ در بارندگی  فصل

  زیاد بسیار  منطقه این  در طبیعی هایفرسایش گیاهی پوشش وجود عدم خاطر به  مسلمأ

 در  باد  و  آب  هایفرسایش  از  شده  ایجاد  هایشن   که  بود  زمستانی  هایباران  وظیفۀ  این.  بود

 هایپستی  سال  هزار  هزاران  طول  در  و  کرده  حمل  کویر  سمت  به  خود  با  را  تابستان  فصل

 .ردکمی  فروکش کویر  زیرین الیۀ  به آن آب . کند پر را آن

  با  افق خط راست سمت در. دشمی دیده افق تا  و  بود شرق سمت  به حرکت  جهت      

  ه ب چاهی  با  شکرآب نام به کوهی مسیر، نزدیکی در. شتگمی قطع  ائیهه کو ایههصخر

  صاف  شرق  جهت  در  مسیر  سپس.  کردیم  قطع  را  متعددی  هایمسیل .  داشت  وجود  نام  مینه

  کویر  تا ما فاصلۀ. کردیم اطراق متری ٨٢٧ ارتفاع در پاتیل حوض رشد. د دستیک و

. ردیمکمی  قطع بود شده بیابان وارد که را کویر از خلیجی و کرده جرأت باید. نبود زیاد

  خیس  آن سطح اگر اما. دشمی تر کوتاه روز چند ما مسیر دیمشمی آن انجام به موفق اگر

 .زدیممی دور را آن باید  بود

  ما که   بود بارانی آب فت گمی  بلد. بود اطراق نزدیکی  در باران آب از پر  حوضچه  دو     

  نکته  این. بود نکرده آن به  کمکی گذشته شب باران و بودیم  شده مواجه  آن با آبادعباس در

  گذشته  شب باران میزان که سیدرمی نظر به. بود پیدا دشمی  ختم آنها به  که ائیههآبرا از

  گفتۀ رسید ما به غروب نگامه هک  غالمحسین. بود آب تشتمنطقۀ  از کمتر منطقه این در

 ردمکمی آرزو. بود زیاد اندازهبی خور در باران شدت که فتگمی  او . کرد تصدیق  را او

  که فتگمی  غالمحسین. کنیم عبور خلیج  آن از شویم موفق تا نبود آب کویر روی که

  حلوان  و  نارین   طریق  از  و  خور  از  بعد  روز  داشت  تصمیم  خرما  بار  با   شتر  ۴٠  با  کاروانی

  کویر  جنوبی  ساحل  از  آنها.  کند  حمل  کشمش  و  شکر  ذرت،  گندم،  آنجا  از  و  رفته  به ترشیز

 .بود راه منزل ١۵ ترشیز  تا. ردندکمی  حرکت

.  داشت وجود کافی اندازۀ به  سوخت و  آب اما  بود کوری و سوت محل پاتیل حوض      

 حلوان  و  دارین  ایهه کو  به  شرق  دوردست  در  و  سیدرمی   کویر  حاشیۀ  به  شمال  در  محوطه

  بود   ابرهائی  اهه کو  رنگ  آبی  حاشیۀ .  دشمی   ختم  دندشمی  دیده  مه  ه ب  چسبیده  نقطه   این  از  که

 .بروند  یا  بمانند که   بودند نگرفته  تصمیم   که


