
 

 

 

 

 

 

 

 بخش سی و ششم

 کویری زندگی
 

  ١٣ به یک ساعت و بود درجه ۶ حدود آن دمای و خوب واه ه فوری  ٢٢ روز صبح     

  خراسان  باد  که  را ابرها  بازماندۀ آخرین و وزیدمی  شرقجنوب  از شدیدی باد.  رسید درجه

  به  و رسید گوش به کاروانی زنگ صدای صبح تاریکی در. بردمی خود با بود آورده

  چاه  در  توقف  بدون  تهران  راه  در  طبس  از  تنباکو  بار  با  شتر  ۵٠  از  مرکب  کاروانی  زودی

  تعجب  بسیار  بودند نکرده توقف شترها خوردن  آب برای آنها  اینکه  از. کرد عبور مجی

  آب از پر  طبیعی  ایهه حوضچ  آن پای در که  دارین کوه  به  رسیدن  با زودی به  اما کردم

 .بردمپی  آن  علت به  بود شده جمع  باران  شیرین

  گیاهی  پوشش  منطقه . داشت وجود ائیهه تپ اما بود شده کاسته مسیر شنمیزان  از     

  از آنها . دندشمی  دیده  گوسفند  ایههگل با  هاچوپان  نقطه  چند در و  داشت  بوته از مختصری

 آن از گذشته. نداشتند چاه سر رفتن به احتیاجی چون بودند راضی بسیار باران بارش

 .دشمی  بیشتر هم رستنی

  فرسنگی  نیم   در  شور  نسبتأ   آب  با  عبدل  چاه.  دیده شد  سنگچینی  فرسخ   یک  سر  محل  در     

 ایهه کو راست سمت در. گذاشتیم سر پشت را دارین  و خان  رباط کوه . داشت قرار شمال

  گوسفندان  که   زردی  علف  اما   بود   شده  کم   اهه بوت   تعداد  از.  وردخمی   چشم  به   بلندی  چندان  نه 

  دیگری کاروان به ایرودخانه از عبور هنگام. بود روئیده بیابان در ردندکمی چرا آنها از

  شب  آتش  ماندۀباقی   کنار  در  مردان  و  چرا  حال   در  شترها.  برخوردیم  تنباکو   بار  با  طبس  از

 .بودند  چیده خود دور باد از  جلوگیری برای را بارها  آنها. بودند خواب  در گذشته

  پیش  روز چند از که خان   رباط باالسر قلۀ. ردیمکمی  پیشروی شرق جهت  در همچنان      

  اهه تپ.  شد  تردرشت  مسیر  ایهه ماس   و  کرد  تغییر  منظره.  داشت  قرار  ما  مقابل  در  بودیم  دیده

 در  مسیرشن   بعد  اندکی.  ردیمکمی  عبور  آنها  میان  از  مارپیچحرکت   با  و  داشتند  کمی  ارتفاع

  مسیر.  نبود  متر  ۴  از  بیش   روان   شنی  ایهه تپ   ارتفاع .  شد   بیشتر  دودو   ریگ   نام  به   کمربندی

  بهتر که  چپ  سمت  مسیر  از ما . فترمی  طبس و دارین به  راست سمت راه. شد شاخه  دو

.  ذشتگمی  متر  ٢٠  بلندی  به  شنی  ایهه تپ  جنوب  از  راه  این .  کردیم  حرکت  بود  دیگر  مسیر  از

 .شدندمی  شمال در کویر شدن دیده  از مانع اهه تپ  و داشت  اندکی گیاهی پوشش   محیط

  ماهور تپه   منطقۀ وارد و شده خارج شنی منطقۀ  از. کردیم عبور دارین خشک رود از     

  اههکو برف شدن آب از که زالل آب با جویباری. دشمی دیده ارتفاعی کم ایهه کو. شدیم
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 این در آب صدای شنیدن. داشت جریان هاسنگ  میان از بود آمده پدید دیروز باران در

. فترمی  فرو زمین در کوتاهی مسیر از پس جویبار این. نمودمی  عجیب بسیار منطقه

  مقایسه  قابل  چاه   آب  با  که  شیرین  آب  این   از  هم  مردان.  کردیم  توقف  شترها  خوردن  آب  برای

  از پس. شدند خود نظافت مشغول تهران ترک از پس بار اولین برای آنها. خوردند نبود

 زیارتی  هایکاروان   که  بود  شاهراهی  این.  رسیدیم  خراسان  به  یزد  رو  کاروان  راه  به   مدتی

 .ساندرمی  مشهد به را

  با  اهه کو. شد برپا داشت قرار کوهی شرقی جبهۀ  پای  در که  سلطانحوض  در اطراق     

  آنها   در   هم  گچ   سفید  ایهه رگ.  بودند  گوناگون  هایرنگ   به   داشتند  که  مختلفی   امالح   به   توجه 

.  ساندرمی آن به  را بارانآب  جویباری که  بود چهارگوشی  محوطۀ  حوض این . دشمی  دیده

  باریدنمی   باران   اگر   حتی  آن  آب .  داشت  سیریآبی   رنگ  و   بود   پر  کامأل  زالل   آب  از  حوض

.  داشت آب هم تابستان طول در حتی حوض این که شد گفته. ردکمی  کفایت ماه ٣ برای

  صعود متر ١٧٠  امروز ما و  بود متر  ٩٨٣ محل  ارتفاع . بارید باران  نوبت  چند هم امروز

 .بودیم کرده

  شد  عصبانی عصر هنگام. نداشت سایرین با  خوبی روابط هللاحبیب  اخیر روز چند در     

  و  آمد من   نزد شکایت  برای او . بود زده اجازهبی  را شترها   از یکی  بیکقلی عباس  چرا که 

  تصمیم  او و آموزدبی  او به  جدیدی نکات  شترها مورد در توانست نمی قزاق یک  که  گفت

  مردها.  کردم  موافقت  بالفاصله   سایرین   با   او  درگیری  به   توجه  با   من.  بود  گرفته   مراجعت  به

  متعجب  بسیار دیدند سفر آمادۀ را او بعد روز هنگامیکه  اما بود حقه  یک  این که فتندگمی

  سینه در طنابی با و بسته  خود پشتبه را آن پیچیده، ایبقچه  درون را خود لوازم او. شدند

 هم روز یک برای حتی که فتگمی او. داشت دست به چوبدستی یک و بود کرده حمایل

 روستای  به   داشت  تصمیم  و  باشد  مکان  یک  در  بیکقلیعباس   مانند  اشراری  با  توانستنمی

  پرداخت  او  به  بود  ماه  یک   حقوق  که   را  او  طلب  باقیماندۀ  من.  کند  عزیمت   اصفهان  در  خود

  فتندگمی  سایرین  که هم را پالتو . بود  گرفته  تهران در را خود ماه  یک حقوق او زیرا کردم

  خداحافظی من از" صاحب خداحافظ"  گفتن با او. بخشیدم او به  کنم حفظ  او  جانشین برای

 .کرد  حرکت  ما مخالف جهت  در و نیانداخت  سایرین به هم نگاهی نیم  حتی اما کرد

  شنی کمربند از رفتهرفته . ردیمکمی  حرکت  اهه تپ  و اهه کومیان  از شرقشمال جهت  در     

  شده   بیشتر  روانشنی  ایهه تپ   ارتفاع  که   شد  دیده  جنوب  به  شمال  ایههدر  میان   از.  شدیم  دور

  کوه  این. داشت قرار شرق شمال در سپیدپوش قلۀ با و سرخ رنگ  به حلوان کوه . بود

 غربجنوب  از شدیدی باد. بود رؤیت قابل هم خور از و  شد دیده توروت در بار اولین

  قارقار  با  بزرگی  هایکالغ .  رفتگمی  مرا  دید  جلوی  و  کرده  بلند  واه  هب  را  ها  شن  وزید،می

  ما به پشت از باد. بود راه در طوفانی سیدرمی نظر به. ردندکمی همراهی را ما خود

 .ردکمی کمک شترها به سرباالئی در حرکت در و وردخمی

  از هائیبرج . شد پدیدار جعفرو  روستای کوهی باالی   در تنگی  گذرگاه از عبور ازپس      

  روستا   در  نمود می  عجیب  هوا  سردی  و   شرایط  به  توجه   با  که   نخل  چند.  داشت  گل  کاه  جنس

  شرقشمال جهت در فقط محوطه. بود گرفته فرا را روستا اطراف ائیهه کو. دشمی دیده

  خانه صد با  حلوان روستای . بود پیدا ایفاصله  در حلوان  کوه  نقطه این  از و بود باز  اندکی
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  خانه ١۴ با  جعفرو . داشت قرار فرسنگی ۶ فاصلۀ  در آن  کوهپایۀ  در  متعدد هاینخلستان  و

 اهالی. بود شده  ساخته محل این  در پیش  سال ٣٠ از متری ١٠٩۵ ارتفاع  در سکنه  ٧٢ و

.  بودند  خرما  اندکی  و  انجیر  توت،  انار،  خربزه،  هندوانه،  لبو،  ذرت،  گندم،  زراعت  کار  در

  ١٠ شتر، ١٨٠ گوسفند،  هزار ٢ روستا. رفتگمی  سرچشمه  اطراف ایهه کو از آن  قنات

 کرده ترک را روستا هابلوچ  حملۀ از پس اهالی پیش سال چند. داشت قاطر یک و االغ

  قدمت  سال ۵٠ بود  شده  ساخته  آن  فروریختۀ قدیمی  برج  عوض  در که  روستا  برج. بودند

  و شد هابلوچ اسیر پیش سال ۵٠ حدود او که فتگمی غالمحسین نام به پیرمردی. داشت

  طور به  باشند می سریع شترهای که  اهه جماز بر نشسته  آنها. بود آنها  زندان  در سال یک

  هم را اهالی حتی و  کرده تاراج  را روستائیان  دارائی تمام کرده، حمله  روستا  به  ناگهانی

  بلوچستان   به بعد  سال  یک  او پدر . برسند  بلوچستان  به تا   کشید طول روز  ١۴. نده بودربود

 تعداد به فتیمرمی  شرق سمت به چه هر. کرد آزاد را او تومان ١۵٠ پرداخت با  و رفت

 .دشمی افزوده غیربلوچ  روستاهای به  هابلوچ  حملۀ هایداستان 

  مرکب   گرگ دسته یک. ردکمی زندگی پلنگ و گوزن غزال، آهو، روستا اطراف در     

  یک . ندبود کرده تلف را گوسفند ٢٠٠ حدود و کرده حمله گوسفند ایهه گل به  قالده ٩ از

 که گوسفنددارانی سراغ به آنها الشۀ با و کشته را گرگ ٧ خوبی پول گرفتن با شکارچی

.  ه بودکرد دریافت  قران چند  کدام هر از و رفته  بودند نگران هاگرگ  حملۀ  خبر شنیدن  با

  تبت  غرب در روش این. آورد دست به تومان  ٣٠ حدود گرگ هر برای او ترتیب این  به

  که را هاگرگ  پای رد او. فتندرمی شکارچی  نزد گرگ دیدن  با هاچوپان . بود متداول هم

  او .  یافتمی   را  آنها  و  گرفته  بودند  کشیده  فرسنگ  یک   طول  به  حتی  را  گوسفند  خونین  الشۀ

  گرگی دو. ردکمی  لیکشمیقد ١۵٠ تا  ١٠٠ فاصلۀ در و  شده نزدیک آنها به  آهستگی به

 صورت به  هاگرگ  که دشمی  گفته . نداشتند را گله  به  حمله جرأت بودند مانده زنده  که

  و  چسبیده حیوان گلوی به پریده، شتر پشت به آنها. نندکمی  حمله هم شتر به حتی گروهی

  اطالع  منطقه هایگرگ محل و تعداد از معموأل هاچوپان . یرندگمی دندان به را آن حلقوم

.  ندکمی  حمله  گوسفندان به ندرت به  پلنگ  اما . نندکمی  انتخاب  نامی کدام هر برای و داشته

 .نندکمی  شکار آهو و غزال و  کرده کمین  سنگی پشت  عوض  در آنها

  را آنها هیچکس اما دشمی  گفته  هائیداستان  وحشی شترهای مورد در روستا  این  در     

 حیوانات چرای برای علف و بود معمول حد از بیش امسال بارندگی میزان. بود ندیده

  آینده  سال  کالم  یک  به.  کرد  خواهد  افت  هم  کشاورزی  محصوالت  قیمت.  شد  خواهد  فراوان

  دشمی یافت ذرت آرد چون و بخریم کاه  من  ٣٠ شدیم موفق  ما. بود  خواهد خوبی سال

  باران. کردیم توقف جعفرو در روز یک  ما . کردند تهیه شترها برای ائیههنوال مردان

  ساعات   سردترین  دمای.  دادمی   نشان   را  درجه  ٧  حدود  دماسنج   و  بود   سرد  هوا  اما   باریدنمی

 .بود درجه ۴ شب

  اما  شدند راضی آنها از نفر چند. بود مشکلی کار شدن مدل برای زنان کردن راضی     

  آنها  مسرانه هک  فتند گمی  آنها . کردند باز را آن مقداری فقط  و  نداشتند بر را خود حجاب 

  بودند  آبادی در آنها اگر مسلمأ. بودند گوسفندان و شترها از نگهداری مشغول بیابان در

   خود  شیرخوار  فرزند  با   جوان   مادر  یک.  نداشتند  را  کاریچنین   جرأت  آنها   اجازۀبدون   زنان
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 .کرد دور ضرباتی با را او و  رسید راه از وی شوهر مادر که   بود نشسته تازه خود

  و طبی  پنبۀ  با  را آن  من و  گرفت گاز  را غالمحسین   دست روز آن  عصر بزرگ  سیاه  شتر

  چند از پس او  زخم. پیچیدمی خود به  درد شدت از شب  طول  در او. بستم تمیز دستمال

  ابتدا همان از خود شتر با  من. وندشمی  خطرناکی  حیوانات گاهی شترها. یافت بهبود روز

  و ردکمی  چادر داخل را خود سر و آمده من  چادر نزدیک به  گاهی. داشتم خوبی رابطۀ

  بدون و  کرده بغل را او آلودپشم  سر من  و ردکمی  بو  مرا او. دادممی  او به  نان  ایتکه  من 

  که بودم روزی نگران من  و دشمی  بهتر  روز هر  ما روابط. ردمکمی  بازی آن با  مخالفتی

 .شوم جدا او از باید

  ولی خوب هوا. کند خداحافظی ما  با که بود  جعفرو روستای  نوبت  فوریه ٢۵ روز     

  درجه   نیم  و  ٢  صبح  ٧  ساعت   هوا  دمای.  دشمی ن  دیده   آسمان  در  ابری  هیچ   و   بود  سرد  اندکی

  سایه  در که من چپ سمت. کرد تغییر شرقشمال  سمت به مسیر مسافتی طی از پس. بود

  جعفرو  کوه.  بود  گرم  آفتاب  تابش  زیر  من  راست  سمت  و  سرد  داشت  قرار  باد  معرض  در  و

 ترمشخص   رفتهرفته   حلوان  و  جعفرو  بین  ایهه کو.  دشمی   دیده  ما   سر  پشت  اسبی  زین  مانند

  بود  محکم  و  سخت  مسیر . ردکمی  ایجاد شرق  جنوب  به   غرب شمال  از بزرگی  چین   و شده

  جهت در سیدرمی  متر یک  به گاهی آنها  عمق  که خشکی ایههآبرا. داشت اندکی بوتۀ و

 .داشتند امتداد شمال

.  رسیدیم مشهد به خان رباط و یزد شیراز، روکاروان  راه به فرسنگ یک طی از پس     

  ساخته  هائیسنگچین  هائیمحل  در. دشمی  تشکیل موازی راه چند از مشخص،   کامأل مسیر

  سرخ رنگ به تمام عظمت با دشمی دیده سیر آبی رنگ به خور از که حلوان کوه. بودند

.  نکرد تغییر  متوالی هایساعت  نواختیک  مسیر  و  نبود حیات  از اثری. بود پیدا شمال در

  ما  مقابل در پوشبرف  قلۀ با رنگی سرخ  بلند کوه. ردندکمی  همراهی ما با همچنان  اههکو

  جعفرو  و حلوان ایههکو امتداد در. بود غرب شمال سمت به  منطقه شیب . دشمی دیده

. دشمی  یکی حلوان ریگ کویر به  آب بردن برای آنها هایمسیل  و داشت وجود ائیههدر

 .بود رنگی سرخ  گنبد شکل به حلوان نزدیکی در کوهی

  پشت  به رو مردان. وردخمی  ما  به روبرو از و  کرد تغییر ظهر از پیش باد جهت      

 دمای. بود خوب و گرم هوا وزیدنمی باد اگر. بخورد آنها به پشت از باد تا نشستند شترها

  جدال زمستان با بهار که سیدرمی نظر  به چنین. بود درجه ٩ ظهر یک ساعت محیط

  غلبه   آن بر تابستان  فقط و است آن دائمی اقامت  محل هند  اقیانوس مناطق که  بهار. ردکمی

  جعفرو  اطراف. نداشت زیادی شدت اگرچه  بود زمستان هنوز اینجا  اما  بود راه در ندکمی

 زودی  به .  بود  دلنشین   و  ترخنک  همواره  طبس  شدید  گرمای  به   نسبت   هوا  و  بود   طبس  ییالق

 .بود خواهیم روزهائی چنین آرزوی در ما که شد خواهد گرم چنان  هوا

  شرق  جهت در پیشین  ایهه در جهت برخالف آن  جهت  که  پهنی درۀ درون  حرکت  با      

 ایهه قل  با  اهه کو  حاال .  بودیم  شده  دیگری  منطقۀ   وارد  شویم  متوجه  آنکه  بدون  که  بردمپی   بود

 برای و  بود  شده  واقع دوردست ایهه کو از پیش طبس . داشتند قرار ما مقابل در  سپیدپوش

  .بودیم راه در ماه  دو  تهران از ما . نداشتیم روپیش زیادی راه ابتدائی مقصد این  به  رسیدن

 شدیم. می داشت قرار آن در طبسکه پستیمنطقۀ  وارد ما  و  بود شرق  سمتبه  منطقه شیب 
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  که بود این توجه جالب  نکتۀ . بود کویر جهت  در دره این  خشک ایهه آبرا و هامسیل     

  تیره شرق شمال جهت در دره. بود ترپست  هم کویر از حتی کویری کوچک منطقۀ این

 ایهه کو .  بود  باشکوه   بسیار  خشکی  وجود  با  دشمی  دیده  شرق  در  که   ایمحوطه .  دشمی   رنگ

 .بودند  دماغه یک  با ایدریاچه  ساحل شبیه سپیدپوش، ایهه قل با طبس از پس

 ردندکمی  حرکت  پیاده  که ما  کاروان مردان. دشمی  دیده جاده کنار در هائیسنگچین      

 کرده عبور جاده این از که مسافرینی سیدرمی نظر به. دادندمی قرار آنها روی به سنگی

  فرسخ نیم  حوض  به سپس. کنند می ایجاد را هاسنگچین  این  هوا و  آب از تشکر  برای بودند

 .بود سقف  بدون که  رسیدیم

 با کاروانسرائی آن راست ساحل در. گذشتیم شرق جهت در پهنی مسیل از باالخره     

  عبور  از پس. رسیدیم دیگری کاروانسرای به  مسافتی طی  از پس. بود  شده  واقع هائی گنبد

.  شدند  شاخه  چند  اههکو  و  آمد  پدید  جدیدی  دماغۀ  سپس.  شدیم  پست  منطقۀ  وارد  ایدماغه  از

 را نایبند   منطقۀ ایهه کو قلل ضعیفی ابر شرقجنوب   دوردست در. بود باز  شرق  افق تا  دید

 خط طبس اطراف در. پوشاند می ذشتگمی  منطقه آن از هند و بلوچستان سیستان، راه که

  با   شتری کوه  نامبه  ائیهه کو آن  پشت  در. بود  شهر هاینخلستان که  وردخمی  چشمبه  ایتیره

 .بود   مسطح  و  صاف  آنها  پای  تا  برف  مانند  رنگ  سفید  کویر.  دشمی  رؤیت  سپیدپوشایههقل

  بود  پخته  آجر  از  بزرگی  بنای .  بود  متر  ٩۶٠  محل  ارتفاع.  کردیم  اطراق  گور   رباط   در     

  ١۴ بنا این. بودند آورده نزدیکی در ایمخروبه  کاروانسرای از را ساختمانی مصالح و

.  بود شده ساخته  حسین میرزاحاجی نام به  یزد اهالی از ثروتمندی مرد  توسط  پیش  سال

  و باد شر از زمستانی مسافرین  آن هایاطاق در. شد تومان هزار ۴ بنا  این  ساخت مخارج

  کرده دعا  را او همه . بودند امان در فرساطاقت  گرمای  شر  از تابستانی مسافرین و باران

  ساخت   با  نه  توانمی   ما  کشور  در  را  اهه موقوف  این.  ردندکمی  آمرزش  طلب  او  روح  برای  و

  جهان  از منطقه این در کاروانسراوجود  اما کرد مقایسه هابیمارستان  ساخت با بلکه هتل

 .ضروری است بسیار

.  دشمی   دیده   بارها  کنار  در  شتر  تعدادی  آن   محوطۀ  در.  بود  جنوب   به  رو   کاروانسرا  این      

  خورشید  پرتو  از و ردندکمی صحبت کرده، دود تنباکو نشسته، هاایوان  در کاروان مردان

  آن به  آفتاب  که داشت وجود اطاق یک ایوانی هر پشت. بردندمی لذت خنک هوای این در

 هااطاق   خنکی  به   که  بود   شدهساخته   آن  سقف   در  بادگیر  چند .  بود  خنک   هاتابستان   و   سیدرمین

 .ردکمی  کمک

  بود  گران بسیار اما داشت فروش برای خرما و نان دانه، پنبه  کاه، کاروانسرا مسئول     

.  بود مندبهره  خوبی درآمد از او  و داشت مسافر دائمأ  رباط  این . دشمی  حمل طبس از زیرا

  ما  جز به. بود قبولیقابل  رقم که ردکمی  توقف آن  در کاروان ۵٠٠ ساالنه که فت گمی او

 ردکمی  تالقی  مه  هب  اصلی  راه  دو  گور  رباط  در.  بود  کرده  اطراق  آن  در  هم  دیگر  کاروان  ۴

  آن در مدتی ما  که بود  مشهد به یزد شاهراه دیگری و ترشیز و طبس به خور راه یکی که

 در از شهر و ردکمین  عبور طبس از مشهد زیارتی  و روکاروان راه. بودیم کرده حرکت

  قند، شکر،  انجیر، کشمش، ذرت، گندم،  مشهد  از هاکاروان . دشمی  محروم زیادی آمد

 ایهه پارچ  کتان، لیمو،  حنا، ادویه، چای، یزد از و دیگر کاالهای و روسی ایهه پارچ



 زندگی کویری  بخش سی و ششم

 

 .ردندکمی  حمل  دیگر کاالی  چند و انگلیسی

 توقف استراحت برای هم روز چند ها کاروان و بود منزل ٢٨ مشهد تا یزد بین مسیر     

  تومان   ١١  یک  هر  کرایۀ  و   تومان  ۵  شتر  هر  خرج.  دشمی   روز  ٣۵  سفر  طول  و  ردندکمی

  هاشب   فقط  سفر.  بردمی  سود  تومان  ۶  فقط  سفر  هر  در  شتر  هر  صاحب  ترتیب  این  به.  بود

 . ردندکمی رها چرا برای را شترها و کرده اطراق هاصبح  کاروان. دشمی انجام

 

 
 

  هاکاروان  از  یکی.  دادندمی  دانه  پنبه   و   کاه   آنها   به  و  کرده  جمع  را  شترها  غروب  از  پیش      

  ١۵ آنها . ندردکمی  حمل پارچه  و حنا چای، باقی و  کاه آنها از تعدادی و داشت شتر ٣۶

 کرده  طی  را  مسیر  این   بار  ۵٠  حدود  آن  کاروانساالر.  بودند  کرده  حرکت  یزد  از  پیش  روز

. بود نکرده سفر دیگری مسیر در مسیر این جز به  و نداشت دیگری شغل هرگز او. بود

  اکثر.  بود  تومان  ۵٠  متوسط   طور  به   یک  هر  قیمت  و  بودند  ترشیز  شترهای  از  آن  شتر  ٣۶

  مناطق   نام ١استیلر  نقشۀ  در  چون.  داشت  اخته  نر  شتر  چند  فقط  و  بوده  ماده  کاروان  شترهای

 اهه چا  نام برای  منبعی او  مسلمأ. ردمک می  یادداشت را آنها  معمول   مطابق من  بود  نشده  ثبت

 .بود منزلی  ٣ در ترشیز و  شرق منزلی ٢ در طبس. نداشت کوچکروستاهای  و

 آن در نانوا چند.  بودند زمین زیر نیمه  تا که داشت وجود کلبه چند گور  رباط کنار در     

  تازۀ نان و داشته کاروانسرا دروازۀ نزدیکی در را خود نانوائی آنها . ندردکمی زندگی

 .پختند می  بوئی خوش

 کاروانسرا  با همزمان  حوض  این . دشمی  تأمین شیرینی   آب حوضچۀ  از گور  رباط آب     

   آب میزان و ساندرمی  آن به  را آب کوه  از جویباری. بود  شده ساخته آن سنگی داالن در
١.Stieler   و  بود استفاده  مورد  میالدی  ٢٠  قرن نیمۀ  تا  ١٩  قرن آخر  دهۀ  سه  در  که  آلمانی  زبان  به  اطلسی 

 .بود کرده منتشر را آن پرتز جوستوس مؤسسۀ توسط م ١٨٣۶ درگذشت ،١٧٧۵ تولد استیلر، آدولف
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  نیم   و ٧ صبح  هنگام آندمای  و  بود ایخوشمزه   و شیرین  آب. دشمی  تنظیم ایدریچه  توسط

 آب از تیزهوشی با  ایرانیان . کرد قدردانی نهایت حاجی این شاهکار از باید. بود درجه

  قرار آن نزدیکی در شور نسبتأ آب با چشمه  یک  بود خشک  حوضچه اگر. کنندمی  استفاده

 وجود  اطراف  ایهه کو  در  طبیعی  حوضچۀ  و  انبار  آب  سنگاب،  تعدادی  آن  از  گذشته.  داشت

  احساس   آنها  به  احتیاجی  که  بودند  هائیمکان  در  اکثرأ.  دشمی   تبخیر  سریعأ  آنها  آب  اما  داشت

 .دشمین

  در که رباط در را عصر تمام من  اما کردیم پا بر حوض نزدیکی در را خود چادر     

  مناظر دیدن  از من . کردم سپری بود افراشته بر  سر کویر و اهه کو بین  طبیعی ایوان  یک

 فرا  را  ما  اطراف  دایرهنیم   یک  مانند  افق   در  کویر.  دمشمین   سیر  مسطح   خاکی  سرزمین   این

 داخل در اما بود  کننده خسته  و خاکی چیز همه  و بود صاف یخ مانند آن سطح. بود گرفته

  آسمان . داشت قرار او پای زیر پست منطقۀ و بود بلندی نسبتأ محل در بیننده کاروانسرا

 از  پس  شتری  کوه.  بود  آفریقا  کویرهای  مانند  و  داشت  گوناگونی  هایرنگ   زمین  و  بود  باز

  طویل اهه سای غروب  شدن  نزدیک  با . دشمی دیده ضعیف  طور به  غروب  نور در طبس

  شد  تاریک آسمان زودی به. گشت محو اهه کو شبح و داد رنگ تغییر محیط  ناگهان . ندشد

 .رفت فرو شب  تاریکی در جا همه  و

  کاروان ٢.  بود اینغمه  شبیه  سیدرمی گوش  به شب  طول در کاروانسرا از که صدائی     

 در مردان صدای. شدند خط  به طوالنی هایردیف در شترها . بودند حرکت  آمادۀ همزمان

.  بود گوشنوازی آهنگ  با زیبائی تابلوی. یافتمی پژواک نماهاطاق  و  اههحجر داخل

  زندگی. بود دلنشین  بسیار  آنها  کردن هی  و شترها  بارگیری حال در مردان گفتگوی 

 و آببی هایبیابان  در طوالنی سفرهای از مفصل کتاب یک خود برای ایران هایکاروان

  زندگی  مرکز در که  ردمکمی  احساس. باشدمی  شبانه  هایاطراق به رسیدن  انتظار و علف

  سفر تنهائی  به  و بوده  فقیری دانشجوی من  که پیش سال ٢٠. بودم هاکاروان روزمرۀ

  دفعات   به خراسان  مسیر  در و بوشهر بندر شیراز، اصفهان،   به تهران شاهراه در ردمکمی

  یک مانند حاال  اما بودم کرده سفر عرب کاروان یک  با  بغداد از حتی و دیده  را هاکاروان

 .ردمکمی  سفر بودم  مایل  که جا ره ه ب  و داشتم را خود کاروان اعیان فرد

 از  خارج  سگی.  کردم  مراجعت  خود  چادر  به  من  و   بود  باقی  مدتی  هاکاروان   حرکت  تا     

  او شبانۀ غذای این و شیدکمی را ایمرده االغ گوش و لیسیدمی را استخوانی کاروانسرا

 .بود کاروان حرکت از پیش

 سیدرمی   گوش  به  مردان  صدای.  کرد  پارس  سگ   و  شد  کاروان  حرکت  هنگام  ٩  ساعت     

  بزرگ ایههزنگول صدای. شد بلند ارکستری نوای  مانند کاروان زنگ صدای زودی به و

 دشمی ن  دیده  شترها  طویل  قطار.  افتاد  راه  به  مشهد  سمت  به  ارکستر  و   شد  مخلوط  کوچک  و

  آسمان   در  ستارگان   و   رفت   فرو  تاریکی  در  جا   همه.  سیدرمی   گوش   به   مدتی  تا   آن   صدای  اما

  زنگ صدای در آنها صدای اما واندندخمی آواز حرکت حال در مردان. زدندمی  سوسو

 .گرفت بر در را  محوطه شبانه  سکوت زودی به. دشمی  محو  کاروان


