
 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهل و دوم

 بهاباد کویر
 

  حاال.  کردیم  حرکت  غرب  سمت  به  شده  خارج  پرواده  از  طوالنی  ردیف  در  شتر  ٢٠  با     

  فقط  احتماأل. ردیمکمی  سفر نگذشته آن  از اروپائی یچه ه ک  بهاباد کویر از قسمتی از باید

.  ذشتیمگمی  فراوان  ایهه بوت   با   بیابانی  از  پیش  روز  مانند.  باشد  کرده  عبور  آن  از  مارکوپولو

های لکه   با  خشک  کویر  به  مدتی  از  پس.  بودند  چرا  مشغول  خود  نوزادان  با  ماده  شتر  تعدادی

  زیر شده خشک گل. دشمی خوانده شور مرکزی آسیای مانند منطقه این. رسیدیم مرطوب

 زودی به  و شده کاسته  اهه بوت  فشردگی از ساعت  یک  از پس . ردکمی صدا شترها  پای

  کویر مرکز  سمت به   تعداد کم ایههآبرا جهت   و منطقه   شیب. شد گیاهی  پوشش  بدون   مسیر

  مانند  محل ارتفاع. سیدرمی  متر یک به آنها از بعضی عمق. بود غرب شمال جهت در

  چشم به روان هایشن  از پوشیده ایمنطقه  مسیر چپ سمت در. بود متر ۶١٧ روستا

.  بودیم دیده را آن گذشته  روز از ما و داشت  ادامه جنوبی ایهه کو دامنۀ  تا  که  وردخمی

 .باشند  آورده برون سر آن از ایتیره  ایهه کو که  بود  آن شبیه 

  گیاهی  پوشش  متر  ٨  تا  ٧  ارتفاع  به  اهه تپ .  شدیم  نزدیک  شنی  کمربند  مشخص  حاشیۀ  به     

  آنها  بلندی  به  بعد اندکی احتماأل . ردکمی مستحکم  باد مقابل در را آنها  که داشتند مختصری

 ه بوت  که  بود  زیاد قدری  به  شمال   سمت در مسطح   و  حیات   بدون کویر پهنای . دشمی افزوده

  شبیه  کامل  محیط . دندشمی دیده بودیم کرده  عبور آنها  کنار از گذشته  روز ما که  ائیه

  در آن سطح . بودیم دیده بزرگ کویر جنوب  در مجی چاه و  خور بین که بود ایمنطقه 

 .بود ماسه  و شن از مخلوطی کرانه نزدیکی

  سبز  بزرگ  بوتۀ  چند  کنار از بعد  اندکی. بود آمده باال  کویر ساحل از ایبوته  گاهی      

 آبراه از گاهی. گذشتیم داشتند قرار ردیف یک در که کویر کرانۀ متری صد در رنگ

 .دشمی افزوده اهه بوت  تعدادبه   و ردیمکمی  عبور خشکی

 ردمکمی  فکر خود  با. بود فرساطاقت گرما  و  درجه ٢١ حدود هوا دمای  یک ساعت     

 نوزه هاینک  با نگاوان. بود خواهد چگونه شد خواهد برابر دو هوا گرمای که تابستان که

  زمین  و  کرده  پارس  اهه بوت   دیدن  با  سیاه  سگ  اما  بود  آرام  بود  نریخته  را  خود  زمستانی  پشم

 ایلحظه   بوته  سایۀ  زیر  و  آن  خنکی  در  سپس.  برسد  خنک  و  مرطوب  خاک  به  تا  ندکمی  را

 .ردکمی تکرار را کار همین  و رفته  بعدی  بوتۀ سراغ به  آنگاه . ردکمی توقف

   آن  امتداد  در  اخیر  روز  چند  در  ماکه   کویریحاشیۀ   از  مسیرکه   رسیدیم  محلیبه   باالخره     
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  در ما  حرکت جهت. شد دورتر ردمکمی گذاریعالمت  نقشه روی به  من  و کرده حرکت

 .بود  خواهیم سیستان  در ما سپس و  بوده نایبند کوه سمت به آینده روز چند

  مسیر  چپ  سمت  در  روان  شنی  تپۀ  چند.  دادیم  مسیر  تغییر  چپ  سمت  به   شنی  حاشیۀ  در     

  مسیر. داشت شدیدی شیب آنها غربیجنوب  جبهۀ. بود شده ایجاد غربشمال جهت در

  اهه کو  پای  تا  شنی  مرتفع  ایهه تپ  ،غربجنوب  در  دورتر  اندکی.  داشت  اندکی  پوشش گیاهی

  مسیری  هیچ.  بود  تاکالمکان  کویر  یادآور  و  نداشت  گیاهی  پوشش  منطقهاین  اما  ندداشت  امتداد

 .ردکمی ن  عبور  بود نشده مشخص  اهه نقش  از هیچیک روی به که   کمربند این از

  کویر   آب  جنوبی  ساحل.  داشت  شده  خشک  بوتۀ  اندکی  تعداد  و  شد  شنی  مسیر  زودی  به     

  کوه سوی به جنوب سمت به هنگامیکه. شد دیده ایتپه  باالی از غربشمال جهت در

  عمق   و  ۵  پهنای  به  آبراه  یک  از  کاروان  .گشت   محو  نایبند  کوه  دادیم  مسیر  تغییر  ارتفاعیکم

  اما  بود  نرسیده  محل  این  به باران  آب که دادمی  گواهی آن  خشک  کف . کرد  عبور  متر یک

  3 تا ٢ بلندی به  اههدیوار این. دشمی دیده اهه بوت ایههریش و بود مرطوب آن ایههدیوار

 .داشت وجود ما روی  به   آن فروریختن خطر و  بوده متر

  و  بود سخت شدۀ خشک  گل از آن کف. رسید متر ٢٠ حدود به آبراه پهنای سپس     

  باید  محل این  به  باران آب رسیدن برای. دشمی  دیده  آن روی به  باریکی ایههآبرا مجاری

  ۴ حدود بلندی به  ائیهه درختچ رود طرف دو ایهه تپ روی به . باشد شدید بسیار بارندگی

  قامتبلند  شتر  روی  به   اینکه  با  من  و  داشتبلندی  متر  ۶  حدود  آنها  از  یکی.  بود  روئیده  متر

 .نداشتم خود سر  کردن خم به   احتیاجی بودم  نشسته خود

 سنگ از اطراف ایهه کو جنس. شد بازتر رفتهرفته  ترشو کال نام به مسیل این درۀ     

  جاری آن  در جویباری. داشت پوکی هایسنگ  و مرمر  ایهه رگ و  بود رنگ  خاکستری

  هائی آبگیر  ته .  خوردند  آن  از  شترها  اما  بود  شور  آن  ولرم  آب.  آمدمی  ترشو  چشمۀ   از  که   بود

  تخته  با ایصخره  به و شد تربارک دره. بود بسته خزه بود آمده پدید آن بستر در که

.  بود محسوس مسیر سرباالئی. بود روئیده فراوانی ایهه بوت . رسید خطرناک هایسنگ 

  مسیر . شد شنی آن کف بود  ترپهن  اندکی دره  که محلی در. داشت زیادی خم  و  پیچ  دره

.  دشمی  دیده  کوهی  بز  شاخ  یا  جمجمه  گاهی.  بود   فراوان  خارهای  و  اهه بوت   با  ایکوچه   شبیه 

  عالقه  من. وزیدمی ن مینسی هیچ و بود خفه و بسته محیط اما دادند اطراق پیشنهاد مردان

.  رسیدیم  دره  انتهای  در  کوهی  یال  به  و  داده  ادامه  حرکت  به .  کنیم  اطراق  باز  محیط  در  داشتم

  خم و پیچ پر درۀ. ردکمی ایجاد خنکی اندکی کوه سایۀ و بود گرم درجه ٢١ دمای با هوا

  و داشت  ریزی هایسنگ  آن  کف . بود محبوس اهه کو بین  و  بوده باریک  و  تنگ  هم جدید

  ریختن آرزوی در و کرده طی را مسیر سرباالئی  خستگی با شترها. بود روئیده ائیهه بوت

 .بودند خود زمستانی پشم

 آن باالی از. رسیدیم متر ٩٧٨ ارتفاع به ایتپه  باالی در ترشو گذرگاه به  باالخره     

  پست   و  مسطح   فرورفتگی  یک  بعدی  کوه  و  ترشو  قلۀ  بین .  دشمی   دیده   جنوب  سمت  ایههکو

  گذرگاه،  شمال  ایههدر  شبیه   که   مانندی  راهرو  یک   از  گذرگاه  پائین  تا  مسیر  .بود   شده  ایجاد

  نظر به مشکل و  مرتفع چندان دور از ترشو کوه. ذشتگمی  بود خم و پیچ پر و تنگ

  دیده مجددأ که نایبند  کوه.  باشد مشکل اندازه این آن در حرکت که   نبود معلوم و سیدرمین
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 .ذاشتگمی  تأثیر بیننده در و  بود عظمت   با  بسیار شد

 نشانده  ایدایره  در  را  شترها.  ندشد  برپا  چادرها  و   بودیم  ٨٩3  ارتفاع  در  غروب  هنگام     

  همه .  شد  داده  دانه  و   آب  آنها  به  و  شدند  آزاد  هاخروس  و   مرغ.  دادند  دانهپنبه   و  کاه   آنها   به   و

  همه   و  صاف  هوا.  بود  درجه  ١3  هوا  دمای  شب  ٩  ساعت.  بردندمی  لذت  غروب  خنکی  از

  نصب  ا،ههکو  هایسنگ  از  بردارینمونه  روزمره،  مطالعات  انجام  از  پس  من.  بود  آرام  جا

 .رفتم رختخواب به  فعالیت ساعت ١۶ از پس برداری، یادداشت  و برچسب

 

 
 

  از  نسیمی.  بود  درجه  3  حدود  شب  دمای  حداقل.  بود  خوب  و   خنک  هوا  بعد  روز  صبح     

 خبری ردندکمی  بارندگی گاهی و بوده  ما با  کنون تا که ابرهائی از. وزیدمی  غرب جنوب

 .دندشمی  مشاهده تمام وضوح به اطراف ایهه کو.  نبود

 ایحفره  عمق  در. کردم حرکت  کاروان پیشاپیش  حرکت  ابتدای در معمول مطابق      

 گوارائی و شیرین آب. بود شده خنک شب سرمای از پس و بود باقی باران آب مقداری

  هدایت  محل  این  به   را  ما  دیشب  حتمأ   داشت   وجود  آب  اینجا  در  که   داشت  اطالع  بلد  اگر.  بود

  خوردند آب توانستندمی  تا شترها. دیمشمی  خالص  مشک آب نوشیدن  شر از ما و ردکمی

  آب طبیعی منابع این  از گورخرها و هاغزال. بود باقی دیگر شتر ٢٠ برای هنوز آب و

  به   بعد  اندکی.  ردندکمی   تشنگی   رفع  اهه چشم   شور   آب  با  باید  آن   تبخیر  از  پس  و  خوردندمی

های سنگ .رسیدیم بود زنده آن لطف  به که ایبوته  سایۀ در شیرین آب با دیگر آبگیر یک

  چه هر. برداشتم اهه کو عمر تعیین  برای ائیهه نمون  من  و  بود تناننرم فسیل از پر محل

شدند. می   تبدیل  ائیهه تپ  به   و  شدهکاسته   اههکو  ارتفاع  از  ردیمکمیپیشروی  دره  این  در  بیشتر

  سمت  به  اندازه از بیش  من. بود باز بعد  کوه  پای تا غربجنوب   و جنوب جهت  در محوطه 

  تفنگیپَل  نام  به  ایتپه  پای  در و  داده مسیر  تغییر  کاروان زنگ  شنیدن   با. شدم منحرف  چپ

 .رسیدم آنها به

  اهه کو  پای در محدوده  چند. بود  نصرخان  کال متری ٨١١  ارتفاع در دره این نام     



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

3١3 
  

  در عمقکم  و خشک آبراه چند و بود روئیده  زیادی ایهه بوت. داشتند کویری مشخصات 

 مرکزی  آسیای  کویرهای   مانند  و   بود   زیاد   بسیار  اهه درختچ   ارتفاع .  نددشمی   دیده   اهه کو  دامنۀ

.  شد  شنی  کمربند  یک  وارد  مسیر  سپس.  بودند  کنده  آنها  تنۀ  در  عالماتی  راه  کردن  پیدا  برای

 .نروند فرو گل  در شترها تا دشمی  دقت باید و  بود مرطوب  زمین

  تأثیر تحت  را خود  اطراف محیط و  داشت قرار ما سر پشت   مرغو  پرافتخار  و بلند  کوه      

  خرج به  را خود سعی نهایت  هابلندی و  پستی و هاسنگ تخته  کوتاه،  ایهه تپ. دادمی قرار

  با  عمقیکم  و خشک هایمسیل  گاهی. کنند جدا طبس کویر از را بهاباد کویر تا دادندمی

 از یکی پای متر ٢ عمق به  شوری آب با الکوری سنگاب . دشمی  دیده نمکی سفید بستر

 مراهه ه ب  خود با  را نمک و سیدرمی آن به طریق  چند از باران آب. داشت قرار اههکو

  در اندکی مسیر. رسیدیم مسطحی محوطۀ به الکوری کوه یال از عبور از پسآورد می

  کویر  شبیه   و  نواختیک   کامل   محیط.  شد  آغاز  مسیل  یک.  بود  سرباالئی  غربجنوب   جهت 

 ایمنطقه   به   بازی  محوطۀ   غربجنوب   در  ما  مقابل  در .  واندندخمی  لوت  راآن   ایرانیان   و   بود

 کوه  دنبالۀ  اما  دیمشمی  نزدیک اوآسی  به  که  سیدرمی  نظر  به . شتگمی  ختم برف سفیدی  به 

  جا  همه  و  نداشت وجود اوآسی هیچ  محل  این  در. دشمی  منتهی کویر به که   بود رنگی سبز

 .بود مرده

  آینده  روز چند  در ما  که بود  هدفی. بود ما حرکت  جهت  نشانۀ دوردست در نایبند  کوه      

  قدیمی  عالمات. برد خواهیم لذت آن شیرین آب  و رسیده خرمای از و رسید  خواهیم آن  به

  تشخیص قابل  زحمت  به  آبی آسمان  زمینۀ در سپیدپوش قلل با  جمال کوه و  شتری کوه  ما

  چندانی رطوبت اما دشمی دیده آن در رودی طغیان  الی و گل که رسیدیم محلی به  .بودند

  شکارچی. بود فراوان غزال و گورخر پای رد. داشت شده خشک  بوته تعدادی ه و نداشت

 سر در گورخر یک برای تومان ١٠ مورد در مرا وعدۀ و ردکمی حرکت ما  پیشاپیش

 .دادندنمی  نشان  را خود  گورها اما داشت

  جا  همه . فترمی  پیش  شده  خشک گل و کوتاه  ایهه تپ  بین از مسیل امتداد در مسیر     

  ما . زدنمی  پر پرنده هیچ  و نبود انسان از اثری. بود برقرار مطلق سکوت و بود مرده

 روزهای از بیشتر  که  درجه  ٢٢ گرمای وجود  با  اما  فتیمرمی خورشید سمت به مستقیمأ 

 در چادرها . وزیدمی  غربجنوب  از خنکی نسیم . دشمی  احساس  کمتر آن شدت  بود  گذشته 

  و  آب اطراق نزدیکی در. شدند برپا متری ٩٧۶ ارتفاع در قاسمی نام به مسطحی محل

 .نداشت وجود بوته 

  و نبود کار در بهاری که بود  آن مانند مارس ١3 روز. بود  درجه ۶ شب دمای حداقل     

 غربیشمال   باد.  داشت  نازکی  ابرهای  آسمان.  بود  شده  آغاز  زمستان  از  پس  مستقیمأ  تابستان

 ردمکمی آرزو. بود  مطلوب بسیار و درجه ١۵ حدود هوا دمای  ٧ ساعت. وزیدمی خوبی

  جمال  کوه  و شتری کوه و داشت خاک و  گرد باد خاطر به  هوا. باشد چنین این روز تمام

  ساعت   یک.  بودند  آنها  از  ترمشخص   اندکی  نایبند  و  مرغو  ایهه کو.  دشمی   رؤیت  زحمت  به

  مسیر در ما .وردندخمی  چشم به  زحمت به دیگر کوه دو و شدند ناپدید اول کوه  دو بعد

  مسیر .  ردیمکمی   حرکت  هائیبلندی  و  پستی  با  مشخصی  و  گود  مسیل  چپ  سمت  از  ایماسه 

  گذرگاهی  به.  آمد  پدید  ما  مقابل  در  ارتفاعی  کم  ایهه کو.  بود  غرب  جنوب  جهت  در  همچنان
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  جنس  فتیمرمی باالتر هرچه. رسیدیم بود پیدا گذشته  شب اطراق از که کوهی باالی در

  خاک  و  گرد باد، و فترمی  فرو  شن  در دسیمتر یک  حدود  شترها پای. دشمی  ترنرم زمین 

  غربی  باد  شدت  به .  بود  روئیده  ائیههبوت   کوه،  پای  مسطح  محوطۀ   در.  بردمی  خود  با   را  آن

  منطقه   این  بهاری  گرمای  از  ایگوشه   این.  بردممی  لذت  آن  از  شتر  روی  به   من  و  شد  افزوده

 .بودم  خوشحال بود  باقی مدتی  تابستان تا  اینکه  از. بود

  با  او بودم منتظر لحظه هر من. ردکمی  حرکت ما پیشاپیش زیاد فاصلۀ با شکارچی     

  کوه به. بود نشده تومان ده صاحب  هنوز  و  داشت بدشانسی او اما  برسد ما  به خود شکار

  عبور ائیهه تپمیان   ازکاروان .  داد  مسیر  تغییر  شرقجنوب   سمت   به   ناگهان  بلد.  قاسمی رسیدیم

  مسیر تغییر این به من .شدیم آبراهی وارد و داده مسیر تغییر جنوبسمت به  سپس. کرد

  مشخص. رفت اهه تپ  میان به بازرسی برای او. زدم صدا را بلد فریاد با و شده مشکوک

  به   و   بود  صحیح   مسیر  که  گفت  و  کرد  مراجعت  مدتی  از  پس.  بود  کرده  گم  را  مسیر  که   بود

  به و نکردم مخالفتی او نفس به  اعتماد مقابل در من. ردکمی  تغییر جنوب جهت به زودی

 .افتادیم راه به  او دنبال

  و ناهموار ایهه تپ  میان  از و  نبود خوب  اصل مسیر. بود آهسته بسیار حرکت  سرعت     

  تکان  را شترها  حتی و شد شدیدتر  باریک ایهه در میان در باد . ذشتگمی مانندهائیایوان

.  بود  راست سمت  در نامنظم و ارتفاع کم  کوه  چند  میان  در کوهی  رشته  مرتفع قلل. دادمی

  سنگی دماغۀ  چند. بود مشخص  کامل ردیمکمی  حرکت  آن میان  از ما  که مسیلی طرف دو

  ارتفاع. بود روشن  سرخ  رنگ به درشت هایسنگ  با  کوه . داشت وجود  مسیر موازات به 

  متر  ۴  به  حداکثر  و   نبود  زیاد  کوه   روشن  نسبتأ  یال  میان   در  تیره  هایسنگتخته   و  اههصخر

  پهنای.  بود  بیشتر  شرق  سمت   در  اههکو  شیب.  داشت  زیادی  بلندی  و  پستی  محوطه .  سیدرمی

  قطع  را  هابرآمدگی   این  رفتگمی   سرچشمه   اههکو  از  که   ائیههآبرا.  سیدرمی   متر   ١٠  به  دره

  که  مسیر  مشکل  نقاط  در. بودند شده خشک  اما  بود روئیده  ائیهه بوت آنها  ته  در. ردکمی

 .کنیم حرکت آبراه میان  از بودیم  مجبور داشت هاسنگ تخته  روی ائیههریزسنگ 

  آن  به رسیدن  با  بودیم  دیده  را آن حرکت از پیش صبح، ما  هک میقاس  کوه  اصلی قلۀ     

  سمت در مه ه کو این. ردیمکمی حرکت جنوب جهت در آن شرقی یال از ما. شد تر مرتفع

 ایهه در  جنس.  داشت  تیره   بنفش   و  تیره  سبز  ای،قهوه   هایرنگ  به   شدیدی  ایهه پرتگا  شرق

 فشردگی  به   بعدازظهر  و  شد  ظاهر  آسمان  در  سفیدی  ابرهای  .بود  ایماسه   و  سنگی   آن   کوتاه

  ما  دید . دشمی  هدیه  ما  به  خنکی  لحظه چند ابرها پشت  آفتاب  رفتن  با . گشت  اضافه  آنها

 .بود  شده ناپدید تقریبأ  نایبند کوه  و محدود

 را ما و داده مسیر  تغییر بلد نقطه آن  در اما بود  ما امروز هدف قاسمی کوه در ایدره     

  پیشاپیش  ایفاصله با همواره او. برد جنوب سمت  به کوه جنوبی یال در ایدره جهت در

  که  گفت و  شد نزیک  من به  سریع هایقدم با  نیم  و یک  ساعت . ردکمی  حرکت  کاروان

  جهت   در  باید  دادیم  مسیر  تغییر  که   نقطه  آن  از  ما   و  بود  غیرممکن  کوه   جنوبیجهت   از  عبور

  به  را مسیر  حاال  و کرده طی را مسیر این  بار  دو  سابقأ او. ردیمکمی حرکت غرب جنوب

  کمکی مشکل حل در چون اما بزنم او گوش به  سیلی یک بودم مایل. بود آورده خاطر

 تا  کردم اعزام مسیر بازرسی برای را بیکقلی عباس. کردم صرفنظر آن از ردکمین
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 دره که  گفت  و  کرد مراجعت  ساعت  نیم از پساو  .کنند استراحت  اندکی شترها  همزمان  

 راهی  همان  از  شدیم   مجبور.  ردکمی   مسدود  را  راه  بزرگی  هایسنگ تخته   و   نبود  عبور  قابل

  داده مسیر تغییر آن در که  رسیدیم ایدره  مان ه ه ب  باالخره. کنیم مراجعت  بودیم  آمده  که

  متر   ١١۴٧  محل  ارتفاع .  کردیم  اطراق  ایدره   در  و   کرده  حرکت   کوه   باالی   سمت  به .  بودیم

 .بود

 

 
 

  آمد اطراق به  او  هنگامیکه. نبود خبری او خود  از اما بودیم  یافته  را شکارچی پای  رد     

 راه بلد اگر و بود شده خشک کنیم اطراق آن کنار  در داشتیم نظر در ما که ایچشمه  گفت

  و  نکند کارها  این  از  دیگر که  گفتم بلد به  من .  دیدمی  را ما  شکارچی  بود  نرفته   اشتباه  به  را

 .بود مارس  ١3 روز که  جدأ. نکردم پرداخت را روز آن  پول او تنبیه برای

  از زودتر امشب و دندشمی حمل شتری پشت  به  سبدهائی در روز طول در هامرغ      

  به  هم هاسگ . ردندکمی  قدقد آنها  من مطالعۀ هنگام. آمدند چادر داخل به  گذشته هایشب

  سگ  هنگامیکه . دانستمی  خود محدودۀ را آن اطراف و من  چادر  نگاوان.  افتادند هم جان

 کرد  بیدار  خواب  از  مرا  اتفاقی  شب  نیمه .  شد  عصبانی  بسیار  آمد  من  چادر  نزدیکی  به  سیاه

 آن  هایمیخ   از  یکی  و  آمده  من  چادر  نزدیک   به  آنها  از  یکی.  بود  شترها  صدای  و  سر  آن  و

 من روی به مرغ چند و شمعدان اما نخورد من به چادر ستون خوشبختانه. بود کنده را

  را او و شده عصبانی دیگر شترهای از یکی از که بود سیاه  بزرگ نر شتر این. افتادند

  ١٢ به  دقیقه ١٠ ساعت. کردم روشن شمعی  چادر مجدد کردن  برپا  هنگام . بود گرفته گاز

 .بود  نرسیده پایان  به  مارس  ١3  روز هنوز و بود

  زنگ صدای مدتی  از پس. نبود آرام و ساکت  گذشته  روزهای مثل شبآن اطراق     

 چشمۀ  به خوردن آب برای را شترها  که  بودند من  مردان  این و  رسید گوش  به کاروانی



 کویر بهاباد   دومبخش چهل و 

 

 .وردندخمی  آب باید حتمأ آنها زیرا بردندمی  اطراق غرب شمال فرسنگی 3 در قاسمی 

.  شدیم  آنها  منتظر  هاساعت   و  نبود   شترها  از  خبری  مارس  ١۴  روز  صبح  شدن   بیدار  با      

  ه ب  شکارچی  و  عباس  مشهدی  و  رسید  گوش  به  درهته  از  آنها  زنگ صدای  بعدازظهر  حدود

 .بردیم  سربه   اطراق  آن  در  دیگر   شبیک   و  نبود   حرکتفرصت .  رسیدند  راه  از  شترهامراهه

  من   چادر   سمت   به  آهسته   و   سنگین   هایقدم   با   و   نداشت  آرام  ردکمی  حمل  مرا  که   شتری     

  او  کار این. کرد چادر داخل را خود آلودپشم  سر و زد کنار خود پوزۀ  با را ورودی. آمد

  من  که  واستخمی نانی قطعه او بلکه نبود من وجود از اطمینان یا من از حالپرسی برای

  کاله  گاهی . بود خوبی رفیق روزانه طویل هایحرکت  طول در او. دادم او به  بالفاصله

 در. رفتگمی گاز را خود مقابل  شتر  پشت یا داشتمی  بر حرکت هنگام را عباسکربالئی

  کوتاهی توقف کاروان هنگامیکه. ردک می لقمه یک دیدمی که را ایبوته  هر حرکت حال

  نانی   قطعه  آن  در  که  مرا  چرمی  کیف  و  آورده  عقب   به  را  خود  آلودپشم   و  بزرگ  سر  داشت

  نان تقاضای و گرفته گاز را کیف ،نان  یافتن پایان با. ردکمی بو ردمکیم حمل او برای

  و قند  انبار تمامی  یافتمی را آن  امکان اگر و  داشت دوست بسیار را خرما و قند. دنمومی

 او  سر  واستخمی  من  از  و  بردمی  من  بغل  زیر  را  خود  سر  گاهی.  وردخمی  را  ما  خرمای

  نشستن به  ایعالقه  من  شدن  سوار هنگام. بکشم او گوش و  سر به  دستی  یا  و  بخارانم را

  و  دشمی   بلند  جا  از  سریعأ  رفتمگمی  قرار  خود  جای  در  او  هایکوهان   بین  من   وقتی.  نداشت

 .رفتمگمی  محکم را خود باید  او سر باالی از شدن پرتاب  از جلوگیری برای من

 موارهه  هک   بود   فردی  تنها  او .  داشت  دست  در  را  شتر   این   طناب   تهران   از  عباس  مشهدی     

  که بود  او عادت  این . بود کرده رویپیاده  سوئدی میل   ١۵٠  کنون تا   و ردکمی  حرکت  پیاده

  یک  حتی  که  آذربایجانی تاتار  یک . بود نظیریبی  انسان  او . کند حرکت  پیاده  سفر حال در

.  ردکمی  استفاده آنها القاب از و بود کرده زیارت را مشهد و کربال. نبود بلد فارسی کلمه

 واندخمی  کربالئی را خود مشهد سفر در او که فتگمی  کرد معرفی من به را او که  کسی

 مشهدی را او کاروان  در ما. ردک می معرفی مشهدی را خود کربال نزدیکی در و

  آب  جریان فواره یک فقط و  نبود بزرگی چشمۀ قاسمی چشمۀ که گفت او .واندیمخمی

.  بودند نشده سیر هنوز شترها و کشید طول شترها به دادن آب دلیل این  به . داشت ضعیف

  نبود  دیگری آب چون. بود  تلخ و شور آن آب اما  بودند کرده  پر ما برای هم مشک  دو آنها

 .ساختیممی  آن با باید ما

  نوشکی   تا  طوالنی  مسافت  تابستانی،  موذی  حشرات  آینده،  روزهای  گرمای  خاطر  به   من     

  و  رفت. کردم نظر صرف بهاباد به سفر  از بودند ما  انتظار در که  جنوبی هایسرزمین و 

  اندکی  اینکه با . ردکمی خسته را شترها آن از گذشته. شیدکمی طول روز ١١ ما برگشت

  زیادی زحمت آنها. بودند آلودپشم  تهران شترهای مانند هنوز اما بود ریخته آنها پشم از

 .نداشتند را لوت گرمای تحمل  طاقت  احتماأل و دندشمی  متحمل

  به  تحقیقاتی نظر یک  کوه،  باالی  در متر ١٠ بلندی  به  سنگتخته  یک  باالی  از من      

 قرار ترشمالی اندکی که  بود کوهیشته ر میقاس کوه. انداختم اطراق و اطراف محوطۀ

  قاسم  نام به مردی نام هم قاسمی چشمۀ. بود رفتهگ می قاس چشمۀ از را خود نام و داشت

  به و شده کمتر غرب جهت در آنها شیب. داشتند امتداد شرق جهت در اهه کو این. بود
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 از نخیا  نام  به  دیگری کوه  رشته  غربجنوب  جهت در. دندشمی تبدیل خاکی ایهه تپ

  سومی،  کوه  رشته  هایبرآمدگی  هم  شرقجنوب  در.  داشت  امتداد  شرقجنوب   به   غربشمال

 .ذشتگمی  قاسمی کوه  و آن بین از نایبند راه. دشمی   دیده دیگر کوه رشته دو موازات  به

  سیاه  و  سرخ رنگ  به  تیزی نوک  هایسنگ  آن  کف که عمیقی  مسیل کوه،  باالی  از     

  و  عجیب اشکال با  هائیبلندی و پستی. بود سخت اندکی  مسیل بستر. دشمی دیده داشت

 این در اهه بوت  دیدن از من. وردخمی چشم  به آن در بود آمده پدید آب جریان  از که غریب

  دید  کوه  باالی  از. بودم متعجب ردکمی جذب  را زمین رطوبت  آنها  ریشۀ که خشک  مسیل

  میان   در  آن  عرض   اما  داشت  وجود  زیاد  شیب  با  دیگری  مسیل .  داشتم  شرق  سمت  به   خوبی

  شرق  افق. کند عبور آن از توانستمی  نفر یک فقط که  بود کم ایاندازه به  هاسنگ تخته 

 .شدمی  محو بودند  تشخیص قابل زحمت به  که ائیهه کو  پشت

  شمالی سواحل کوهستانی منطقۀ در. بود گرفته فرا مرا دور  تا دور عجیبی  مناظر     

  فشرده،  گیاهی پوشش و  رودها وجود  با قفقاز در حتی و  رابوزانت جنوب  در صغیر آسیای

  سنگ و  خاک جز  به قاسمی  کوه  باالی از اما داشت قرار ایزنده  مرحلۀ  در زمین  سطح

  کرده ایجاد زمین سطح در هائیچین   شده تخریب ایهه کو  بقایای. دشمین دیده دیگری چیز

  فقط .  بودند  زمین   رنگ   هم  سخت،   و   خشک   ای،قهوه   ایهه بوت  و   نبود  زیاد   اهه بوت  تعداد.  بود

  همه. دشمی دیده ائیهه بوت  یافتمی  جریان نادر هایباران از پس که ائیههآبرا اطراف در

 دستدور  ایهه کو  رنگ .  بود  پوشانده  زرد  شن  ایالیه  را  آن  روی  و  بود  رنگ  خاکستری  جا

.  بود  رفته فرو مطلق  سکوت در جا همه . بود تیره  سبز و سرخ دندشمی  دیده زحمت به که

  بین  که هائیمارمولک  از حتمأ. بود شده غیب هم بودیم دیده گذشته روز که الشخوری

 و غزال از نداشت وجود ترددی که وجودی با. ردکمی  تغذیه  ردندکمیزندگی  اههصخر

  باالی   خود  تنهائی  ساعت  یک  از  من  و   داشت  خاصی   حالت   هم   سکوت.  نبود  خبری  خرگور

 .بردم لذت قاسمی کوه

 ایهه سنگریز در دسیمتر  یک  حدود من   پای.  کردم مراجعت  اطراق به   میانبری راه از     

  جلو هاشن  حرکت از که  ائیهه ماس و  هاسنگ  در من پای جای. فترمی  فرو  تیز نوک

 .ماندمی  باقی ردندکمی گیری

  میان   از  مسیر  که  داشت  آن  از  حکایت  شد  داده  من  به  بهاباد  راه  مورد  در  که  اطالعاتی     

  شنیدن   اما  داشت  وجود  مسیر  در  چاه  3  اگرچه.  ذشتگمی   ه یافت  فرسایش  ایهه کو  بین  کویری

  خوانده سرد چاه سومی و بود شور چاه دو آب. انداختمی برهوت یاد به را آدم آن نام

 .دادیم مسیر تغییر نایبند سمت به و کرده  پوشیچشم  مسیر این در سفر ادامۀ از ما . دشمی


