
 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهل و سوم

 نادری تخت و اسکندر کویر
 

  ساعت  در شب  دمای سردترین. شدم بیدار خواب از مارس ١۵ روز صبح  ۴ ساعت     

 نظافت  برای  گرم  آب  و  منقل  گرمای.  ردمکمی  سرما  احساس.  بود  رسیده  درجه  نیم  و  ٢  به  ۵

 .پوشیدم لباس پیش روزهای از بیشتر سرما  با  مقابله برای.  بود  دلچسب بسیار بامدادی

.  کنیم  اطراق  زودتر  عصر  گرمای  در  تا  کردیم  آغاز  دیگر  روزهای  از  پیش  را  حرکت     

  تغییر  شرق جنوب  سمت   به محلی در  من اما  کند  برگشت طوالنی مسافت داشت تصمیم  بلد

 مقداری  آبراهی  در.  دادم  نشان  او  به  ائی ههتپپای  در  را  مسیر  سنگچین  عالمات   و  داده  مسیر

  مشک   آب   از  حتی  آن  مزۀ  اما  خوردند  آب  آن  از  هاسگ .  شد  من   تعجب  باعث  و   بود  باقی  آب

  کف با  آبراه یک  کنار  در فراوانی ایهه بوت  که رسیدیم ایمنطقه  به  سپس. بود بدتر هم

 .بود  متر ١٠٧٢ محل ارتفاع. بود روئیده ایماسه 

  مسیر چپ سمت در قاسمی کوه دامنۀ  و راست سمت در گوکی چاه کوه ایههدیوار     

 نظر به  تروتاه ک میقاس کوه ایههدیوار اینکه. شدیم کوه دو این بین جدیدی درۀ وارد. بود

  پیش مسیل امتداد در  هاساعت . بود  نواختیک  اندازهبی  محیط. بود  باصره خطای  رسیدمی

  بیابان این  در ساعت چند. داشت بیشتری ایهه بوت که رسیدیم بیابانی به سپس کرده روی

 .کردیم حرکت

  کاسۀ   و  نان.  کردیم  توقف  دوم  صبحانۀ  صرف  برای  محلی  در  حرکت  ساعت  ۶  از  پس     

  تا  فاصله . بدهم او به  نانی قطعه تا  بود  من  دنبال به من شتر . شتگمی مردان بین  روغن

  کوه پشت. بود شرقشمال  حرکت جهت. بود فرسنگ ۴ داشت وجود آب که بعد اطراق

 ایمنطقه  به. شد کاسته اهه بوت فشردگی ازرفته رفته . داشت وجود سنگاب یک ارتفاعیکم

 تعداد  از.  ردکمی   کنندهخسته   را  حرکت  و  بود  نرم  بسیار  زمین.  نداشت  بوته   یچه  ه ک  رسیدیم

 رسوب  را  هاشن   کرده،  نفوذ  زمین  در  باران  آب  که  سیدرمی   نظر  به.  بود  شده  کاسته  اههآبرا

 .بودند  مانده  باقی هاسنگ  فقط و داده

 به  شرقجنوب  به غربشمال  جهت  در که  کوهی رشته  سه  آن  شد مشاهده محلی در     

 اندکی بعدی ایهه کو رشته اما داشتند قرار هم امتداد در ایگونه  به بودند هم موازات

  آن در ما  که بیابانی در. کرد تغییر اندکی مسیر نواختییک . دشمی آغاز قبلی از ترجنوبی 

  آنها  پای  در کویر مشخصات  با قطعاتی که شد دیده برآمدگی و  تپه چند  ردیمک می  حرکت

  بوته از مملو که شدیم کمربندی وارد. ذشتگمی آنها راست سمت از مسیر. داشت وجود
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  جویبار چشمه چند. شد مشکل آنها هدایت  و شدند زدهیجان هها ه بوت دیدن  با  شترها. بود

 کردند  عملی  را  خود  خواست  آنها  و  بود  فایدهبی   شترها  با  مبارزه.  بود  کرده  ایجاد  را  زاللی

.  کردیم اضافه  حرکت  سرعت  به . بود آشامیدن  غیرقابل  و شور آب، که شوند مطمئن تا

  بیابان این  در خیابانی مانند  که جویبار امتداد در مدتیرا نبینند  اهه بوتآنکه شترها  برای

  گوش  در  و   شده  زیاد   هوا  شدن  گرم  با  اهه پش .  سیدرمی   مشام  به  بهار  بوی.  کردیم  حرکت   بود

 کردم  تعجب  خشک  بیابان  این  در  زارسبزه  و  آب  دیدن  از.  ردندکمی  ایدهندهآزار  وزوز  من

  اشتباه به را تشنه بینندۀ که بود باصره خطای این زیرا نشد طوالنی من خوشحالی اما

  دندشمی  دیده  زحمت   به   که  هائیبرآمدگی  به  شمال  دست   دور  در  ما  اطراف  کویر .  انداختمی

  یک  به  بوته  با  دیگری کمربند از عبور از پس. شد کاسته  اهه بوت  تعداد از. شتگمی  ختم

 .بود  متر  9٢۵ محل ارتفاع. رسیدیم برف سفیدی به نمک جنس از کویری  کمربند

  ساعت   3  از  پس .  رفتیم  باال  ارتفاعیکم  ایهه کو  سینۀ   از  کویری   کمربند   از  عبور   از  پس      

.  بودیم شده نزدیک سنگاب به که  گفت شرق جهت در کوهی به اشاره با  بلد مداوم حرکت

 کم ایهه کو. نداشت ایتپه  و بود خشک منطقه. کردیم  حرکت هاساعت  آن به رسیدن برای

 .ردندکمی همراهی ما  با  مسیر طرف دو در ارتفاع

  پیشاپیش   بیکعلی   حسین  و  شکارچی  حسن.  ردکمی   حرکت   هنوز  بلد  اما  شد  تاریک  هوا     

  به  خشک گل از زمین جنس تغییر. کنند پیدا چاهی یا چشمه تا ردندکمی  حرکت کاروان

  تاریکی  در اهه بوت به شترها بار برخورد صدای. بود  پیدا شترها حرکت در روان هایشن 

  خود  با  زیادی  ابرهای خراسان  باد . دیدمنمی را خود  دست  حتی من . سیدرمی  گوش  به  شب

 .بود آورده

  9٧۵  ارتفاع در بوته  چند  کنار   در غروب  ٧ ساعت  باالخره  حرکت ساعت  ١3 از پس      

  و  شده مأیوس آب  کردن پیدا از ما  قراوالن  پیش. نبود آب از اثری. کردیم اطراق متری

  از زودتر حاضری شام صرف از پس . گفت ماشی داق را محل نام بلد. کردند مراجعت

 .شد سکوت اطراق در هاشب  سایر

  بودم ندیده چیزی  شب  تاریکی  در که  منطقه  از و  شده  خارج چادر از بعد  روز صبح     

 تعداد میان در زیبائی  محل در. بودیم آمده  جااین به چگونه  که  بودم متعجب. کردم دیدن

 ایدره مسیر طرف دو ایهه کو  بین. دشمی دیده ایبوته گاهی  و  بودیم شنی ایهه تپ زیادی

  به  کوچکتری  کوه. بود گذشته  از ترواضح نایبند کوه . بود شده ایجاد کیلومتر  یک  پهنای  به

 .دشمی  دیده هم چکاب   کوه نام

  خیس او بینی  و ذشتگمی روان شنی تپۀ  یک  از او. کرد جالبی کشف شترها از یکی     

 آبگیری  به  شرقجنوب   جهت  در  اطراق  قدمی  چند  فاصلۀ   در  او  پای  رد  گرفتن  با  ما.  بود  شده

.  بخورند آب آن از توانستندمی  ایرانیان تمام که بود بزرگ ایاندازه به آبگیر این. رسیدیم

  آن  زاللغیر آب . داشت عمق  متر یک حدود و  بود  متر  ٢٠ آن  پهنای و ٢٠٠ آن درازای

  حوض   این   به   را  باران  آب  بود   برداشته  ترک   آن   ته  که   خشکی  مسیل .  بود  خوردنی  و  شیرین 

  به   آن  اطراف  بلندایهه بوتعکس    ه وبود  پنهان   شنی  ایهه تپ  میان  در  آبگیر.  ردکمی  هدایت

  آب شترها. بودند ساخته ایبوته  سقف با  کلبه یک  آن ساحل در. بود افتاده نآ در زیبائی

  و  آب  وجود. بود مشکل  آبگیر این از کندن  دل. کردند پر  را ها مشک  مردان و خوردند
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  شده عقرب و سوسک مورچه، پروانه، عنکبوت، مگس، پشه، فعالیت باعث هوا گرمای

 .بود پیدا نرم شن در هاعقرب   پای رد. بود

  شمال  جهت در گذشته،  روز طوالنی حرکت از حاصل خستگی با مارس ١۶ روز     

  زنگ صدای با  باید دیگر روز یک. کردم شترسواری روز تمام من . افتادیم راه به شرق

 دیگری آبگیر کنار از مدتی از پس. ردیمکمی  حرکت ایران شرقی منطقۀ این در کاروان

  آن وسط  در. بودآبگیر پیش  از کمتر آن عمق اما  بود بزرگتر بسیار آبگیر آین. گذشتیم

 موازات به  گیاهی پوشش بدون متری ٢۵ تا  ٢٠ ارتفاع  به ائیهه تپ. بود روئیده ائیهه بوت

  شده  ایجاد  منطقه  شرایط  به   توجه با   که اهه تپ این . داشت وجود شرق جنوب  جهت   در مسیر

 .سیدندرمی  نظر به دائمی بودند

 

 
 

 پدیدار اسکندری ریگ  نام  به بلند ایهه تپ با شنی کمربند یک . شد  باز اندکی  دره سپس     

  در  دیگری شنی کمربند به . بود  متر ٨٨۶ محل ارتفاع. زدیممی  دور را آن  باید و ما  شد

 منفردی کوه. بود گرفته فرا شن را ما اطراف. رسیدیم ریگ سه راه دو نام به  شرقشمال

  نادر  و  اسکندر وجودیکه  با . دشمی  دیده ما مقابل در  و شرق  جهت  در نادری تخت  نام  به 

 .داشت اختصاص آنها نام  به  منطقه این داشتند تاریخی  فاصلۀ هم با سال هزار دو شاه

 که  اطراف  ایههکوبه   شکارچیحسن .  نداشت  وجود  راهیهیچ   و  نبودحیات  از  اثریهیچ      

.  رسید  درجه   ٢٢  به   هوادمای   یک   ساعت.  بود  خشکگل   مسیر .  بود  رفته   داشتآشنائی   آنها   با

 در جمال  کوه  و شتری کوه. دشمی  دیده آسمان  در منفردی ابرهای و وزیدمی خراسان باد

 .شوند ناپدید افق در زودی  به  آنها که  ردمکمی آرزو. بودند مشخص زحمت به  دستدور

 شرقجنوب  جهت  در آنها  شدید  شیب. گذشتیم مشکل ایهه تپ با  عرضی کم کمربند  از     

  آنها. دشمی  وارد شترها به زیادی فشار. کردیم عبور  مارپیچ صورت  به  آنها میان  از. بود

  سختی   مسیر   به   سپس.  وردندخمی   لیز  شدید   شیب   در  و   رفته  باال   شنی   ایهه تپ  مالیم  شیب  از

  این در حرکت  رفتندگمی  سرچشمه  چکاب  کوه  از که ائیههآبرا وجود خاطر به. رسیدیم

 هائیبرآمدگی  دندشمی   آغاز  نادری  تخت  پای  ازکه   جویبارهائی  و  هامسیل .  بود  مشکل  محل

  برای  مناسبی  محل   یافتن  برای.  بود  متر  ٨  آنها  از  یکی  عمق.  بودند  کرده  ایجاد  زمین  در  را

 .کردیم جستجو مدتی  شترها خروج

  به  بود اههآبراتمامی  مقصد که  کویر. کردیماطراق متری 9٠٧  ارتفاع در محلی در     
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  کوه  شبیه دوردست در مرغو کوه محل این از. بود پیدا نادری تخت . دشمی دیده وضوح

  یک مانند جمال ایهه کو رشته . دشمی رؤیت کوچکی برآمدگی صورت به و  بود شتری

 تیره آفتاب نور زیر و داشت قرار غرب جنوب در چکاب کوه رشته. ندبود برجسته خط

 .داشت وجود  سرد کوه  نام  به کوهی شرقشمال در. بود رنگ

  حرکت ایماسه  زمین  در اههآبرا وجود. برد چکاب  کوه  کنار به را ما  بعد  روز مسیر     

  و  ١٠ عمق با آنها از بعضی. فتیمرمی  پائین و باال آنها  از دائمأ باید. ردکمی مشکل را

  و رسیده مه ه ب محلی در اهه آبرا این. ندردکمی اشکال ایجاد حرکتدر  متر ١٠٠ عرض

  سمت   به  را  زیادی  آب   بارندگی  هنگام.  ندبود  شده  نقش  درختی  ایهه شاخ   مانند  نقشه   روی  به

  با  سنگالخ  مسیر این در حرکت هنگام شترها پای. ردکمی  جاری شمال در پست کویر

 .دشمی  اذیت تیز نوک  هایسنگ 

  که  بودند عالماتی احتمال . بودیم گذشته سنگچینی ایهه تپ کنار از مسیر طول در     

  پیاده  و بود  خفه  و  سنگین  هوا. بودند کرده ایجاد بوته  و  آب کردن پیدا برای هاچرانشتر

  پشت  را طبس پست  منطقۀ . بودند  شده ناپدید شمالی ایهه کو. دادمی آزار گرما  در روی

  یک   مانند  نمکی  کمربند  یک.  بود   ما  انتظار  در  ایران  شرق  در  جدیدی  مناطق   و  گذاشته  سر

  گرما  توانستمی  آدم.  نبود  حیات  از  اثری.  سیدرمی  نظر  به   منجمدی  دریاچۀ   یا  سفید  روبان

  کرده  طی  سرعت   به  را  دارسایه   ایهه بوت   بین   فواصل  هاسگ .  ببیند  پرفشار   هوای  این  در  را

 .ردندکمی  حفر زمین در ائیهه چال مرطوب  و خنک خاک به رسیدن برای و

 مدتی از پس. ردمکمی   حرکت پیاده کاروان  پیشاپیش خود شتر استراحت خاطر به  من      

  افتاده  پیش  آنها   از  ساعت  نیم   حدود.  شدم  بقیه  منتظر  و   نشسته  بوته  یک   سایۀ  در  و   شده  خسته 

  من رویپیاده  از میرزا. بود کم  بسیار ناهموار مسیر این  در کاروان حرکت  سرعت . بودم

. فتندرمی  پیاده همه ردمکمی  حرکت پیاده من هنگامیکه  زیرا سیدرمی نظر به  ناراضی

 از نسیمی که مخصوصأ بردم لذت شتر  پشت  نشستن از. ردندکمی  شوخی او با سایرین

  حتی. شد طوفانینیمه  هوا و شده اضافه باد  شدت به  مدتی از پس . وزیدمی شرقجنوب 

 روبرو  از  باد.  کردیم  ترمحکم  را  بارها  روکش.  شدند   محو  غبار  و  گرد  در  نزدیک  ایههکو

  که درجه  ٢3 گرمای باد خاطر به. بود پیش روزهای از بیشتر تکان شتر و وزیدمی

 .دشمی ن احساس  بود کنون   تا  دمای ترینگرم

  ظاهر  دست   دور  در  کوتاه   کوه   یک   مانند  دوباره  بودیم  گذاشته  سر  پشت   که   نادری  تخت      

  مشخص  هائیسنگچین   با  و  ذشتگمی  آنها   میان   از  نایبند  اصلی  راه  که  آمد  پدید  ائیهه تپ .  شد

  این در شرق جهت در. دشمی  دیده بودند  کرده سفر جدیدأ که مسافرینی پای رد. بود شده

 و باز محیط به. کردیم عبور پهن گاهی و تنگ ایههدر از. دادیم ادامه حرکت به جاده

  زحمت   به  غبار  و  گرد  میان  در  که  داشت  پوشبرف  قلۀ  دو  نایبند  مرتفع  کوه.  رسیدیم  مرتفعی

 .بودند پیدا

  برای  شترها.  شد  پا  بر  متری  ١١۶٧  ارتفاع   در  و  کم  ایهه بوت   با   محلی  در  شبانه  اطراق     

  هنگام. آوردمی  داخل به  را خاک و گرد  و  خورده چادر  بدنۀ  به  طوفان . شدند رها چرا

  یانسان اولین  این. گذشتند اطراق کنار از آمدندمی  آباد عرب از که  پیاده مسافر  دو  غروب

  بهاباد  کویر  کوری  و  سوت  به   محلی هرگز . بودیم دیده  فهانونچ از خروج  از پس  ما  که  بود
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  کویر  وسط  در.  بودیم  کرده  برخورد  چوپانانی   با  بزرگ  کویر  حاشیۀ  در  حتی  ما.  بودم  ندیده

  9 ساعت . نبود حیات  از اثری بهاباد کویر در اما . داشت وجود روکاروان  ایههرا بزرگ

 .ردکمی   کمک   هوا  شدن  گرم  به  و  بود  ابری  آسمان .  بود  درجه   ١٨  غبارآلود  هوای  دمای   شب

 

 
 

  ساعت   اما  رفتم  خواب  به   دیگر  هایشب  از  زودتر  روزانه،  حرکت   از  ناشی  خستگی  با      

 چادر جدار به ضعیف گاهی و شدید گاهی باران قطرات. شدم بیدار باران صدای به 9

 آب. کرد مرطوب را بیابان سطح و داشت ادامه شب طول در طبیعی دوش این. وردخمی

  و  اهه بوت  آبیاری به  بارندگی . ندشد پر بود ضروری هاکاروان  حرکت برای که انبارها

 از شب تاریکی در االغی کوچک کاروان. ردکمی کمک بعد روز سفر برای هوا خنکی

  کشیده  دراز بیرون گ ناوان. شد محو دست دور در آن  زنگ صدای و گذشت اطراق کنار

 وارد به زیر  سر  شدن  خیس  از پس  نداشت را چادر به ورود  اجازۀ که  وجودی با اما  بود

 را خود  پوستین  صبح  نزدیکی من. رسید درجه  ١٠ به  شب  طول در هوا  دمای. شد چادر

 .کشیدم پتو روی به

  بین . پیچیدمی  نایبند کوه در برق و رعد صدای. باریدمی  باران هنوز صبح ٧ ساعت     

  ١3  دمای  با  سحرگاهی  هوای.  آمد  پدید  آسمان  در  زیبائی  کمانرنگین   تیره،  و  بنفش  هایابر

  حرکت  هامسیل  امتداد  و   اهه کو  کنار   از.  بود  جنوب   جهت   در  مسیر .  بود  مطبوع  بسیار  درجه

.  خوردند  کافی   آب   شترها  و   داشت  وجود  گزوچشمه   کنار   در  طبیعی  حوضچۀ  یک .  ردیمکمی

  که رسیدیم مسلح شکارچی یک به. بود آمده وجود به  متعددی آبگیرهای مسیر طول در

.  ذشتگمی  نایبند ایههکو از ایماسه  راه. داد منطقه مورد در مرا هایسؤالتمامی  پاسخ 

  نایبند  کوه. ردکمی  معطوف  خود  به  مرا نظر دلیلی به  یک ره هک  داشت وجود  مسیر چند

 اهه کو  میان  در  ما  ردند؟کمیداستانسرائی  آن  زیبائی   مورد  در  ایرانیان   که   بود  کوهی  چگونه 

 هائیبرآمدگی  آن  انتهای  در.  دشمی  دیده  دست  دور  تا  مسطح  منطقۀ  صخره،  باالی  از  و  بودیم

  چشم  به  کویر  شرق  در  رنگی  سفید  نوار  مانند  بودند  شده  واقع  لوت  کویر  مقابل  ساحل  در  که

  سمت ایهه کو. رفتیم باال  داشت عمیقی ایههدر شرق،  جهت در که  کوهی از. وردخمی

  بیابان   با   باالخره   و   شده  کاسته  اهه کو  ارتفاع   از  شرقی  انتهای   در.  نداشتند  چندانی  ارتفاع  چپ
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  روستا   چند.  داشت  قرار  ما  راست  سمت  در  تمام  غرور  با  نایبندمنفرد    کوه .  دندشمی   سطحهم

  خاکی زمینۀ  در که  بود  روئیده  جوان نخل چند مسیر کنار  در . بود پنهان  آن ایههدر در

 .مودنمی  زیبا بسیار

  و  گفت لوت  کوه را آنها  نام شکارچی. نداشت وجود  روستائی چپ سمت  ایهه کو در     

 زندگی  گورخر  لوت  ایهه کو  در  که  فتگمی   او.  بودند  حاصلبی  کویر  مانند  آنها  که  داد  ادامه

  به  من. دشمی  یافت  فراوان گور بهاباد، کویر جهت در منزلی سه  فاصلۀ  در اما ردکمین

 .دادم گورخری شکار برای پاداش  تومان  ١٠  قول هم شکارچی این

 

 
 

  به  شرقجنوب  جهت   در مسیلی امتداد در و گذشته  چپ  سمت  ایهه کو  میان  از باالخره     

  ما چشمان  مقابل  در نواختیک  و صاف سطح  با  لوت انتهای بی کویر. دادیم ادامه  حرکت

 دیده ریزی برآمدگی صورت به مرغاب کوه جنوب، فرسنگی ١۵ فاصلۀ در. داشت قرار

 از پس  .شدیم سرازیر دره این در مدتی. بودند جهت  آن  در منطقه  خشک ایههآبرا. دشمی

 از  ائیهه کو  راست  سمت  در.  گذشت  برآمدگی  چند  از  و  پیچیده  راست  سمت  به   مسیر  چندی

 بعضی. ردمکمی بردارینمونه  هاسنگ از روز طول در من. دشمی جدا نایبند کوه

  بودیم  کرده  عبور  آن  از  مسیر  این  در  ما  که  اینقطه   بلندترین .  بودند  تیره  برخی  و  خاکستری

  ١٠١۴ نایبند درۀ انتهای در امروز مسیر نقطۀ ترینارتفاعکم . داشت ارتفاع متر ١١٨9

 .بود متر

 آبراه که  کوچکی  حوضچۀ  کنار  از. کرد تغییر  غرب  به  ایدره  میان از حرکت  مسیر     

 از مسیر پیچ  پیچ   این آیا. بود خشک  جا  همه . گذشتیم ردکمی  آن وارد را باران  آب باریکی

  از محیط رنگ دست دور در شد؟ نخواهد تمام رگزه هشد فرسایش ایهه کو ایههدر میان 

  ترنزدیک.  گشت  پدیدار  مزارع  کنار  در  هائینخلستان   و  شد  تبدیل  سبز  به  خاکستری  و  زرد

  را طبس زیبائی که بود زیبا قدری به  منظره. باشد شده جادوئی که بود آن مانند شدیم که

  این  در. سپرد فراموشی به  بود کرده ایجاد  زمینی بهشت  یک اهالی کمک به  طبیعت  که 

 در. شدیم بزرگی درۀ وارد و گذشته ارتفاع کم کوه چند دامنۀ از سوزان و خشک منطقۀ

 .بود  متر ١٠٧۵ محل  ارتفاع. کردیم پا بر را چادرها کاروانسرائی محوطۀ 
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 و کوه بلندی روی به  پرستو النۀ شبیه ایهه خان پلکانی، مزارع ها،نخل  زیبائی بیان     

  عبور ائیههدر میان  از نایبند روستای ورودی. است  غیرممکن پیچ در پیچ هایآبراه

  گذشته پیچ  در  پیچ  درۀ از. رفتم تحقیقاتی رویپیاده  یک  به  اطراق برپائی از پس . ردکمی

  عنوان  به آنها از اهالی و داشت وجود طبیعی غارهای آنها  در که اههکو یال امتداد در و

  ارک . بود شده واقع ایصخره  دیوارۀ پای  در غار  یک . رفتم پیش ردندکمی  استفاده اسطبل

.  بود  گرفته  فرا  اهه خان  دیوارهای  را  آن  دور  تا  دور  و  داشت  قرار  بلندی  یک  روی  به  آبادی

  تبت   در ١الداخ  آبادی  روستا  این.  دشمی   دیده  پرندگان   النۀ  مانند  اهه صخر  به  چسبیده  اهه خان

  در. کرد زنده من  خاطر در شده  ساخته بلندی روی  به شهر قلعۀ و اهه صومع  که را

  هابلوچ   پیش  سال  3٠  حدود  تا   و  داشت  دالیلی  خود  از  محافظت  برای  نایبند  گذشته  هایزمان 

  نام  به تیزرو شترهای  بر  نشسته  نفره صد چند ایههگرو در آنها . ردندکمی  حمله  آبادی به 

  غارت  از پس  و سیدندرمی  نایبند  به  عبدالهی روستای  از نیم  و روز یک  عرض  در جمازه

  انجام زمستان هایشب  تاریکی در اکثرأ ت حمال. ردندکمی  دنبال لوت تا را مردم ،آبادی

 .ردندکمی  دفاع خود دارائی و فرزند و زن از قلعه  این در آبادی مردم. دشمی

  با آنها درب و داشت قرار غاری داخل در هااالغ اسطبل. رسیدم بلندی یک باالی به     

 نرده هاایوان . بود زیرین خانۀ سقف هاخانه  ایوان. بود شده پوشیده نخل خشک هایبرگ

 را خود خاص زیبائی آبادی سمت هر. بود خطرناک شب تاریکی در حرکت و نداشته

  کوه. دشمی  دیده شرقجنوب  در لوت کویر. بود باالئی  خانۀ  سطحهم  هانخل نوک . داشت

 همه از را کوه این من حاال. سائیدمی آسمان به سر غرب سمت در نایبند سرفراز و بلند

 آن شمالی جبهۀ ،گرما وجود با اما نداشت برف جنوبی جبهۀ  در آن قلۀ. بودم دیده طرف

 در  تو   ایهه کو  با  منظره  شدیم  آبادی  وارد  سمت  این   از  ما  که  شمال  جهت  در.  بود  سپیدپوش

 .مودنمی  زیبا  بسیار تو

  وجود  رنگی  خاکستری  طویل  درۀ  که  شرق  سمت  از.  بود  پرتگاه  صخره  این  طرف  همه      

  درون  هائیباغ  و  تنگ ایهه کوچ محقر،  ایهه خان با  آبادی  این. رفت  آبادی تا دشمی داشت

 خبری  شتر  و  اسب از  اما  سیدرمی  گوش  به  هااالغ  صدای.  بود  زیبا  بسیار  هادیواری  چهار

  با   مسطح  و باز محوطۀ یک آبادی وسط در. بود شدید جدأ اهه کوچ  بعضی سرباالئی. نبود

 آن اطراف در هائینخل و بود کوهپایه  شمال در دیگری حوض. داشت وجود حوض  یک

 اههصخر اطراف در مزارع و ها باغ. نبود سبز رنگ از اثری روستا در. بود رفته باال

 .دندشمی  آبیاری قناتی توسط و بوده

  یزدکاست  روستای یاد به مرا روستا این. بود بازار دیدن روستا این در من کار اولین     

  بیشتر  بسیار طبس هاینخل  اگرچه. نبود نخل از خبری آنجا اما انداختمی شیراز راه در

  تمام زیبائی به ی حیاطخرما هایبرگ میان از همسایه خانۀ که کوه  سینۀ در نایبند اما بود

  توانستمی   نقاش   یک .  دمشمین   سیر  آبادی  این  دیدن  از.  مودنمی  زیباتر  هم  آن  از  دشمی  دیده

  فصل در ما . کند نقاشی  جدیدی منظرۀ یک روز هر و کرده توقف روستا این در هاسال

   سرعت از و  شده آغاز تابستان فرسایطاقت  گرمای زودی به . بودیم شده آبادی وارد بهار
١.Ladak  که جنوب در هیمالیا  و شمال در کونلون هایکوه  رشته میان در هند کشمیر در ایمنطقه  الداخ  

 .دارد نام له آن شهر مهمترین. باشدمی تبتی بودائی آنها  رسوم و آداب فرهنگ، دین، و بوده تبتی آن اهالی
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 خارج منزل از ضروری مواقع در مگر روز گرم ساعات در مردم. استکمی زندگی

  کوه . بود آبی  آسمان با باز گاهی و بارانی و ابری هوا  گاهی زمستان  فصل در. دندشمین

.  ردکمی ایجاد زیبائی منظرۀ  سبز  هاینخل  با رنگ  سرخ  روستای این  در نایبند  سپیدپوش 

 .است  نقاش  هر  آرزوی  که  باشدمی  ایمنظره   جدأ!  برفی  کوه  پای  در  ایقاره   مناطق  هاینخل

 

 
 

  آنها   ظاهر.  بودند  مهربان  و  زیبا  اهالی.  بود  زمین  روی  بهشت  روستا  این  یقین   طور  به      

  دشمی باعث آنها مهر و ادب. داشت آریائی اصیل نژاد از ائیهه نشان  ایرانی مشخصات  با

 و کرده باز وسط از را خود سر فرق پسران و مردان. باشد راضی آنها از مسافر که

  را آنها  گوش  باالی  تا و  یخترمی  پیشانی  به  طرف دو  از آنها  پرپشت  و  صاف موهای

  و تیره  آنها  چشم . بود زیبا  بسیار  و یخترمی اهه شان روی به حتی برخی موی . پوشاندمی

  دهان.  داشت  انحرافی  آنها  بینی.  نبودند  پرپشت  خیلی  و  بوده  مناسب  ابروها.  بود  سیاه  تقریبأ

  اهالی. بود بیضی مرغ،تخم  شبیه آنها چهرۀ حالت مجموع در. داشتند قوی چانۀ با  متناسب

. فتندرمی  راه  شمرده  هایقدم  با  و  نرمی  به  آهو  مانند  و  کرده  حرکت  باال  سر  و  صاف  سینۀ  با

 رسم را آنها تمامی چهرۀ نشد فرصت متأسفانه اما داشتم ترسیم برای زیادی هایمدل  من

. ردندکمی  نگاه   مرا و  ایستاده صدا و  سر بدون   و آرامش با  سایرین  مدلی ترسیم  هنگام . کنم

 در.  بود  میهمان  کویری  بهشت  این  در  روز  یک  برای  که  دیدممی  ایپرنده   مانند  را  خود  من

  نخواهند را خود سر داشتننگه  باال قدرت و شده پیر آینده در مردان این  که بودم فکر این

 .شد  خواهند دفن روستا  گورستان   در یکی یکی و داشت

  جعبۀ روی به  ارک سایۀ  در من . شدند مشکوک من  هاینقاشی به  اهالی از تعدادی     

  هایشآرنج  با او پدر. بودم بچه پسر یک چهرۀ ترسیم مشغول و نشسته  عکاسی دوربین

  غیرمسلمان  یک اینکه از او. کرد کردن نصیحت به شروع و کرده باز خود برای راهی

  من  که مردانی تمامی که  فتگمی او. بود  ناراحت ردکمی  ترسیم را او  شیعۀ فرزند چهرۀ

  سن  و نام  آنها  از من  اینکه . رفت خواهند گور  به  زودی به بودم کرده ترسیم را آنها  چهرۀ

  سعی من . کرد مخفی را خود و دوید  پسر. ردکمی   اضافه من گناهان  به   پرسیدم می  را آنها

  نام و  کنم نقش امحافظه  در فقط را او پسر چهرۀ  دادم قول او به . کنم آرام را او پدر داشتم
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  پسر و یافت فیصله خوشی و خیر به  داستان. کرد خواهم فراموش زودی به هم را او

  شخص . کنم کامل را او فرزند چهرۀ تصویر من داد رضایت پدر باالخره. نمود مراجعت

  من که مردانی تمامی داد قول او بودم؟ شاه  جاسوس من آیا  که پرسید دیگری مشکوک

 .شد  خواهند دعوت نظام خدمت به زودی به بودم کرده ترسیم را آنها چهرۀ

  اطالعاتی منطقه  ایههرا و  اهه کو ا،هه چا ا،هه چشم  روستاها،  مورد در معمول مطابق     

  رو  پیش راه دو  ما. شدم دل دو حرکت مسیر مورد در طبس مانند مجددأ. کردم کسب

  کمتر که دیگر راه و بود لوت کویر شمال در واقع نه روستای به اصلی راه یکی. داشتیم

 مختصری اما  کردم انتخاب  را اول مسیر  من. ردکمی  عبور کویر  میان  از بود  شده  شناخته

  عباس نام به  دوم شکارچی و  بلد از من  را اطالعات  این . ویمگمی سخن دوم راه مورد در

 .کردم کسب  بودیم کرده مالقات  نایبند راه در راما او   که

  به  فرسنگ دو از پس. بود راه فرسنگ دو نخل چند و کلبه  یک  با رستم دیگ تا ابتدا     

  دنبالۀ  در  اورکوش   کالپوسه   تا  آنگاه .  سیدرمی  سکنه   بدون  اما   نخل  و   آب  با   عراقی  روستای

. دشمی   آغاز  مسیر  چپ  سمت   در  قسمت  این  در  کویر.  بود  راه  فرسنگ   ۵  نایبند   کوه   جنوبی

 محل. ذشتگمی آن راست سمت از و سیدرمی منزلی 3 فاصلۀ در مرغاب کوه به سپس

  شمال منطقۀ ایههآبرا تمامی. داشت نام تق فراوان ایهه بوت و کویری مشخصات با بعدی

  سپس. بود راه منزل دو  لوت کویر  تا  کوه  این  از. دشمی  ختم مرغاب  کوه  غربی جبهۀ  به

  به  حمله از پس هابلوچ  که شور آب با عبدالهی تا آنجا از. سیدرمی  تختاب کوه به مسیر

  صد با سلم ده مسکونی روستای اولین. بود راه روز یک ردندکمی  استراحت آن در نایبند

  منطقه   این  در.  بود  کویر  میان  از  روز  ۵  نه  تا  مسیر  آنگاه.  داشت  نام  نخلستان  چندین  و  خانه

  که  دشمی  گفته. دشمی  دیده طرف همه از شمال در کوه شاه  فقط و نداشت وجود کوهی

  شاه  قلۀ  چون   اما  رسدنظر می  به  آمیزاغراق  اندکی   که  بود   نایبند  کوه   برابر  3  کوه  این  بلندی

  با   شاه  کوه  نام  به  انگلیسی  نقشۀ  در  کوه  این.  باشد  بلندی  کوه  باید  بود  پوشبرف  موارهه  هکو

 .بود شده مشخص   فوت ٨٢9٢ ارتفاع

  گرما  خاطر به اما  دهم انجام تحقیقاتی و  کرده دیدن  لوت کویر از داشتم شدیدی عالقۀ      

  مجبور. شدم  منصرف  کنند حرکت آب بدون  توانستندنمی  روز دو از بیش شترها که این و

  طول ماه  3 نایبند در زمستان. بود غیرانسانی  سخت مسیر این در حرکت  به آنها کردن

 معتدلی  هایزمستان   لوت  کویر.  یافتمی   ادامه  فوریه  اواخر  تا   شده   آغاز  دسامبر  از  و  داشت

 .داشت

  گورخرهایش   با   بهاباد  کویر  از  داشتم  عالقه .  کردم  فکر  جدید  مسیر  به  هامدت   من   شب   آن     

 را منطقه مهم نقطۀ چند و نیریز دریاچۀ اطراف تا  کنم عبور لوت کویر از و کرده دیدن

  انسان  عمر. شد خواهم پیر که بودم ایامی فکر در من. نبود میسر آن امکان اما باشم دیده

 .است بسیار زمین  کرۀ هایدیدنی  و  کوتاه

  فشرده   ابرهای  از  اندکی   باران  دفعات  به  و   شد   آغاز  غربجنوب   از  شدیدی  باد   ٨  ساعت     

  شدت  اگر که بود شده برپا محلی در چادرها. داشت ادامه شب طول در بارندگی. بارید

  غوغا هاشغال  زوزۀ شب  آن . نبود شدید باران اما بردمی  را آنها آب دشمی  اضافه  باران

 .دندشمی  اطراق به  آنها رسیدن  از مانع و کرده تعقیب  را آنها هاسگ . ردکمی


