
 

 

 

 

 

 بخش چهل و چهارم

 چاه سر تا نایبند از
 

  نایبند  در. کندهمراهی ما  با  نه روستای تا کرد موافقت ایکرایه  شتر ۶ با  طبس سید     

  ٢١ و مرد نفر ٨ از مرکب ما کاروان. کرد کسب خوبی درآمد او و نداشت وجود شتری

  ١۵ هوا دمای مارس  ٢٠ روز صبح  ٧ ساعت . شد خریداری روز  ۵ برای غذا. بود  شتر

.  کردند  حرکت   کاروان  دنبال  به   گدا  و  بیکار  چند  آبادی  از  خروج  هنگام.  بود  خنک  و  درجه

  سمت  به شرقشمال جهت در مسیرسپس. برگشتیم بودیم آمده که راهی از ساعت نیم حدود

  خور گذر به  رسیدن  با  آنها نفر آخرین و  شدند کمتر رفتهرفته  بیکاران. کرد تغییر بیرجند

 .کرد مراجعت  بود مشخص سنگچینی با  که

  بود  خواهد ما  امشب اطراق که  شرق در فرسنگی ٣ فاصلۀ  در علیرضاخان  شاند  کوه      

  منطقه  این  فرسنگ که  گفت  سید اما سیدرمی  نظر به ترطوالنی  بسیار مسافت . دشمی دیده

 .بود  هویدا  مسافتاختالف   اما  ردکمیاغراقاندکی   او  اگرچه .  باشدمی  طبس فرسنگ  برابر  دو

 خور گذر از. ردکمی مشکل را دید زمین رطوبت تبخیر و بود خفه  و مرطوب هوا     

.  ردیمکمی  حرکت  دشمی   منتهی  تپه  چند  به  که  ایمنطقه   سمت  به.  شد  سرازیری  اندکی  مسیر

  کامل . دشمی  دیده نایبند سپیدپوش ایههقل از یکی  ما سر پشت. بود روئیده اندکی ایهه بوت

  زیبا  روستای  این  و  بوده  غرب  در  ما  مسیر  عالمت  طوالنی  هایمدت   کوه  این  که  بود  بدیهی

 .کرد خواهد یادآوری را

  روز طول در اما بود بیرجند اصلی راه این . بود راحت و خوب ایماسه  و گلی مسیر     

  از که کاروان  زنگ صدای. کردیم حرکت هاساعت . برخوردیم االغ یک با نفر دو  به  فقط

  وسط در شرق جنوب کیلومتری ۵ فاصلۀ در. کستشمی را سکوت بود شده آغاز تهران

 .بود پیدا کویر سفید  سطح دورتر اندکی و دشمی  دیده منفردی کوه  بیابان

  شرق سمت به حرکت جهت آب، از پر شکل مستطیل حوض یک خلیفه، حوض از     

  نزول  متر  ٣٠٠  نایبند  از.  بودند  جنوب  جهت  در  نایبند  انتهائی  ایههکو  ایهه آبرا.  کرد  تغییر

  سکوت در جا  همه. شد  سرباالئی مسیر سپس. بود متر  ٧٧۶ محل  این بلندی و بودیم کرده

  ما   سر  پشت  هاپیچ   اولین  از  پس  نایبند  روستای.  سیدرمی   نظر  به  مرده  و  نواختیک   مطلق،

 .شد ناپدید اهه کو از یکی پشت در

  به  نوبت چند در. بود روئیده اندکی ایهه بوت گاهی و دشمی ن دیده  بوته هیچ  گاهی     

  متر  ۵٠ تا ۴٠ عرض به  ائیههآبرا. بودند ایگله  از مراقبت  مشغول که  رسیدیم  چوپانانی
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  کوه  از آنها مسیر امتداد. ردکمی  قطع را ما حرکت  مسیر که  داشت  وجود متر یک  عمق  و

 نمکزاری  به  و  یافته  ادامه  جنوب  سمت  به  شده،  آغاز  کوه  غرب  از  هامسیل.  بود  پیدا  مرغاب

  در آن  طغیان که  بزرگ ایههآبرا این از یکی در. نددشمی  منتهی  لوت کویر غرب در

 گرم  آب کویر  از مسیل  این  که  شد گفته . داشت جریان  باریکی   شور آب  بود پیدا آن سواحل

  از بعد  اندکی . داشت نام حنار رود آن  نزدیکی در روستائی نام  به  آبراه این . دشمی  آغاز

 .گذشتیم بود مشخص   کامل جنوب در آن سفید سطح  که  حنار کویر

.  یافت  تغییر  شمال  سمت  به  مسیر  تیزنوک  هایسنگ   با  ائیههتپ  با  ایمنطقه   به  رسیدن  با     

  آن  در  شوری  باریک   آب  و  بود   سفید  نمک   از  دیگری  مسیل   بستر .  نبود  حیات  از  اثری  هیچ

 هایلب  و کرده بلند را خود سر بالفاصله اما کردند امتحان را آب شترها. داشت جریان

  آب  از آبگیری رضاخان علی طاق در. بود نمکی و زارشوره  منطقه . دادند تکان را خود

  کمی   ارتفاع   و   بوده  شده  فرسایش  منطقه  ایهه کو.  خوردند  سیر  شترها  و  بود   آمده  پدید   باران

  با فرسایش از حاصل  مواد. نداشت وجود فرسایش  از جلوگیری برای رستنی هیچ . داشتند

 یال. ندبود کرده ایجاد را کویرها و کرده پر را آنها شده، حمل پست مناطق به  باران آب

  عجیبی  طرز  به آسمان آن باالی. شد دیده مسیر چپ  سمت در علیرضاخان کمر کوه سرخ

 .یافت  خاتمه  زودی  به  اما  بردمی  آسمانبه    را  زمین  شن   که  بود  گردباد  این.  بود  رنگ  زرد

  اما بود کنون  تا روز ترینگرم این و شد  درجه نیم و  ٢۴ هوا دمای ظهر یک ساعت     

  با  همچنان شترها .دشمی  احساس  گذشته روزهای از کمتر  گرما ،بخشلذت  نسیم خاطر به

  پای کف و بود شاهانه آنها حرکت. ردندکمی  پیشروی سنگین ولی آرام شمرده، هایقدم

  مقابله  امکان  آن   کمک  به   که   بود  سالحی  آنها   صبر.  ذاشتندگمی  زمین   روی  به   محکم  را  خود

  دائمأ و دادندمی حرکت را خود سر ندرت به آنها. داشتند را کویری طوالنی ایههرا با

  شاعرانه  و آرام زیبا، بسیار درشت ایقهوه  چشمان با آنها نگاه. ردندکمی  نگاه را روبرو

.  ببینند  را  افق  که   بود  آن  از  محدودتر  آنها   نگاه   اندیشیدند؟می   چه  به  آنها   اما.  سیدرمی   نظر  به

 .بودند دانه پنبه  و  کاه  خوردن و شبانه  اطراق آرزوی در حتمأ

  نام شاند. کردیم رها چرا برای را شترها علیرضاخان  شاند  بیابان در ایتپه  پای  در     

  آب  به متر نیم  کندن با  و  بود درشت ۀماس  و شن  از پر شاند این بستر و بود آبراه محلی

 ایبوته  هیچ  و بود سوزان  بیابان  جا همه . کردم نگاه  را منظره تپه  باالی از من . سیدرمی

  آنها  سینۀ هایفرورفتگی. وردخمی چشم به  آنجا و اینجا  نظمیبی  ایهه کو. دش می ن دیده

 بالفاصله  اما  شد دیده  ضعیفی صورت به  نایبند کوه  ۴ ساعت . بود  روشن  آنها  باالی و  تیره

  تگرگ   و   باران  مخلوطآنجا    که   بود  مشخص.  گشت  غیب   بارندگیحال  در  تیرۀ  ابرهای  درون

  سرما   و   کرد  افت   درجه  ١٣  به  غربیشمال   طوفان   این  در  هوادمای   شب   ٩  ساعت .  باریدمی

 .بود  متر ٨۴٣  محل ارتفاع . شد احساس

  منطقه . ذشتگمی ارتفاعکم ایهه تپ  با علف و آببی  بیابان میان  از هم بعد روز مسیر     

  یکی  اسفندیار  کوه.  گشت  پدیدار  مجددأ  نایبند  کوه.  داشت  شیب  لوت  دشت  و  جنوب  سمت  به

  شرق   به  رو  ما  مقابل  در  گرمآب  کوه  نام  به  سومی  کوه  و  غربشمال  در  مرغاب  ایههکو  از

  پشت  اکثرأ که بود لوت مسطح کویر جنوب، جهت در راست سمت منظرۀ. نددشمی دیده

 ایهه تراش از که بود ایقهوه  به  مایل سرخ  ریز ماسۀ  زمین جنس . داشت قرار ائیهه تپ



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٣٢٩ 
 

  بلندی از عبور از پس .بود شده ایجاد اطراف شدۀ فرسایش ایهه تپ و اهه کو تیز نوک

  پس. بود پیدا دست دور در تیره لکۀ چند. شد دیده افق تا  و  شده باز شرق منظرۀ دیگری

.  رسید درجه  نیم و  ١۶  به یک  ساعت  هوا دمای. گذشتیم شتر ٣ و  مرد ٢ کنار از مدتی از

  خنک   هایسرزمین   از  که   غربیشمال  باد  اما  بودیم  نایبند  اطراق  از  ترپائین   بسیار  ما  اگرچه

 .است کمی  گرما شدت از وزیدمی

 امواج مانند که ارتفاعیکم هایبلندی و پستی از. داشت ادامه بیابان وسط در حرکت     

  شکل  به  هم سبز  رنگ  گاهی . بود بنفش و سرخ ای،قهوه  مسیر رنگ . گذشتیم بودند  دریا

  هامسیل اطراف در . داشت حضور بود  روئیده هامسیل بستر  در که  ائیهه بوت برگ

 و دشمی ترروشن  سیدرمی  پائین  به چه  هر و  بوده سیاه باال در که داشت وجود هائیبلندی

  به  نمک قطعات با ایمحوطه  گاهی. شتگمی خاکستری محیط رنگ هم پائین در باالخره

 .دشمی  دیده  رنگ کم زرد یا  سفید رنگ

  ٨٨۴ ارتفاع در شمتوک شاند نام به شرقجنوب  امتداد در پهنی مسیل درون اطراق     

  بین  محل این. رسیدیم آب به مسیل بستر  کندن با پیش روز اطراق مانند. شد پا بر متری

  اطراق ما  از پیش  نایبند  مقصد به  چاه سر  از ذرت بار  با  کاروانی. بود معروف هاکاروان

 خوراکی  ایهه دان  صدور  بیرجند  حاکم.  بود  بیرجند  والیت  در  روستائی  چاه،  سر.  بود  کرده

 افزایش او والیت در محصوالت قیمت تا بود کرده ممنوع را خود محدودۀ از خارج  به

  ما که ،شمال در نایبند اصلی مسیر عوض  در نشود دیده اینکه برای کاروان این . نیابد

 .ردکمی  سفر کویر حاشیۀ  از ،بودیم  کرده حرکت  آن در اندکی پیش چندی

  عید" گفتن با  و کردند خوشحال جشنی با  مرا من شیعۀ مردان و بود نوروز امروز     

 دمای  مارس ٢٢ روز .کردند دریافت بود اینقره  سکۀ  که  را خود  وروزین هدیۀ " مبارک

  اصل. پوشیدممی زیادی لباس  باید و بود  درجه  ٨ صبح  ٧ ساعت  و  ٣ حدود  شب هوای

  این  شاید. واندندخمی بهار باد را شمال باد مردان. بود راه در تابستان که  نبود مشخص

  که بود مسیلی راست سمت  در. باشد گرما آغاز از پیش فصل این ایهه مشخص از یکی

 ایهه بوت .  سیدندرمی   مه  هب   جنوب  در  لوت   سمت  به  جریان  از  پیش  اطراف  ایهه آبرا  تمامی

 در آنها شدن سابیده از حکایت و داشت گردی ایهه ماس  مسیل بستر. بود روئیده فراوانی

 .دشمی دیده  هم تیز نوک هایسنگ  مقداری. کردمی  حرکت طول

  راه سر متری ٨٩٨ ارتفاع  در متر  صد  حدود پهنای به  نخو  جنگل نام  به  ایرودخانه      

  در ثانیه در مکعب متر نیم و یک میزان به سرخ رنگ به تلخی و شور آب. آمد پدید ما

 چپ ساحل در و داشت وجود آن راست ساحل در کوچکی کوه. بود جاری آن بستر

  بستر هنوز. بود  گذشته ایام در شدید هایآب  جریان حاصل که بود شده ایجاد هائیتراس

  بسیار  فشرده  لجن  این.  رطوبت داشت  اخیر  هایباران  از  پس  ،هائیلجن  با  رود  نرم  و  شنی

 قسمت فقط اما شود غرق ایحفره در شکارچی عباس  االغ بود نزدیک. بود حاصلخیز

  کوشش   با   و  کرد  گیر  گل  در  سید   شترهای  از  یکی  بعد  اندکی.  رفت  فرو  گل   در  حیوان   عقب 

 رود. کرد عبور رود از قسمت  آن در کاروان و  گذشت رود از مردان کمک  به و فراوان

  به  شده، متحد  هم با  خشک ایههآبرا تمام  بعد اندکی. داشت جریان  شرقجنوب  جهت  در

 .فتندرمی  فرو کویر در شده نفرین  موجود   یک مانند  و شده روانه  لوت پستمت منطقۀ س
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  حرکت شرقجنوب  جهت در ارتفاعیکم  و تیره ایهه تپ  میان از رود دیگر سمت  در     

  منطقۀ . داشت قرار مسیر راست سمت در رنگ سفید کویر از محدودی قسمت. کردیم

  غریب  و   عجیب  ماه  سطح  مانند   سیاه   ایهه لک   با  محیط  و   دشمی  محدود  ایتیره  کوه   به   جنوبی

 پیشروی  ایران  شرق  از  قسمت  این  در  هرچه.  وردخمی ن  چشم  به  حیات  از  اینشانه   هیچ.  بود

 از گذشته جنوب، در شرایط شدن بهتر احتمال. دشمی ترعلف و آببی منطقه  کردیممی

  رنگ   و   دشمی  دیده  ایبوته   ندرت  به .  بود  کم   بسیار  کرد   خواهیم  عبور  آنها   از  که   هائیاوآس

 .ردکمی ایجاد  مسیر نواختییک  در تغییری آنها هایبرگ  سبز

.  گذاشتیم سر پشت را آن زودی به و داشت قرار مسیر چپ سمت در آب گرم کوه     

  به منفرد نامنظم ایهه کو. بود جنوب جهت در آن شیب. شد باز راست سمت در منطقه

  آبی  برجستگی صورت به  دوقلو کوه یک  غرب جنوب دست دور در. بودند رسیده  پایان

 ما مسیر راهی. بود گسترده آن اطراف در کویر و بود مرغاب کوه این. بود نمایان تیره

  اندکی  تعداد فقط  و  نبود زیاد  آن در آمد و رفت . بود بیرجند  به  خبیز راه این  و  کرد قطع را

  مرغاب   کوه   راست  سمت   در.  ردندکمی  سفر  راه  این  از  نداشتند   نایبند  از  عبور  به   تمایلی  که

 .وردخمی  چشم  به  تیره صورت به زیاد ارتفاع با  دربند کوه نام به دیگری کوه

  و  صاف محوطۀ  در. شد باز  جنوب  سمت  به  دید  و  سرباالئی شرق  جهت  در مسیر     

  ابرهای. بود  الزم جمازه  و  سیدرمی  نظر  به  طوالنی بسیار   فواصل. ردیمکمی  حرکت  پهنی 

 از تعدادی. آمد پدید آسمان  در هم موازات  به و طوالنی نوارهای در پر سبکی به تکه   تکه

  فشردگی .  بودند  گرد  ،دشمی  باز  آنها  چرخش  نگامه  هک  ،شرقی  ایهه رقاص  چادر  شبیه   هاابر

 .نبود کافی  خورشید نورعبور   از جلوگیری برای آنها

  مجددأ. کردیم اطراق چاه گله  نام به شور  نسبتأ آب با  چاهی  کنار در عصر  هنگام      

.  بودند  چرا  حال  در  برمنج  روستای  شتر  چند.  بودیم  متری  ١١٩۶  در  و  شده  زیاد  ما  ارتفاع

  ٢٠ وسعت  به ایمحدوده در آن ایهه خراب که جنوب در لوت نام به  شهری ازها  ساربان

  نزدیک  با  اما  دشمی   رؤیت  خطی  مانند  دور  از  محل  این.  ردندکمی   یاد  بود  پراکنده  فرسنگ

  آسیا  در  که  داستانی  شهرهای  این  از  تعداد  چه.  بودند  کوچکی  گلی  هایبرآمدگی   آنها  به  شدن

 .ندارد وجود

 آن برای طاقی ،اهه بوت  با و ردندکمی زندگیدر زمین  ایحفره داخل در هاچوپان      

 ایههآبرا از امروز. داشت زیادی عمق مرغاب کوهسمت  از پهنی مسیل. بودند  ساخته 

 خشکی ایههآبرا به دائمأ. گذشتیم غربجنوب  و جنوب جهت در زیادی کوچک و بزرگ

 این در آب صدای هم بارندگی هنگام حتی اما سیدیمرمی  لوت کویر پست منطقۀ مقصد به

 .سیدرمی  گوش به  ندرت  به هامسیل

  متعجب. کرد مرطوب  را مسیر  و بارید باران اندکی  مارس ٢٣ روز صبح  ٨ ساعت      

 وزش با و نشده درجه ١٣ از بیشتر هوا دمای. بود  نشده آغاز بهاری  گرمای چرا که بودم

  سرزمین   غلیظی  مه  و  بود  تیره  ابرهای  از  پر  آسمان.  دشمی  احساس  سرما  شرقی  جنوب  باد

 .بود  گرفته فرا را گذشته روز نامنظم کوهستانی

 از. رسیدیم فراوان ایهه بوت با محلی به  مسطح مسیر  در حرکت  ساعت یک  از پس     

 ایهه کو  به  زودی  به .  گشت  بهتر  ما  دید  و  یافت  پایان  باران  بارش.  شد   کاسته  ابرها  فشردگی
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 در مدتی . بود دهنده آزار اههدر از رفتن پائین و باال   و آنها  بین  از حرکت. رسیدیم تودرتو

 مواد شبیه که رسیدیم ایمنطقه  به. کردیم حرکت متر ۴٠ حدود پهنای با مسیل یک امتداد

  ما . ددنسیرمی  نظر به  برف مانند اهه تپ  پای در نمک  سفید ایهه لک. بود شده خشک مذاب

  و آب شرایط و ارتفاع. بودیم نرسیده بلندی این به ایمنطقه  به تهران از خروج از پس

 .بود درجه  ١٣  یک ساعت  هوا دمای. بود منطقه سردی علت هوائی

 

 
 

  شترها  و  داشت   وجود  شیرینی  آب  آبگیر  متری  ١٣٩٩  ارتفاع   در  گذر  سر  بند   باالی   در     

. شد سنگالخ و سرازیری مسیر سپس. کردیم عوض را هامشک آب هم ما. خوردند آب

  گاهی و بود بوته بدون گاهی محیط. بودند مرطوب  اندکی اههآبرا اخیر  باران از پس

  مسیر. دشمی  یافت فراوان گوسفند و شتر اثرات. بود روئیده مسیر طرف دو در ائیهه بوت

  خنک  قدری به  هوا. شد آغاز شدیدی نسبتأ باران بعدازظهر. بود نواختیک  و کننده خسته 

  و  منطقه این بین اختالفی چه . شدم رویپیاده  به  مجبور خود  کردن گرم برای من  که  شد

 .بودیم  پست  منطقۀ  دو بین مرتفعی  محل در ما البته. داشت وجود نایبند  و  طبس منطقۀ

  کوهی .  شد  پا  بر  متری  ١٣٣٢  ارتفاع  در  سید  هحس   چشمۀ  نام  به  محلی  در  شبانه  اطراق     

  چاه   سر  نمک  نام  به   مسیلی  در  منطقه  ایههآبرا.  داشت  قرار  اطراق  نزدیکی  در  نام  همین   با

  که   داشت  وجود  راهی.  دشمی   محدود  کوهی  به   جنوب   در  محوطه .  دندشمی   یکی   هم  با   شور

 فراوان مقدار به نمک منطقه این در زیرا ردندکمی استفاده آن از نمک هایکاروان  فقط

  تا  آن  جنوبی جبهۀ از و دشمی دیده جنوب دست دور در عمبر منفرد کوه . داشت وجود

 .بود راه فرسنگ ۴ کویر

  یا اوآس دنبال به نتیجه بدون نظرها. بود نواختیک  گذشته  روزهای مانند مسیر     

 شرقجنوب  جهت در اههآبرا. شود ایجاد  نواختییک  این در تغییری تا شتگمی کاروانی

  مهه هتیر ایهه تپ. بود جنوب  امتداد در  مختصر شیب و ایماسه  بستر با راهی آب. بودند



 از نایبند تا سر چاه  بخش چهل و چهارم

  رنگ   شمال  جهت  در  کوهی.  دشمین  دیده  ایبوته   هیچ .  بودند  هم  موازات  به  و   شده  فرسایش

  ابرها فشردگی از. مودنمی  زیبا  آبی آسمان  و  زمین سفید  نمکی  زمینۀ در و  داشت روشنی

 .تابیدمی  زیاد شدت  با  آفتاب و  شده کاسته اندکی

 نواختیک  صدای با و نشسته خود شتر پشت  گذشته روز حرکت از ناشی خستگی با     

  مسیر نزدیکی در اگرچه. ردمکمی جستجو را محیط قدم به قدم خود نگاه با کاروان زنگ

  نیم و  ١١ از امروز  دماسنج. بود  نواختیک  کامل  دست دور در اما  ردکمی تغییر منظره

  به  باشلیق  یک کاله  روی از. بود ضروری اهه شان  روی به  باالپوش  داشتن  و  نرفت  باالتر 

 اگر. واندخمی  خود سوی  به مرا لوت ناشناختۀ  ایهه گوش  که ردمکمی  احساس. گذاشتم سر

 .داد مسیر تغییر جنوب جهت  در آن  سمت  به دشمی  یافتمی  ادامه سرما

 داخل  از  و  کرده  توقف.  بود  پا  بر  ایالتی  سیاه  چادر  ٧.  شد  دیده  حیات  از  اثری  باالخره     

 فرش. شود خارج  آن  از دود تا  داشت سوراخی وسط در چادر سیاه  سقف. کردم دیدن  آنها

 چادر دور شپش و ساس از پر و کثیف هایپشتی  و شده پهنچادر  وسط آتش دور ایساده

  کاسه سینی، یک قوری، و کتری  چند قلیان، یک. بود  آتش کنار  در انبری. بود شده  چیده

 از. داشت وجود بوته از انباری چادر از خارج. دشمی دیده چادر داخل در کیسه چند و

 چند.  کردیم  خریداری  دشمی  حمل  چرمی  کیسۀ  درون  که  ماست  مقداری  و  گوسفند  یک  آنها

دختران   این  ایالت،  جوان  زنان . دویدمی  ما  دور بچه  چند. بودند معامله  شاهد  برهنه  پا  زن

  توجه  با   رفتندگمی  خشک   محیط   این  از  را  حیات   شیرۀ  اهه بوت   مانند  که   کویری  هایسرزمین 

  دیده  شهری  زنان  مورد  در   نکته  این .  داشتند   خود  دادن   نشان  زیبا   در   سعی  محدود   شرایط  به 

  من از. کردندمی  لمس  مرا لباس جنس و  شیدندکمی  و  گرفته  داده، فشار  مرا آنها . دشمین

  هم  با و  داشتند پول تقاضای بدهم؟ آنها  به  تا دارم ایفیروزه  من آیا  که  ردندکمی سؤال

  من . ردندکمی حمله بازی برای ماده ایهه گرب مانند هم  گاهی. ندیدندخمی و کرده  شوخی

 .کنم فرار آنها دست از شدم  مجبور عاقبت 

  غرب جهت در مرد ۵ با کوچکی االغ  کاروان. یافت ادامه شرق سمت  به  حرکت     

 و ایران شرق مردان شبیه  و  داشته سر به  سفیدی ایهه عمام مردان. ردکمی  حرکت

  مالیمی شیب  با  محوطه . کرد تغییر منظره دیگری برآمدگی باالی از. بودند  بلوچستان 

  صورت  به  شمال  در  شاه  کوه  حاال.  داشت  ادامه  تو  در  تو  ایهه تپ   راست  سمت  در.  شد  صاف

  تگرگ  به  تبدیل  زودی  به  و  آغاز  باران  بعدازظهر.  بود  بلندتر  اههوک  میتما  از  منفردی  کوه

.  یافت  خاتمه   سریعأ بارندگی    اما  دشمی  بلند  واه  ه ب  زمین  به   برخورد  از  پس  آن  ایهه دان.  شد

  مدت  از پس ولی چکیدمی  آنها  سر از آب  قطرات. بردندمی  لذت هوا  خنکی از شترها

 .بود آورده پدید را روستائی ایتپه   پای در ایالت چادر ١٢. شد  قطع کوتاهی

. ردکمی  قطع  را  آن  آبراه  چند  فقط  و  داشت  شرق  به  اندکی  شیب  شاه  کوه  ایماسه   کمربند     

  حیات   زودی  به.  بود  زمستانی  هایباران  نتایج   که   بود  شده  سبز   ائی هه محوط  در  بهاری  چمن 

 .بود منطقه  این  فصل بهترین بهار. دشمی  آغاز بیابان

  خرما  عوض در مردم که بودیم  ایمنطقه در. دشمی  دیده  جا  همه  گوسفند ایهه گل آثار     

  سمت  در. شدیم نزدیک مسکونی روستای یک به. ردندکمی  معاش امرار داریگله راه از

 از پس روستا اولین کوتاهی مدت از پس  و بود  علیرضاخان کالت  نام  به ایویرانه راست
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 .گشت  مشاهده  نایبند ترک

  ترینکننده   خسته   و   شده  واقع  متری  ١٢٧٠  ارتفاع  در  برهوتی  میان   در  چاه   سر  روستای     

 پراکنده هم بر و هم در صورت به گنبدی سقف با آن گلی کلبۀ صدها. بود سفر روستای

  یک  حتی نبود روستا در درختی هیچ. ندبود خان کریم و چوپونان  روستای یادآور و بوده

  سکنه  ٨٠٠ حدود روستا. شود ساخته مسطح سقف آن چوب با تا نداشت وجود هم نخل

  پنبه ذرت، گندم، مزارع  کنار از. انداختمی  حرکت  به  را آسیابی  شور آب با  قناتی . داشت

  یک  کنار در گورستان  از عبور از پس. گذشتیم روستا  شدۀ سبزیکاری ایهه باغچ  از و

 .کردیم اطراق روستا شمال در سقف بدون  حوض

 در  که را ائیههآبرا  تمامی  نام و داد پاسخ  من  هایسؤال  به روستا مطلع اهالی از یکی     

  روستای  در  طاعون  پیش   ماه   یک  از  که   فت گمی  او.  گفت   من   به  ردندکمی  تالقی  مه  ه ب   روستا

 راه این  از که  را هائیکاروان . بود شده  بسته روستا آن راه دلیل این به و  شده آغاز  خبیز

  روباه، گرگ،. ردندکمی متوقف فرسنگی چند فاصلۀ در داشتند را روستا به ورود قصد

  یافت وفور به هم گوزن و کوهی بز غزال،. بود فراوان روستا اطراف در شغال و پلنگ

 ایهه کو ایههدر در  آنها از بعضی و بود چاه  سر نزدیکی در روستا  ۵٠ حدود. دشمی

  در و بودند  مثل تولید برای فقط که داشتند شتر هزار ٢ اهالی. بودندواقع شده  اطراف

 .ردندکمی ن خدمت  هاکاروان

  تحمل  و  سرعت.  بود  فراوان  صحبت  شرقیجنوب  و  شرقی  مناطق   در  جمازه  مورد  در     

  بود خوب نژاد از جمازه اگر. دشمی خسته جمازه از زودتر سوارکار و نداشت  حد  آنها

  آنها  زیرا دشمین  داده دانه پنبه  و  کاه آنها به. دویدمی  زیاد سرعت  با  نرمی به تکان  بدون

 در رطیل مورد در. باشد الغر باید جمازه. بود ذرت آرد فقط آنها غذای. ردکمی چاق را

 برای زندمی  تالفی برای که آن سمی نیش یک . دشمی گفته  هائیداستان  هم روستا  این

  آب  قناتی از رطیل  نیش از پس  شخص اگر که  فت گمی یمرد. کافیست فرد شدن  مسموم 

  او و  شده کاسته رطیل سم  میزان از بکشد  و  یافته  را رطیل اگر اما  میردمی درجا بخورد

  من .  نداشت  حقیقت  و  بود  داستان  فقط  هااین   که  استمشخص   کامل.  یابدمی  رهائی  مرگ  از

 زیادی هایداستان  بلوچستان و  سیستان تمام در بلکه روستا این در تنها نه رطیل مورد در

 .شنیدم

  تعداد. کردم  اضافه خود هاینقاشی  تعداد به   من و  کرده توقف  روز یک  چاه سر در ما      

  بدون   به نظر می رسیدند  جالب  آنها  از  تعدادی  و  بودند  جوان  دختران  من  هایمدل  از  زیادی

  کمتر  زنان خجالت دیمشمی نزدیکتر شرق سمت به چه هر مجموع در. باشند زیبا آنکه

  سر دائمأ  آنها  روسری. نداشتند را حجاب برداشتن  حق  صورت  نمایش  جز به اما  دشمی

 هایسرزمین  در بودن  خجالتی اصطالح معنی . بود غیرممکن زنان  گوش دیدن  و  بود آنها

 را دختر یک گوش حتی من اما بود پیدا زانو تا آنها  برهنۀ پاهای. است گوناگون  مختلف

 .ندیدم هم


