
 

 

 

 

 

 بخش چهل و پنجم

 نه روستای مسیر
 

 و شده افسرده اخیر روزهای در ردکمی   حرکت بار بدون طبس از که شترهائی از یکی

  به را حیوان کرد پیشنهاد تاجری چاه سر در. نمودمی  ایجاد  اشکاالتی کاروان حرکت در

  پیش دراز و طول سفر ولی نداشت  اشکالی هیچ شتر این. کند خریداری تومان  ١٠  قیمت

  کرده خدمت  ماه ٣  او اما بودم خریده  تومان  ۶٠  قیمتبه  را او من .  بود سخت او برای رو

 بزرگ پدرکه  ردکمی  احساس او شاید. بود  مشکل من  برای دوستانش از او شدن جدا. بود

  با  و ایستاد آبادی میدان در او افتاد راه به  کاروان  هنگامیکه  و شد انجام معامله. بود آنها

  چنین هاانسان  ما زیرا دانمنمی  من را  اندیشیدمی  چهبه  او اینکه. کردتعقیب  را ما  خود نگاه

  شترها  سایر. دهیممی آزار را آنها فقط و کنیم درک را آنها که نداریم حیوانات با روابطی

 .دادند ادامه حرکت  به شرق  جهت در کاروان زنگ صدای با و نکرده  او به توجهی هیچ

  سفر طول روستاهای ترینکننده خسته  از یکی که  را روستا این آیندیخوش احساس با من

  ارک حتی. بود ریخته  آن گلی دیوارهای و بودند  خاکی  و باریک اهه کوچ. کردم  ترک بود

  شوری آب با  آن خندق . رسیدمی نظربه  زشت  بود زیبا  وستاهارمی تما در معموألکه  هم آن

 .دشمی  خشک  سال گرم فصل در احتماأل  و بود پر

  روستای. گذشتیم  بود گندیده آن حوض  کنار در شتری الشۀ   که آبادعلی  روستای کنار از

 با ایشدهخشک  زرد گل از پوشیده مسیر اطراف. داشت قرار مسیر چپ  سمت در انباری

  عجیب بسیار. بودند شده  پراکنده محیط در روستاقنات  از ائیهه شاخ . بود نمک سفید سطح

  بسیارۀ منطق  مجموع در. ردندکمی برداشت  محصول ضعیف  زمین  این از اهالی که  بود

  تخریب  حال در ویرانهایهه کلب  با روستاها قنات  حتی. بود  خراب و قدیمی چیزهمه  و فقیر

  دیوارها کنار در کور گدایان . دشمی  یافت وفوربه  گدا و داشتند  سختی زندگی اهالی. بودند

 . دادممی ایسکه  علیل هایانسان  این  به من. بودند کرده دراز را خود دست  و نشسته

.  داشتند نظر زیر را ما خود  حجاب  زیر زنان. آمدند  ما دیدن  به روستا مردان آبادعلی در

  زمین  از قسمت آن فقط . کردند  تعقیب را ما  کاروان اندکی برهنه پای با  جوانان و کودکان 

  بی و  خشک کویر، مانند  زمین وگرنه بود  کشت قابل ردکمی  آبیاری را آن قناتی  شاخۀ  که

  دیده ائیهه دندان مانند و کردهاحاطه  دوردست در را منطقه ارتفاعیکمایهه کو.  بود حاصل

 .بود پیدا تمام وضوح به شاه کوه فقط . نداشتم  اطالع آنها موقعیت  و نام از من. دندشمی

   دیوار شن،. دشمی  دیده  متحرکی شنی تپۀ گاهی . شد  شنی و کرد  تغییر زمینجنس زودیبه 
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  آبادی ورودی. بود  پوشانده  متر  ٢ ارتفاع تا را آبادکریمروستای ایهه خان شرقیشمال  های

می   نظربه   مسطح و صافمحوطه  وگرنه بود غربجنوب  جهت  در ارتفاعکم  کوه چند  بین

  نخل یک  حتی نایبند از پس  ما. شد  دیده درخت و  مزرعه چند خیرآباد اطراف در. رسید

 .بودیم ندیده هم

  و جنوبی   باد وجود. ردکمی  اذیت آنها بین از خورشیدتابش اما  بود ابری اندکی آسمان

  و ١۵ هوا دمای یک ساعت . کردماحساس می  خنکی اندکی ابرها  پشت  آفتاب شدن  پنهان

  این در که   نبود تصور قابل من برای. بود  درجه یک  فقط شب دمای سردترین و  درجه نیم

 اطراف ایهه کو باالی بارندگی، حال در ابرهای. شود یخبندان منطقه  این در سال فصل

 .بارید  باران قطره چند فقط. دادمی  تکان را اهه بوت   باد. بودند ایپرده  مانند

  عباس  روستای در. بود شده ایجاد متحرک  شنی ایهه تپ   گیاهی پوشش  بدون ایمنطقه  در

  جهت  در اههآبرا تمامی. بودند کرده نصب خود مزارع در هائیمترسک  زارع چند آباد

  به  مسقفی حوض . بود  شیرین آب از پر ایحفره   آنها از یکی  بستر در. بودند غرب  جنوب

  با حوض خود. داشت قرار متری  ١٣۴٨  ارتفاع در سرخی ایهه تپ پای در دهنه  دو نام

  آب که  آبراهی راست سمت در حوض این. داشت قرار زمین زیر در باران  شیرین آب

  تا آن آب. کردمی  هدایت حوض به  را آب باریجوی. بود  شده ساخته ردکمی  تأمین را آن

  خالی چاه  سر روستای شور نیمه آب از را خود  مشک  ۴ هر ما . بود کافی بهار اواخر

 گیآلود اندکی بیابان  این  در حوض آب  احتماأل. نمودیم  پر حوض  این شیرین آب  با و کرده

  خود نظافت به ها  بعضی.  ذشتگمین   آن کنار از نوشیدن و توقف  بدون  هیچکس اما داشت

  شده  راحت شور آب شر از اینکه از و ردندکمی  استراحت و  نشسته  سایه در و پرداخته

 .نمودندمی  رضایت احساس بودند

  زمین رویبه  مرا چادر مردان. کردیم اطراق متری ١۴١٠ ارتفاع  در کورو چاه  کنار در

  کرده همراهی ما  با چاه سرآبادی  از او. شد خارج زردی عقرب آن میان  از و کردند باز

 .کرد فراموش را خود نارضایتی کردند له را آن  سنگی با  مردان وقتی اما بودناراضی و

  از پس او پای  ناراحتی. نداشت خوبی روز و  حال من سوئدی هایپوتین  مانند   هم نونگ

  قدرت هاصبح  که دادمی آزار را او قدری به  بزرگ  کویر  نمکی کمربندهای در حرکت

  دقت با بسیار او. افتادمی راه به  و شده گرم مدتی از پس اما  نداشت را کاروان با همراهی

.  بود  شده کهنه کامأل کویرنمک  از من پوتین . ردکمیحرکت  مستقیم  خط در و برداشته قدم

 .بود به این روز انداخته را آن کویر شرایط و  نبود کفاش از اشکال

  جنوب  جهت  در تمامأ  هامسیل. دادیم  ادامه حرکتبه  شرقجنوب  جهت در مارس ٢٧ روز

  چله  کوه  و شد ظاهر  ما مقابل در باال  نام به   کوهی. ردیمکمی  قطع را آنها ما  و  بوده غرب

. وردخمی  چشم به  دوری فاصلۀ در بود  منطقه  کوه  بلندترین  که کوه  شاه.  بود پیدا  هم کتو

 در. داشت ایصخره ایهه پرتگا غربی جنوب جبهۀ  و بود  شیب کم آن شرقی  شمال جبهۀ 

  را کوه شاه  و  گذاشته  سر پشت را شاه کوه  حاال. دشمی  دیده سنگینی برف  آن شمالی جبهۀ 

  من .باشندمی  دوست  شاه ایران شرق اهالی که است آن  نشانگر هانام این. داشتیم رو پیش

  آفتاب جلوی ابرها ساعت  چند از پس اما شد خواهد گرم امروز وایهه ک ردمکمی احساس

   خنک آب لیوان یک  تابستانی روز  یک در که   بود آن مانند.  شد آغاز نسیمی و گرفته را
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  از آنها از یکی  و شد ایجاد همزمان گردباد ٧. دادمی  حرکت را اهه بوت باد.  باشم نوشیده

  روکش باد. کردم آماده شتر ناگهانیحرکت برای را خودمن . کرد  عبور من  شتر جلوی

  از سالمتی  به و شد  کمتر  آن سرعت سپس. شدم خاک  و گرد  در غرق و کرد بلند مرا

 .رفت بین از رنگ سرخ ایهه تپ  به   رسیدن با  گردباداین  . کرد عبور  من مقابل

 

 
 

  بستر در. کردیم  حرکت آن طرف دو در نمک از ایالیه  با مرطوبی آبراه بستر از مدتی

  به   بعد اندکی. بود روئیده بلندی ایهه بوت محلی در. بود  شده ایجاد کوچک  آبگیر چند آن

  سمت در گنبدی سقف با ائیهه کلب  با هیرت فقیر روستای از. رسیدیم شوری آب جویبار

می   گوش به آب صدای و داشت جریان متری  ٢ عمق  در آن  قنات. گذشتیم مسیر راست

  مقابل در بود  کنون تا مسیر بلندی  باالترین  که متری ١۵٨٠ ارتفاع  در گذرگاهی. رسید

  جنوب جهت در. بود پیدا وضوح  به اطراف نواختیک  منظرۀ آن  باالی از. آمد پدید ما

 ایهه گل  با  زن و مرد  چوپانان محل سه  در. شددیده می منزلی دو تا مسطح بیابان  شرق

 . ندشد دیده  گوسفند

 اطراق متری ١۵۵٠ ارتفاع در حاتم حوض کنار در و  نو ده زیبای  کوه نزدیکی در

  به  گدائی برای مسن   زن چند. بودند کرده  پا  بر را خود چادرهای هم ایالت تعدادی. کردیم

  مختلف  اشخاص گوسفند   ٢٠٠ از چوپانی. کردمرسم را آنها  تصویر من و آمدند ما اطراق

 زیرا بودند فقیر مه ه ه منطق این اهالی که  فتگمی او. ردکمی نگهداری اطراف روستاهای

  ٣  منطقه در. نداشت وجود کافی اندازۀ به  آب و  نبود  مناسب کشاورزی برای زمین  جنس

  کافی  استطاعت اهالی. ردندکمی پاره را گوسفند ٣٠  تا  ٢٠  ساالنه که داشت وجود گرگ

. دادمی  غذا ذرت خمیر با  حیوان  به داشت سگی شخصی اگر. نداشتند سگ داشتن برای

 از. نداشتند گوسفند ذبح برای مالی قدرت و کرده  زندگی کره و  ماست خمیر، با اهالی

  زندگی چادر در و کردهکوچ  هاتابستان . ردندکمی  غذائی  استفادۀ هم بیابان  خودرویگیاهان 

  آنها  که بود پیدا کامأل. بردندمی سر  به  حسن کالت  روستای در را زمستان اما ردندکمی
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 در را خبیز تا محلاین  از مردی. بودند  الغر همه  اهه بچ . نداشتند خوبی تغذیۀ و  بوده فقیر

  نباید بزرگ  کویر مانند  هم نمک کویر به رسیدن  با که فتگمی  او. بود کرده طی روز ۶

  تشنگی  احساس الزم  حد از بیش شترها تا  کرد حرکت روزشبانه   باید  و نمود  جابی توقف

. این  داشت وجود نمکیکمربندهای   کویر وسط  در. نشود  بارندگی دچار کاروان و نکرده

  از او. بود  جانبی فشارهای  علت آن احتماأل  که   ندبود آمده باال   نقاط بعضی   در کمربندها

الیه   را کویرسطح  بارانی شرایط در فقط که  فتگمی  و نکرد  صحبتی هیچ نمک دریاچۀ

 .پوشاندمی آب ای

  آمدند کجا از آنها  اینکه . کردند احاطه را ما  و  شده پیدا هیچ  از گدایانی مارس ٢٨ روز

  کمک   امکاناینکه  از. بودند گرسنه  و  فقیر واقعأ  آنها. ماندباقی  معمائی صورتبه  من برای

 مردم این از ائیهه گرو  به  نقطه چند  در مسیرطول در. بودم  ناراحت نداشتم را آنها مۀهه ب

 .کردیم برخورد ردندکمی  کمک تقاضای ناله  با  که  فقیر

  هر شده و دیده اقیانوس در جزایری  مانند دست دور در تپه   چند. بود پهن   و صاف  محیط

  و هارستنی نوع آن تفاوت   تنها و بود نواختیک اندازهبی  منطقه.  داشت نامی  آنها از یک

  کف دهان با  نر شتر  یک. شد ایجاد تغییر  اندکی رومه کوه در. بود زمین رنگ  تغییر

 را ما  نر شترهای بوی او. آمد ما نزدیک  به آویزان هایلب و فراوان صدای و سر کرده،

 را آن  سید که   بزرگ شتر سوی به   افتاده سر با  او. بود  آمده نبرد برای و کرده احساس

  به ایضربه  خود گردن  با  بود آماده و  بود  وحشی او چشمان.  برداشت خیز ردکمی هدایت

  به  خود  پاهای  با  و انداخته زمین به  را غریبه شتر و بود ترقوی  ما  شتر اما . بزند  ما شتر

  بلند زمین  از غریبه  شتر. شد نبرد ادامۀ از مانع و کرد دخالت  سید. کرد وارد ضرباتی او

 .کردند  تعقیب را حیوان مسافتی تا  ما هایسگ . کرد فرار سرعت  به و شده

  مانند. نبود استراحت برای خوبی محل اما داد استراحت پیشنهاد سید  میگون روستای در

 ایویرانه  قلعۀ . کردیم خریداری کاه  بسته  چند. ردیمکمی اطراق بیابان   وسط در که بود آن

  این در آنها . داشت وجود  هم عجیب  بادی آسیاب  چند. وردخمی  چشم  به  روستا وسط در

  ماه در منطقه  این در. بود پیدا  ظاهرشان از آنها کار طرز اما ردندکمین  کار سال فصل

  آسیاب  و بود  منظمی بادیک  این. داردادامه  ماه  دو و شده آغاز شرقیشمال شدید باد  ژوئن

  نزدیکی در سیستان  باد با  باد  این تعجب  نهایت  با . بودند شده  ساخته  باد این  جهت در ها

  هاآسیاب  تعداد. بود بیشتر هاشب  باد  شدت . داشت تفاوت وزیدمی  غرب شمال جهت از که

 طوریرا  آنها خام خشت  و سنگیدیوارهای. بودند سالم آنها از عدد  ٣ فقط  اما بود  عدد ٨

  پرۀ  خود فشار با  و دشمی وارد آسیاب دو بین  شکافی درون  فشار، با  باد که   ندبود ساخته 

 دیگری حرکت از مانعکه  بودند شدهساخته  طوری اهه پر. انداختمی حرکتبه  را آن افقی

  روی به  را آسیاب متحرک و فوقانی سنگ و چرخیدندمی  آسیاب سقف در اههپر.  نشوند

  قابل مناطقی در فقط اما  بود جالبی و  ساده بسیار فکر. انداختندمی حرکتبه  زیرین  سنگ

  کاهش دهندۀنشان  ردکمی  کار آسیاب  ٣ فقط  اینکه. باشد داشته  منظم بادهای  که  بود استفاده

  قابل من برای باشد  خشکسالی یا کویر  پیشروی آن علت  اینکه ولی بود محصول میزان

 .یافتمی  افزایش آنها محصول  مطمئنأ  بیشتر آب قدری و سعی  اندکی با. نبود قبول

   حتی. بود آبادی از خارج در ذرت  و گندم مزارع و داشت گلی کلبۀ   ٨٠  میگون روستای
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  تأمین  شمال فرسنگینیم فاصلۀ در شوشوکوه  از قناتی توسط روستاآب . داشت هم  انار باغ

.  رسیدیم  گندم سبز سر مزارع  میان در کلبه  یک  با علیشیخ  کالت  به   بعد اندکی. دشمی

 آبی اطراق در امشب زیرا خوردند  سیری آب شترها  و  بود خوردنی آب از پر آن آبگیر

. وزیدمی  شرقی جنوب  باد و بود ابری آسمان. بود خوب بسیار هوا. داشت نخواهد وجود

 .  شد  دیده کوه  شاه فراز بر تیره ابرهای عصر  حدود. نداشتیم  شکایت درجه ١٧ گرمای از

 

 
 

.  ردیمکمی حرکت  سقفی زیر  که  شداحساس می  و  بود عجیب   بسیار  کم نور در محوطه 

  شیب.  یافت ادامه کوتاه ایهه کو میان در کیلومتر ٢٠  پهنای به ایدره درون در حرکت

.  داشت وجود  بارندگی خطر  ما سر پشت  و  غرب جهت  در. بود  شرق جنوب  به   رو محیط

  چادر نزدیکی در تا کرد مجبور را ما   باران سپس و خاک  و  گرد با  غربی شمال شدید باد

 .کنیم اطراق متری  ١٣٠۵  ارتفاع در ایالت های

  جهت در جنوب در کوه  شاه  و شمال در بوبک کوه  بین ایدره میان  از حرکت بعد روز

  شیب  که اهه آبرا بستر در فقط . نبود  مشخص  چشم با  محیط شیب. یافت  ادامه  شرق جنوب

  شیب کوه  دو این سنگیایهه دامن. بود  روئیده ائیههبوت دادمی   نشان را آب حرکت  جهت و

  کیلومتر  یک حدود به   آن پهنای و شد ترباریک  آبراه باالخره.  داشت دره سمت به اندکی

 .بود  منطقه  شیب نمایانگر شرق، جنوب  سمت  به   جانبی ایههآبرا جهت . رسید

 از مختلف  جهات از هائیعکس . کردیم  استراحت ساعت یک مدت به   شاه علی حوض در

  جدأ. شدند  سوم صبحانۀ صرف مشغول مردان. کردم برداریفیلم قدری و گرفته کاروان

  شیرین  آب از پر  و دیوار و سقف با حوضی شاهعلی حوض . داشتند خوبی اشتهای آنها که

  شتربه  را شیرین آب مااینکه . بخورند شترها تا  یختندرمی جوئیبه  دلو با را آب . بود باران

   استثناء بار اینمن  اما نبود  خوبی کار دادیممی  داشتند را بعدی  چاه به   رسیدن تحمل که ها 
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 .شدم قائل

  االغ روی به  خود ایهه بقچ   و اههبچ   با  سیستانی کشاورزان از گروهی  ما حرکت  هنگام

  و بوده راه در روز ١٢ آنها . بودند مانده عقب آنها  زنان از تعدادی. رسیدند راه از ها

  سیستان  ناگوار شرایط بارۀ در آنها . بودند دادهانجام اشکالبدون  را هامون دریاچۀ  از عبور

 .نکردند  بیان اینکته  بود ایران مرکزی مناطق   به دیگر ایهه گرو  و آنها سفر علت  که

  رنگ زرد نورلپ کویر مانند شرقجنوب در منظره. کرد  تغییر عجیبی طوربه  هوا عصر

  کم  گاهی و  مرتفع گاهی  که زرد  شن از ابری. گشت آغاز بورانساریک  طوفان  و شد

.  کرد  محو را اهه کو و  رسید مابه  ربعیک  از پساین توده . دشمی  نزدیک  ما  به  بود ارتفاع

.  کرد ایجاد را گردبادهائی کویر  و بیابان در باد. شدابری  کامألآسمان  و نبود زیاد بادشدت

  و گرد  و شدند ترفشرده ابرها. شد تکرار بیشتری شدت  با  پدیده این  مجددأ بعد ساعت یک

 هایستون  مانند  باران  بارش  و بود ابری  آسمان  کوه شاه  باالی. گرفت فرا را منطقه خاک 

  و  رعد. کردم تن  به  را خود باالپوش و کرده  سرما احساس. سیدرمی  نظر  به خاکستری

 از ما که نایبند و منطقه  این هوای و  آب بین  تفاوتی چه. شد آغاز اطراف ایهه کو در برق

 .داشت وجود دیمشمی  هالک  گرما

 چادرهای یا  خود گلۀ  با  چوپانی گاهی. دادیم ادامه علف و آببی  بیابان   این در حرکت به

  واقع خشکی مسیل کنار در چابک کاروانسرای. دشمی  دیده  خاک و گرد میان  از ایالت

 آسمان ایلحظه . بود شده ترنزدیک  برق و رعد . کردیم حرکت  بعد  ساعت یک. بود شده

  و گرد. بود داده جهت تغییر که  بود  باد این . رسید گوشبه  کوه پشت از صدائی و شد آرام

  شد سرد هوا. شد آغاز دقیقه  چند ظرف غربی طوفان . ردکمی  تعقیب را ما  پشت  از خاک

  به  را ما  باد.  شدند محو  هم نزدیک ایهه کو  حتی. کرد  احاطه را ما  غلیظی  و زرد غبار و

  تکان  را شترها  باد و شداضافه  باد شدتبه . ردکمی  کمک شترها حرکت به  و اندرمی جلو

  هاشن  باد. داد دست من به  سرگیجه   حالت. وردخمی  تکان  زمین ردمکمی احساس. دادمی

  ابر میانبه   جاروبی با  کسی سیدرمی نظربه . کرد جداهم از را ابرها  و کرده بلند واههب را

  خاکستری رنگبه  و  بوده امان در باد شر از شرق دوردست در فقط  ابرها. باشد افتاده ها

  که بود آن شبیه . بود پیدا آنها سوی آن یخ،  مانند. داشتند  زیبائی و گرد حالت سفیدحاشیۀ  با

  انداخته لنگر کوه  شاه باالی زاباران تیرۀ ابرهای. درخشیدمی  برقی المپ   آنها میان در

  کاروانزنگ  با  همراه باد.  شد دیده کوه  شاه مجددأ زرد طوفان شدنبرطرف از پس. بودند

  پایان با دیگر روز چند زیرا بود سمفونیاین  قسمتآخرین  این. نواختمی  عجیبی  موسیقی

  سائیده  چکشک برخورد اثر بر شترها زنگولۀ کاسۀ داخل. یافت خواهد خاتمه سفر یافتن 

 در اهه زنگول من  حساب  با. دادممی  گوش زنگ صدای به   خود شتر  پشت  به  من.  بود شده

 .بودند زده ضربه لیون یم  ۵ سفر طول

 زردی ابردرون جاهمه . درگرفت شرقجنوب  از زیاد خاک  و گرد با  شدیدی باد ۴  ساعت

  ارتفاع در بالسیه  چاه  فرسنگینیم در بیابان   وسط در و شدهخسته  شرایط این از. شد پنهان

  کار  باد  این در آنها طناب کردن محکم. شدند برپا زحمتبه   چادرها. کردیم اطراق ١١١٣

  عصر  تمام. بود بخشلذت  بسیار طوفان این در چادر داخل به  شدن وارد اما بود دشواری

  امروز حرکت از ناشی خستگی از. نشد قطع ایلحظه  آبشار صدای  مانند بادصدای شب و



 مسیر روستای نه  بخش چهل و پنجم

  روز صبح. نشد من بیداری باعث  هم باران صدای حتی.  رفتم خواب به ایجنازه   مانند

  شده  سنگین و  خیس چادرها. بود پیدا اطراق اطراف ایههآبرا در آب جریان  اثرات بعد

 امشب اطراق در زیرا کردند تالش  بوته آوریجمع  برای  ساعت  نیم  حدود مردان. بودند

  آنها از هائیسگ  و  بود پا  بر ایالت چادرهای نقطه  چند در. بود نخواهد بوته از اثری

 .ردندکمی مراقبت

 ایناخواسته  دوش و  شد شروع باران  ١١  ساعت. بود سرباالئی شرق جهت  در مسیر

  رنگ زرد آب همه این  دیدن. شدند آب پر اهه آبرا تمامی  دقیقه چند  عرض در. گرفتیم

 ه ب مجددأ و دشمی جدا هم از خورده،  پیچ هامسیل درون در آب جریان .  بود عجیب   بسیار

  شدۀ فرسایش هایشن  حمل با آب.  دشمی تکرار  بارها  و بارها  پدیده این . پیوست می مه

  آسمان و  شده آویزان تیره  بنفش ابرهای. بود  کثیف وغلیظ  ،سرخ و زرد به رنگ  اههکو

  اما داشت قرار آفتاب پرتو  در ما سر  پشت  سرزمین. کرد پیدا خاصی  زیبائی و  عظمت

  ابرهای آبی آسمان هم جنوب در. باریدمی شدیدی باران ،شرقی مناطق ایهه کو در اینجا

  شمال در. ردکمی  بیداد  باران و برق و  رعد شرق ایهه کو در فقط. داشت منفردی سفید

  تا  و شده بلند زمین از زرد گردبادهای. سیدرمی  نظر به راه راه اههآبرا از زمین  غرب

  اگر. داشتندمی  نگاه آسمان در را ابرها که بودند هائیستون  مانند. ندسیدرمی  تیره ابرهای

 .کرد نخواهد باور را آن هیچکس شود کشیده روغن و رنگ  با  تابلوئی  چنین یک

 را هامسیل و  بارید شدیدی تگرگ  با  مخلوط باران دقیقه ٢٠ مدت  به مجددأ بعد ساعت نیم

  گود علتبه  آدم سوزان، و خشک  سرزمین در اههآبرا شدید جریان   دیدن با. کرد ترآب پر

. ردکمی  گودتر را اهه چال و برده خود با را شدهفرسایش شن ،آب. بردمیپی  هامسیل شدن

  بستر  در روغن و رنگاز  ایالیه مانند  رسوبات و شدند متوقف اههآبرا باران ختم  با

 .ماند باقی اههآبرا

  بودم آفتاب آرزوی در اندک سرباالئی با  بیاباناین  در آهسته  حرکت با  شتر پشتبه  نشسته

  کوه  و  نه کوه  بین ایهه کو از یکی  که   رسیدیم کوهی پای به. کند  خشک مرا هایلباس  تا

 گلی دارشیب  ایهه دامن  بین ایتنگه   در. شدیم پیچی  در پیچ   و باریک درۀ وارد. بود استن

  خیس  کامأل  مسیر. ردیمکمی  حرکت انداختمی  مرکزی آسیای در ١آکاتوتاق یاد  به مرا  که

 تیرهایقهوه  کوهرنگ . گذشتیم داردندانه  باالی با  سنگیایهه صخر کنار از. بود شده لیز و

 . بود  شرق جنوب به غرب  شمال جهت در اهه الی امتداد. داشت گچ از ایالیه  گاهی  و بود

 مه ه ب اهه در گاهی. دشمی  بیشتر آن خم و  پیچ و ردکمی قطع را اهه کو مایل  طور به دره

  آنکه بدون و بود زیبا بسیار تنگ  و  کوچک  گذرگاه. داشتند امتداد جهت ۴ در و رسیده

 داردندانه ایههدیوار پای در باال آن در  مسیر.  رسیدیم متری  ١٣٠۶  ارتفاعبه  شویم  متوجه 

 .ردکمی  عبور محلاین  از خبیز راه  و داشت نام  خبیزی  گذرگاه این . بود لیز صابون  مانند

.  شد نواختیک مجددأ منظره  طبیعی راهرو در حرکت  و کوه دیگرسمت  از رفتن  پائین با

  به جریان داشت.   راست سمت در جانبی ایدره ازبود  ترآب  پر نهرها سایر از که  نهری

  ابرها. گذشت  خوشی  و خیربه  بعدازظهر در حرکتساعات . رسیدیممسطح  بیابان به زودی

   نه شهر .شد پدیدار  آفتاب و  شده پراکنده ردندکمی  دنبال را آنها هاسگ  که  هائیشغال   مانند
١ .Akato-tag 
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  و  گذشتیم  قنات چند از. بود  مسیر چپ  سمت در اهالی مزارع. شد ظاهر بزرگی قلعۀ  با

  طرف همه در که مزارع امتداد در. بود  شده ساخته  کوچکیسنگی  پل آنها از یکی رویبه 

 از معمول مطابق .  رسیدیم حومه  ایهه خان  به. کردیم پیشروی شهر  سمت  به  بود گسترده

  تأمین  را شهر آشامیدنی  آب که  شیرینیآب  قنات کنار از. کردیم عبور شهر  گورستان  کنار

  آسیاب  مانند آسیاب تعدادی دورتر  اندکی. بود  متر  ١١9۶  منطقه  ارتفاع. گذشتیم ردکمی

 .دشمی  دیده میگون های

  قدرت با شدیدی  نسبتأ شمالی باد. شد  آغاز روز باران  سومینکه  شدند پا  بر زمانی چادرها

  بارندگیمیزان که  دشمی  گفته. شدقطع بارندگی ساعت نیم از پس. وزیدمی ثانیه  در متر  ١۶

  خوب  امسال بارندگی میزان اما بود  باران کم گذشته سال. بود  متفاوت مختلف هایسال در

  ماه  یک  تا بارندگیاحتمال. فروریخت خانه  چند که  بارید باران قدریبه  پیش  سال سه . بود

  دو امسال. دشمی آغاز باران ایقطره بدون تابستان گرمای  سپس. داشت وجود دیگر نیم و

 .بود  سفید جا  همه روز دو و  باریده برف بار

 ذرت، گندم،. داشت وجود  آسیاب ٧۵  شهر در. داشت مغازه  ٣٠  آن بازار و  خانه ۴٠٠  نه

  میزان. آمدمی  عمل به پنبه  و انجیر، توت، انگور، گالبی، سیب، انار، هندوانه، خربزه،

  خرما . شتگمی صادر آنجا به  پنبه عوض  در و دشمی وارد سیستان از و نبود کافی گندم

. آمدمی داشت نخل زاره ه د که  غربجنوب  در روزه چند فاصلۀ در اوآسی سلم، ده از

  دو و گاو  چند اسب، ٢٠ حدود شهر.  بودند  کاروان خدمت  در که داشتند شتر ٢٠٠ اهالی

 داشت وجودروستا  ١9 آناطراف در. نبود خبری شهر در جمازه از. داشت گوسفند هزار

 .داشتند هائیباغ  آنها از تعدادی  که

  مدتبه   سیستان مسافرین. وجود نداشت طاعون  از اثری و  بود دور خبیز و سیستان  از نه

  ما .ردکمی  معاینه  را مسافرین  هندی  دکتریک . دندشمی  قرنطینه بندان روستای در روز ۵

  و او همراه مرد  و سید.  کنیم آماده را  بندان تا سفر وسایل تا کردیم  اطراق نه در روز یک

  زنگصدای. بودندراضی مراجعت  هنگام و گرفتند خوبی  انعام و  حقوق شکارچی عباس

 .رسید گوش به ساعت   نیم حدود آنها  کاروان

 اما ردندکمی  احاطه  را هامدل بیکار اهالی. کردم ترسیم را تعدادی چهرۀ هم شهر این در

  جمع میان  در آمده، مال  دو ناگهان.  کنم ترسیم را زیبائی و  جوان دختر چهرۀ شدم موفق

  مرد یک مدل تا کردند منع را او مدل،  دیدن با  سپس. پرداختند  قلیان صرف  به  و نشسته

  آنها  از و نبود من شایستۀ که گفتم  سخن لحنی با  و رفته  آنها نزد من. نشود غیرمسلمان

 . شدند دور آنها  و شوند  گم خواستم


