
 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجاه و سوم

 هامون ساحل از سفر
 

  را درجه ١٩ دماسنج  آوریل ۵ روز صبح . نشد درجه ١۶ از کمتر شبانه دمای حداقل     

.  ردکمی چادر وارد مطلوبی  خنکی  ذشت گمی اهه کو روی از که  غربی باد. دادمی  نشان 

  از خارج که سیستان از کاروانی روغن انبار به و آمده اطراق نزدیکی به شبانه هاشغال

 بازداشت  قرنطینه  در  نفر  ٣٠  حدود.  نده بودزد  دستبرد  بود  آزاد  هوای  در  قرنطینه  ساختمان

 .بودند روزه ۵ مهلت  پایان  انتظار در و  بوده موقت

  حاال و بودم کرده ارسال آبادنصرت در انگلیس کنسول برای تلگرامی من پیش روز     

  هامون  از من  عبور برای که  بود نوشته او. فتگمی آمدخوش  من  به  او و  آمده آن  پاسخ 

  مورد  در  او  از  و   کرده  صحبت  هندی  دکتر   با   من .  بود  شده   صادر  منطقه  نایب   برای  فرمانی

  بود خلیجی مانند. رفتم شکل پلکانی  هایایوان  با  دره دهانۀ  به  سپس . خواستم نظر  طاعون 

  صخرۀ  تعدادی  شرق  جنوب   و  جنوب  دست  دور  در.  داشت  قرار  ائیهه کو  آن  سوی  دو  در  که

 ایدریاچه  ساحل به  که  دشمی  احساس. گذشتیم آنها  از غروب  از پیش  که  دشمی  دیده  منفرد

 .دیمشمی  نزدیک

 را ما  تلگراف تیرهای. ذشتگمی متری ٣ عمق  در بستری با رود کنار از مسیر     

  ه ب  چسبیده خطی مانند سپس و دیدممی را تیر ٢٩ من صاف هوای در. ردندکمی همراهی

 .بود پیدا ابرهائی شرقجنوب   منطقۀ آسمان  در فقط . بود  شدید گرما. دشمی دیده مه

سپس شدت آن بیشتر شد  . کاست  گرما شدت از اندکی و وزید خنکی نسیم  ظهر حدود     

  پیش   لحظه   چند  تا  که  بندان   درۀ   دهانۀ  حتی.  کرد  ناپدید   را  کوه  و  رفت  واه  ه ب  خاک  و   گردو  

  آنها پیدایش جهت  اما  ندشد بیشتر ابرها. شد تار و تیره دشمی دیده وضوح به  ما سر پشت

 شده  ناپدید  ابرها  مدتی  از  پس.  فتندرمی  بین  از  ناگهان  و  شده  تشکیل  ناگاه  به  نبود،  مشخص

 .شد صاف  آسمان و

  گذشته .  کنند  حرکت   سواره  مردان  دادم  اجازه   من.  دشمی   تشکیل  شتر  ١٣  از  ما   کاروان      

  کمبود   اما ردکمی  حرکت مطمئن  بسیار من   جدید شتر. داشت مراهه ه ب  شتر چند بلد آنها از

  متعجب اندکی ابتدا در من شترهای که  فتگمی  جدید  بلد. ردمکمی  احساس را خود  شتر

  بندان   شمال  فرسنگی  یک  در  بوته  پر  چراگاه  به  آفتاب  طلوع  از  پیش  که  زمانی  اما  شدندمی

 .وردندخمی  بوته  امکان حد تا  و شده راضی سیدندرمی

   مسافرین .  بودیم  کرده  سفر  آن  در  ورامین  ترک  از  پس  ما  که  بود  ایجاده   بهترین  مسیر،     
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  مسافر  چند به . بودند کرده حرکت مسیر این در هاسال طول در متعددی هایکاروان و 

  اخیر روزهای باران  آب از که ایحوضچه  کنار در شبانه  اطراق برای را خود  که  رسیدیم

  احتیاط با  اهه حوضچ  و  اهه چا آب از من  طاعون  خاطر  به . ردندکمی  آماده  بود شده پر

 .وردندخمی  آب آن از هم سیستان  مسافرین زیرا ردمکمی  استفاده

  احساس. ساندرمی درجه  ٣٠ به  را هوا  رمایگ مینسی  گاهی . بود فرساطاقت  گرما      

  سرباالئی .  بود  گسترده  و   صاف  منطقه.  مباشه داشت  تحمل  هم  دیگر  درجۀ   ١٠  حدود  تا  ردمکمی

 اطراق در و  ٧٠٨ راه وسط در ارتفاع. دشمی  مشخص  شترها آهستۀ حرکت  با  فقط  جاده

 طول در هامون دریاچۀ ساحلی خط که طبیعی هایایوان  کنار از. بود متر ۶۵٧ شبانه

  این  به  را  محیط  آب  بارندگی   از  پس  که   خشکیایههآبرا  گاهی.  گذشتیم  بود   مختلف  هایسال

  سطح  از  متری  ١٠۵  ارتفاع در  تراس  ترینمرتفع .  دشمی  دیده  ردندکمی  جاری  پست   منطقۀ

.  نداشت شترها غذای برای زیادی ایهه بوت  ما اطراق محل. بود  شده واقع دریاچه  کنونی

  آنها  حملۀ  از جلوگیری برای باید من . ردندکمی بیداد نیش  بدون  و دارنیش  موذی حشرات

 .بود  شده  خوشمزه  ادویه  با  که  ساده  شام  صرف  هنگام  مخصوصأ.  بستممی  را  چادر  ورودی

  دیده  افق خط  و  بود مسطح اندازهبی  منطقه . شد آغاز دریاچه سمت   به حرکت  بعد  روز     

  جنوب  دست  دور در خوجا  کوه . بودیم گذاشته  سر  پشت  را منفرد ایهه کو آخرین . دشمی

  آینۀ  مانند شرقجنوب  در دریاچه  سطح. بود آمده باال صاف محیط از خاری مانند شرق

 یخترمی  آن  به  منطقه  ایههآبرا تمامی که بزرگی رود و دیگر  تراس چند از. بود اینقره

 از ترسریع  بسیار او  اما کردند دنبال را آن  هاسگ  و  شد دیده  گرگی ساحل در. گذشتیم

  ١٠  ساعت تا. رسیدیم شور آب با برنگ رباط نام  به کوچکی کاروانسرای به. بود هاسگ

  ه ب بسیاری کمک  دشمی  خنک و گذشته دریاچه  از هک مینسی . بود تحمل قابل  هوا گرمای

.  رفتگمی   آزمون  به   مرا  صبر  دریاچه  سمتبه   صاف  محوطۀ   در  حرکت.  ردکمی   هوا  لطافت

  یک  اما  بودیم کرده حرکت  ساعت نیم  و  دو. دشمی ن تمام  جاده ردیمکمی حرکت چه هر

  خطوط   و  دریاچه  محدودۀ  شرقشمال  جهت  در  ایوان   چند.  بود  نکرده  تغییری  محیط  نواختی

  محیط. شد برطرف زودی به و شده کمتر محیط ماسۀ. ردکمی مشخص را آن مد و جزر

 امواج که  دریاچه ساحل به  باالخره. شد بود برداشته ترک  گرما از که ریز شن به تبدیل

 از  ترگرم  درجه   دو  آب  گرمای  و  درجه  ٣٠  حدود  هوا  گرمای.  رسیدیم،  داشت  روشنی  سبز

 از حتی. نداشت وجود آن ساحل در گیاهی پوشش هیچ و بود شیرین  دریاچه آب. بود هوا

 .کردم  محاسبه متر  ۵١٢ را دریاچه  ارتفاع آزمایش، تکرار  با. نبود خبری مه ه بوت   و تیغ

  سرزمین   در  دریاچه   این   امواج   تماشای  به  من.  کردیم  توقف  اندکی  صبحانه  صرف  برای     

  خوب   حرکت   مسیر .  کردیم  حرکت   شرقجنوب   سوی  به   آن   ساحل  در  سپس.  پرداختم  کویری

  ایالتی اطراق کنار از. دشمی  تشکیل ایبوته  بدون  و  رنگ زرد شدۀ  خشک  گل از و  بود

  سمت   در.  گذشتیم  بودند  کرده  پا  بر  طوالنیمسافتی   در  دریاچهساحل  در  را  خود  چادرهای  که

 در برج این. وردخمی چشم به نادری میل نام  به برجی کیلومتری چند فاصلۀ در و راست

  دریاچه  وسط در گلی ایجزیره گاهی. بود پیدا دور مسافت  از گسترده و مسطح  محیط  این

 تشکیل  ایشده  خشکگل  از  آنها  ساحل.  گذشتیم  هائیباتالق   کنار  از  نقطه  چند  در.  دشمی  دیده

   گاهی  مسیر.  نداشت  نهایت   دریاچهکه   سیدرمی   نظربه   و  دشمی ن  دیده  آن  شرقیساحل .  دشمی
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 .گشتمی  باز  ساحل به مجددأ مسافتی طی از پس و دشمی  دور دریاچه ساحل از

.  ندگرفت را خورشید مستقیم نور جلوی و هشد پیدا جنوب سمت در ابرهائی بعدازظهر     

  کوه  در باران بارش و گرفت  در شدیدی شرقی باد بعد اندکی . نداشتیم شکایتی گرما از

  سرخ  و  زرد  خورشید  پرتو  و  کرد  تغییر  بنفش  به  خاکستری  از  ابرها  رنگ .  شد  آغاز  خوجا

  و داشت قرار ما  راست سمت  در  دریاچه حاال . بود راه در طوفانی  که  دشمی  احساس . شد

. دادیممی   مسیر  تغییر  باید  آن  انتهای   در   و  ردیمکمی   حرکت  ایزبانه   در  ما  که  بود   پیدا  کامأل

 .سیدرمی  نظر  به  چین نقطه  گوسفند و  گاو از بیابان  و بود  پا  بر  ایالتی اطراق نقطه چند در

 

 
 

  فقط   و  رفته  آب   میان  به   تعدادی.  ندبود  رنگ   سفید  ایهه لک  با  مشکی  منطقه  این  گاوهای     

  در آنها  اینکه . بود گوشتخوار موذی  هایخرمگس  با  آنها  مقابلۀ  روش  این. بود پیدا آنها  سر

  باقی  معمائی صورت به من برای ردندکمی تغذیه چه از گیاهی پوشش بدون منطقۀ این

 در ایگله . وردندخمی  بود باقی  زمین  در که گذشته  سال ایهه بوت  ریشۀ  از احتماأل. ماند

  به  مسیر چپ  سمت  در کلبه و  چادر ٢٢ با روستائی. بود چرا حال در ایجزیرهشبه  داخل

 .شد بیشتر موذی حشرات تعداد  باد شدت  کاهش با . وردخمی چشم

 ساحل در آن نزدیکی در. شد مشاهده حصیری چادر ٢٠ حدود با دیگری روستای     

  مراهه  ه ب.  نداشتم  ترسیم  و  عکسبرداری  امکان  که  بود  ایگونه   به  واه  ه متأسفان .  کردیم  اطراق

  به  آنها حصیری چادر. شدم آشنا  آنها زندگی با  و کرده دیدن روستا این از بیکقلی عباس

  نور  لپ کویر در من   که  چادرهائی با  آنها ساخت طرز.  بود شده  انداخته باریکی پایۀ  روی

.  نرسد  هاآن   به  آب  تا   ندبود   شده  پا   بر  ساحل  از  دورتر  اندکی  چادرها.  داشت  تفاوت  بودم  دیده

  ایالت.  ندکمی  تغییر  سرعت  به  هوا  و  آب  زیرا  باشد  هوشیار  بسیار  باید  آدم  هامون  ساحل  در

 هنگام  و  کرده  بینیپیش  را  جوی  شرایط  بودند  قادر  خود  تجربیات  به  توجه  با  آنها  که   فتندگمی

  را حصیرها دشمی  تهدید ساحل هنگامیکه. کنند دور ساحل از را خود چادرهای طوفان

 .ردندکمی  مکاننقل دیگری محل به  سرعت  به  و کرده لوله
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  ردندکمی  پا  بر  هم   کنار  در  جهت  یک  در  را  چادرها  معموأل  چادری  روستای  اینگونه   در     

  داخل در شیر کوزۀ و  سفالی ایهه قابلم ها،لباس . دشمی  ایجاد  باریکی راهرو آنها  بین  و

  هایسگ  و گوسفندان با  کودکان. دادندقرار می چادر از خارج در آنها کار لوازم و چادر

  و کثیف پیراهنیک  با ایدختربچه . ردندکمی  بازی گیاهی پوشش بدون  زمین در آلودپشم

  به  چرا برای را اهه گل روزها. ردکمی  نگهداری گوسفندان از آشفته  موهای بر ایگره

 این  در  که   هاگرگ   شر  از  تا   شتند گمی  باز  اطراق  به   هاشب   و   برده  آب  داخل  حتی   و  سواحل

  غذا  تهیۀ  حیوانات،  دوشیدن  قبیل  از  کارها  بیشتر.  باشند  امان  در  دشمی   یافت  وفور  به  منطقه

. دادندمی   انجام   زنان   را   بود  آنها   غذائی  منبع   تنها  که  لبنی   محصوالت   کردن  فراهم  و   شیر  از

  یا  مرغابی هم گاهی. بردندمی  کلبه بهصید خود را  و کرده گیریماهی  تور، با مردان

 .بود اینچنین هم نور  لپ کویر مردم زندگی روش. ردندکمی شکار اردک

  ۵ ساعت . ردکمی  زنده من  در را نور لپ  خاطرات هامون  هوای و  آب حتی چیز همه      

  اذیت  را  ما   که   موذی  ایهه پش.  گرفت  در  طوفانی  زودی  به   و   شد  آغاز  شرقیشمال   شدید   باد

  سنگین   هوا.  شد  خاک  و  گرد  از  پر  چادر  داخل  عوض  در  و  ند شد  ناپدید  سرعت  به  ردندکمی

  در  ساله همه  باد  این که شد گفته. ردمکمی سرما احساس پیراهن یک  با من و بود تیره و

  باد  پیشاهنگ  این  احتماأل . دارد ادامه روز ٨ تا  ٣ طوفان  گاهی و وزدمی  سال فصل این

  دو هر. بود بسیار غرب از قبله باد و  شمال از خراسان باد بین تفاوت. بود ١روزه ١٢٠

  بودند  رسیده  نتیجه  این  به   آنها.  بود  ترصاف  جنوب  باد  اما  داشتند  زاباران   ابرهای  خود  با  باد

  مد  در و پائین   جزر در آب. ندداشت دریاچهعمق  و  وسعت در مشهودی اثر شدید  بادهای  که

 قرار آب زیر  دیگر روز  ٢٠ بودیم  کرده حرکت آن از امروز ما که  مسیری. آمدمی  باال 

  خاطر  به  که  دریاچهسواحل از مناطقی. پوشاندمی  آب فوت دو را ما اطراق روی و گرفته

  پای  به  آب بعد   روز ١٠. دشمی  خوانده ٢لورگ نام  به  فترمی ن  آب زیر  هرگز بودن   مرتفع

  به  بودند  شده  ساخته بلندی روی به  دو هر چون  اما  سیدرمی رهانعباس  برج  و  نادر میل

 .دشمی ن وارد آسیبی آنها

  در.  مودنمی  پیشروی  کم  عرض  با  مناطقی  در  و  کرده  حرکت  نور  لپ  مانند  هم  هامون     

  در  اما  ودشمی   آن  حرکت   باعث   منطقه   بودن  مسطح  و  بادی  هایفرسایش  رسوبات،  نور  لپ

  هامون  آب که  گفتم قبأل . است دریاچه  حرکت علت جدید هایآب  ورود و  هوا فشار  هامون 

 جنوبی مسیر از. ودرمی  فرو زمین در آب اهالی گفتۀ به و سدرمی شنزاری به جنوب در

 زیرا نبود پذیرامکان  دریاچه شمال از اروپائیان ما حرکت. رفت آبادنصرت به  دشمی

 .دندشمی  ما  حرکت  از مانع هاافغان 

  با من  اما  داشتند  ماست و  شیر خود با  آنها . آمدند من دیدن  به  اهالی از تن  چند  عصر      

  ممکن  حد تا  و ردمکمی خودداری منطقه اهالی با همنشینی از هندی دکتر سفارش به   توجه

  بسیار حشرات آزار نبود  باد اگر که فتندگمی  آنها. ردمکمی ن استفاده آنها محصوالت از 

 نیش  از  اهه غریب   اما  بود  حسبی   آنها  بدن   و  بودند  کرده  عادت   آنها  نیش  به  اهالی.  بود  بیشتر
 نواحی دیگر و ناامید دشت از عبور با  لوار، بادهای به معروف سیستان، منطقۀ در روزه ١٢٠ . بادهای١

 .دارد ادامه شهریور پایان تا  ماه اردیبشهت ٢٠ از معموأل و شده سیستان وارد افغانستان ارتفاعکم

٢ .Lurg 
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   .دندشمی اذیت حشرات

  خود  رختخواب  در  من  بعد  ساعت  یک.  بود  خنک  و  درجه   ١۶  هوا  دمای  شب  ٩  ساعت     

  نگاه  ردکمی  روشن  را چادر داخل که مهتاب  زیبای نور به و کشیده دراز چادر داخل در

 . ردمکمی

  شدن محکم برای که را ایجعبه  دو باد . شدم بیدار خواب از مهیبی صدای با  شبنیمه      

  شمعدان.  بود  شده  پال  و  پرت  آنها  وسایل  و  انداخته  بودیم  داده  قرار  باد  از  جلوگیری  و  چادر

  ورودی دو هر. ندبود افتاده بود من چادر  داخل میز روی به میشه ه هک ایشیشه  حباب با

.  در جای خود قرار داشت  چادر  گوشۀ  ۴  فقط .  بود  اهتزاز  در  پرچمی  مانند   و   شده  باز   چادر

.  بود پوشانده مرا رختخواب روی و چادر داخل شن و سیدرمی گوش به باد زوزۀ صدای

  جا  از را آنها  چادر که باد  شدت از هم آنها اما کنم  بیدار را مردان فریاد با کردم سعی من

 از یکی این. آمدند من کمک به و شده آگاه من شرایط از آنها. بودند شده بیدار بود کنده

 .بود ثانیه در متر  ٢۵  حدود باد شدت  مسلمأ  و بودم دیده  که بود هائیطوفان  شدیدترین

 ره  ه ک   بودم  منتظر  من  و  بود  مشکلی  کار  صدا  و  سر  پر  طوفان  این  در  رفتن  خواب  به     

  حتمأ  یرند؟گمی  پناه  کجا طوفان  این  در اهه پش که کردم فکر . شود کنده جا از چادر لحظه

 دهند.می  دست از را خود بال ندمانمی باقی  که  تعدادی آن و بردمی  خود  با را آنها طوفان

 .بود  مرطوب  من ایهه بست   بعد روز صبح   و شد آغاز باران بارش سپس

  هنگام  کاظم  آول.  ردمکمی   سرما  احساس  درجه   ٧  دمای  در  من   و  بود  پاک  اندازهبی   هوا     

  شمالی  باد.  بود  شده  زمستان  مجددأ  که  گفت  او.  داشت  تن  به  را  خود  پوستین  من  کردن  بیدار

  هاآسیاب  که  بود بادی این . وزیدمی  شدت  به  بودم شنیده زیادی مطالب  آن مورد در من  که 

  این نداشتم انتظار من .بودند  حرکت در غربشمال  جهت  در ابرها. انداختمی  کار به را

 .  باشد  سرد سال فصل این در منطقه

  و  نبودند حاضر آمدندمی  ما حمل برای  توتین نام  به  خود هایزورق  با باید  که  مردانی     

 .نبود  مناسب دریاچه  این در قایقرانی برای شرایط حتمأ . شویم آنها منتظر  شدیم مجبور ما

 گیاهی  ایهه ساق  از  توتین.  مهیا نبود   سفر  امکان  که  گفتند  و  آمده  رانانزورق  ظهر  حدود     

  چنین  یک  در  اما  داشتند  زیادی  تحمل  آنها .  بودند  وصل  مه  هب  آنها  از  تعدادی  و  دشمی   ساخته 

  به بارها . ردکمی  تکه  تکه  را آنها  ،امواج  و  شده  وارد آنها  داخل به  دریاچه آب  طوفانی

 ایهه دست  و برگشته  هاتوتین . دیمشمی مواجه شدیدی خطرات با  ما  و  یخترمی دریاچه

  به  را دریاچه  این  آمد و  رفت سال  ۶ مدت به  آنها  سرپرست . دندشمی  جدا هم از اهه ساق

  سر  سفر این  از ما  جان  حفظ  خاطر  به  او . بود نداده دست  از زورقی هرگز و  داشت  عهده

 تریمحکم  بدنۀ  با  بزرگتر  قایق  چند او شیدکمی طول  روز چند طوفان  اگر . زد باز

  هم مهتابی هایشب  در حتی و کند سفر  شبانه که  نبود مایل او آن از گذشته. ساختمی

  تکه  تکه ردکمی  اصابت دریاچه داخل ایهه تپ  به توتین اگر. بود مشکل مسیر تشخیص

 .کنم مجهز بردباری  و صبر  سالح به  را خود شدم مجبور مجددأ. دشمی

 دو آن طول و داشت نام ١تروتکی راه ما مسیر. داشت وجود مسیر ٣ دریاچه در     

   مسیرپیش از آن  . بود شده آب پر مسیر این پیش روز ٢٠ حدود که   شد گفته.  بود فرسنگ
١ .Torotki 
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آن ایام   از کمتر هیلمند آب  و باریده  ذشته گ هایسال  از کمتر  باران زیرا بود خشک  کامأل 

  تصور که  بود زیاد قدری به  آب ورودی بهاری فراوان هایباران  بارش با  امسال  اما  بود

 .نشود  خشک  آینده سال تا  باتالقی منطقۀ این دشمی

  خط  که  سوم  مسیر. داشت نام شاهرود راه سوم  راه و  گزی سرخ  راه نام به دوم راه     

  با   و  نبود  پذیرامکان   توتین  با  حرکت  که   بود  عمقکم  ایاندازه  به  ذردگمی  آن  از هم  تلگراف

 آن از هاکاروان سال فصل این در. کرد عبور آن از دشمی بارکش حیوانات سایر و شتر

 .ردندکمی ن حرکت  مسیر

 

 
 

 نیم  مدت درآب  و بود مشهود کامأل خشکی در آب پیشرفت ما صحبت  با همزمان     

  هائیچوب   با   نقطه  چند   در  راه  شدن   مشخص  برای.  کرد  پیشروی  ساحل  در  متر   چند   ساعت 

 باز راه خود برای پست ساحل در آب که دیدم خود چشم  به من. بودند کرده گذاریعالمت 

  سمت  به را دریاچه آب شمالی شدید بادهای  که شد گفته. مودنمی پر را هاگودال و ردکمی

  ناگهان  باد اگر اما. دنکمی  طغیان  خوجا کوه اطراف در وسیعی مناطق  و دنبرمی جنوب

 هایچادر  ،آب.  دوشمی   خشک   مجددأ  جنوبی  ساحل   و   گشته بر  شمال   سمت   به   آب  کند   فروکش

  وسعت   به  و  ردکمی  دریاچه  وارد  زیادی  آب  روز  هر  یلمنده  هک  شد  گفته.  ردکمی  تهدید  را  ما

 زیر  ما  اطراق  محل  و  کرد  پیشروی  ساحل   در  متر  ٢٨  آب  ساعت  ۵  طول  در.  افزودمی  آن

 .گرفت قرار آب

 به   طوالنی  هایستون   در  را  گوسفند   ایهه گل  چوپانان  چگونه  که   بودم  دیدهامروز    صبح     

  چوپانان  که  شد  دیده  سپس.  بردندمی  داشت  فراوانی  ایهه بوت  که  هامون  عمقکم   مناطق  سمت

 که ائیهه گوسال تا ردندکمی آوریجمع را گیاهان ایهه ریش و  رفته راه مانداب وسط در

  عمامه   با   را  خود   چانۀ   و   دهان  بینی،  آنها.  باشند  داشته   غذا  نداشتند  را  روستا   از  خروج  اجازۀ

  احساس متمادی ساعات در آب در حرکت  با حتمأ. ردندکمی  کار برهنه پای و پوشانده



 دین سون هه  عبور از دشت کویر
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  آب  وسط مسلمأ  اما  بود درجه ١٨ آب دمای و ١۴ یک ساعت هوا دمای. ردندکمی  خنکی

 .داشت کمتری حرارت

  از چادرها. کردم دیدن حصیری چادر ٣٩ با  دریاچه شرقی شمال در روستائی از من      

  روستا  این  چادرهای. بود شده  ساخته  چوبی ایهه پای  با مترمربع  ۴ وسعت به  حصیرهائی

طرف   دو  در.  سیدرمی  نظر  به   جنگلی  مانند  آنها  ایهه پای .  نداشت  دیواره  و  بود  تونل  شکل  به

  بیشتر عمودی  تیرهای با  چادرها  وسعت ردیف، هر آخر  و اول  چادر ۵ ویژه به  چادرها

 ورودی.  بود  اهالی  روزانۀ   زندگی  محل  که   بود  آمده  وجود   به   میدانی  آنها  وسط   در.  بود  شده

  به  هاحصیر. ردکمی شمالی بادهای بودن  غالب از حکایت و بود جنوب جهت  در چادرها

  اندازه  هم  و  برداشته   را  ساقه  ٣٠  تا   ٢٠  حدود.  دشمی   بافته  مرکزی  آسیای   حصیرهای  شکل

 هابرگ   سپس.  شوند   پهن   تا   ردندکمی  لگدمال  و   ریخته   زمین  روی  به   را  آنها .  ردندکمی   قطع

  از ترکوچک متر ۴ طول و ٣ عرض به  چادرها. بافتندمی  حصیر و  کرده جدا آنها از را

 .بودند معمولی چادرهای

 از خارج  در شب  طول  در و  شده برده باتالقی مناطق به  روزها گوسفندان  و  گاوها     

  استفاده  سوخت  عنوان به  و کرده خشک و جمع  را آنها مدفوع . نددبرمی سر به چادرها

  ماهی تعدادی. شوند خشک تا  بود  آویزان شده پاک  ماهی تعدادی آتش هر دور. ردندکمی

  جوان  مادران. بود آویزان هائیطناب  از چادرها از خارج  ماهیگیری لوازم میان  در تازه

 تعدادی.  ردندکمی  آرد  گندم  دستیآسیاب   در  برخی.  ردندکمی  نگهداری  خود  لخت  فرزندان  از

.  بودند  هالباس   کردن  وصله   یا   ریسینخ  حال  در  هم  تعدادی  و  بندیماست   و  گیریکره   مشغول

 به خود رختخواب روی به ایگوشه  در سیدرمی نظر به ساله صد که ایخمیده مسن زن

 از  موذی  حشرات  معدن  مسلمأ .  نداشت  حرکت  قدرت  و   بود  کور  او.  بود   نشسته  زمین  روی

  با ژندهلباس  با   آنها. نداشتند  کاملحجاب   و بوده  سرزنده  چوپانزنان . بود  ساس و  شپش  قبیل

  چشمان .  سیدندرمی   نظر   به   کثیف   و  بوده  سوخته آفتاب   اهالی.  ردندکمی  تماشا  را  ما   کنجکاوی 

  بر . داشتند  باال لب در شکافی با آلودگوشت  هایلب و  بزرگ بینی. بود سیر ایقهوه  آنها

   .داشتند  خود  موهای  در  ایگره   و  بوده  برهنه   پا  همه.  دشمی  دیده  ایساده   تزئینات   آنها   گردن

 بعضی از خارج در. بود قو شکار برای که دشمی دیده تفنگی چادرها بعضی در     

. دشمی  بافته  ضخیمی  کتانی  ایههپارچ آنها  با که  داشت قرار ایساده  بافت  دستگاه چادرها

   .خوردبه چشم می ایگوشه  در دشمی وارد مشهد  از که روسی الوان و ضخیم هاینخ 

 معاش امرار  پرندگان شکار و گیریماهی داری، گله راه از که آنها زندگی تماشای     

 دشمی  احساس. بود ١چاپگان کوم  و عبدال روستاهای  یادآور و  بود جالب بسیار ردندکمی

  وضع  از هم آنها اما بود بهتر ایران شرق  منطقۀ کشاورزان به  نسبت مردم این زندگی که

   به   توجه با اما نداشتند  گاو ١٠ تا  ۶  از بیش یک ره ه ک  فتندگمی  آنها. داشتند شکایت  خود

  که  ردندکمی تصدیق آنها. بود  بیشتر بسیار چادر هر گاو میانگین دشمی  دیده که ائیههگل

  آنها  و بود سیستان اهالی به متعلق گاوها این که فتندگمی  اما داشتند گاو صد حتی بعضی

  رأس ۴٩ او. بود آمده گاو  خرید برای مشهد از مردی. ردندکمی نگهداری گاوها  این از

 را  آنها  داشت  تصمیم  او.  کرد  پرداخت  تومان  ٣٠  تا  ٢٠  گاو  هر  برای  و  کرد  خریداری  گاو
١ .Kum-Tjapgan 
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  سود قران  ٣ فقط  گاو  هر در که  فتگمی  او. شیدکمی  طول  روز ٣۵ سفر. ببرد مشهد به 

  ایستاده  ما  نزدیکی  در  که   فروشنده  واستخمی ن  اما  بود   بیشتر  بسیار   او  سود  واقع  در.  بردمی

 .کند اضافه قیمت به و  شده آگاه آن از بود

.  بگیرم  عکس  چند  باد  کردن  فروکش  با   تا  رفتم  چادری  روستای  این  به  مجددأ  بعد  اندکی     

  به  جوان زن چند از عکاسی اجازۀ. بودند شده جدی بسیار مردان مراجعت از پس اهالی

  آفتاب  غروب و غرب به رو  که  روستا  محوطۀ  در  را عصر ساعات  آنها . نشد داده من 

  این  معموأل. بود شده دیده دیگر روزهای از کمتر آفتاب امروز. ردندکمی  اجتماع داشت

  شرایط  به  توجه با اطراق نزدیکی در ایدریاچه  وجود . بود خورشید  نور  زیر  دائمأ منطقه

 صرف و استراحت مشغول و نشسته اهالی. مودنمی عجیب بسیار اخیر روزهای بیابانی

 ایساده  اندازهبی   زندگی.  ردندکمی  رسیدگی  خود   شکار  و   گیریماهی  لوازم  به   و   هبود  تنباکو

  زندگی شکار و ماهی صید داری،گله راه از فقط زیرا نبود زیاد آنها تجربیات. داشتند

 .ردندکمی

  شدید هنوز امواج . کردم نگاه  را آبادنصرت  به  چرمی ایهه بست در پست  ارسال سپس     

 بندیبسته  خوب بسیار باید اهه بست . شد چپ پستچی توتین کوتاهی مدت از پس و بودند

  نظرها از زودی به  پست  قایق پس از اندکی تالش . برسند گیرنده دست  به  سالم  تا  دندشمی

.  بودند  روبرو  فراوانی  اشکاالت  با  ساحل  به   رسیدن  برای  ماهیگیری  قایق   چند  اما  شد  ناپدید

 .کرد حمل ساحل  به را آنها  صید و شد دریاچه وارد زنی

  خود  خانۀ  به آنها . سیدندرمی ن  نظر  به  راضی طوفان خاطر به   تأخیر این  از من   مردان     

  در آنها. شوندخارج زدهطاعون  محیط این از زودتر چه هر ردندکمی دعا و کرده فکر

  فکر .  کنند  تشکر  بود   داده  نجات   را  آنها  که  او   از  تا  بودند  عرضا  امام   حرم  به   رسیدن  آرزوی

 .انشاهللا ذاشت،گمین آرام را آنها لحظه یک  طالئی  گنبد  با حرم زیارت

  هوا  دمای شب ٩ ساعت. بود صاف آسمان اما داشت ادامه هنوز شب  هنگام طوفان      

  و شد اینقره  دریاچه  سطح. کرد روشن را اطراف و  شد بزرگتر ماه . بود درجه ٩ حدود

  با عددی ٢٠٠ ایههگرو در وحشی هایمرغابی  فقط. بود نمایان خوبی به ساحلی خط

 آرزو و  رفتم خود  چادر به استراحت برای. ردندکمی  شنا  دریاچه مد در فراوان صدای

 .باشد  مهیا بعد روز برای سفر شرایط ردمکمی


