
 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجاه و هشتم

 افغانستان در سفر
 

 یادداشت و اطراف دیدن برای. بود بیشتر  گذشتهروزهای به  نسبت ما حرکت سرعت     

  بسیار آن حرکت  سرعت اما نکند حرکت سرعت آخرین با جمازه ردمکمی سعی برداری

 اهه در و اهه تپ ای،صخره  ارتفاعات  میان  از مسیر. بود معمولی شترهای از بیشتر

 ایماسه  هنوز مسیر . بود شمال سمت به  اهه آبرا و اهه در جهت و  منطقه  شیب  گذشت. می

 دو در را هاسنگ  و بود شده رسیدگی جاده به . شد شرقجنوب  سمت به  حرکت  جهت. بود

 در تلگراف فلزی تیرهای. بودند کرده  جمع متر ۵ حدود فاصلۀ به ردیف دو در آن طرف

. داشت ادامه افق انتهای تا باریکی نخ  مانند و دشمی دیده ردکمی  کار چشم تا جاده کنار

 .بود باقی زیادی راه نوشکی تا  اما کردیم  حرکت مایل ٢۴ ما امروز

  تا  شمال در وسیع بیابان. ندداشت امتداد جاده چپ سمت در افغانستان مرزی هایستون      

.  سیدرمی  شیرین  آب  با  هیلمند  آب  پر  رود   به  سپس  و  بود  گسترده  سیره  گود  و  شال  رود  جلگۀ

.  کرد تعارف من  به بود پر رباط آب از که را خود  قمقمۀ و کرد توقف نگهبانان سرپرست

  ٧۵٩  محل  ارتفاع  و  درجه  ٢٩  سایه  در  هوادمای   یک  ساعت .  بود  ایخوشمزه   و  شیرین   آب

  رسیده   نام  همین   با  ایدره  به .  ندشد  پدیدار  جاده   راست   سمت  در  الر  ایهه کو  رشته.  بود  متر

  پیران کوه  به  بعد  اندکی. داشت جریان  آن ته در شور آب با جویباری. کردیم قطع را آن و

 .رسیدیم

  وارد شب تاریکی  از پیش و بودیم رسیده راهنیمه  به که  شد گفته  بعدازظهر ٣ ساعت     

  این  در. شود کاسته  هوا گرمای  از اندکی تا  بودم  غروب  آرزوی در من . دیمشمی ن ایستگاه 

.  ودشمی گرمازده شود  متوجه  آنکه  از پیش شخص  و است  خطرناک  بسیار آفتاب  مناطق 

 شدت  جلوی  حدودی  تا  من  کاله.  باشم  گرما  مواظب  خیلی  باید  که  فتگمی  من  انگلیسی  همراه

 .رفتگمی را آفتاب

 همراهان  از  یکی.  داشت  قرار  مسیر  از  خارج  در  شیرین  آب  با  آب  لشگر  نام  به  ایچشمه      

 ایدره  ته پیران نام به رودی خشک بستر. کند پر را اهه قمقم تا کرد حرکت آن سمت به

 با آن دلتای. دشمی جاری آن در اطراف ایههکو آب بارندگی مواقع در و داشت امتداد

  شیپور   شکل  به  دره  تعدادی.  شد  سرباالئی  اندکی  مسیر.  بود  مشخص  رود  شدن  شاخه   شاخه

  و  ۴ ساعت . بود  بیشتر بیابان این  خشک ایهه بوت. شد باز ایگسترده ایماسه  محوطۀ به 

  افغانستان . شد بهتر اندکی هوا خورشید مستقیم نور از جلوگیری و ابرها آمدن پدید با نیم
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  خطای  اما بود شمال جهت در رنگ زرد بیابان شیب. داشت امتداد افق تا شرق شمال در

 .دادمی  نشان را آن عکس  باصره

  ما سمت به سرعت به او. شد دیده بیابان  در روشنی شتر بر نشسته پوشی سپید مرد     

 کردن  پر  برای  آب  لشگر  در  که  بود  مردی  همان  این.  ردکمی  پرواز  تقریبأ  او  جمازۀ.  آمدمی

 عرض  به  آبراهی.  افتادیم  راه  به  آب  نوشیدن   برای  کوتاهی  توقف  از  پس.  بود  رفته  اهه قمقم

  1کاندوک  نام  به   کوهی  پای  در  نیم  و  ۵  ساعت.  دشمی   دیده  منطقه  در  متر  ۴  عمق  و   متر  صد

  روشن  را  سیره  ایهه کو  خود   پرتو  با  گاهی  و   بود  ابرها   پشت  آفتاب.  کردیم  استراحت  اندکی

 .بودند ما سر باالی ابرها حاال . ردکمی

  چندین از. بود  رسیده مسیر نزدیکی تا کوه از ایزبانه . گذشتیم هائیبلندیوپستی  از     

  به  ساعت. بود روئیده آنها سواحل در فراوانی ایهه بوت .  کردیم عبور خشک آبراه و مسیل

.  شد اضافه اهه پش  ابر  به و  کاسته گرما شدت  از. دشمی نزدیک غروب و ذشتگمی  کندی

  ائیهه کو  متعدد  ایههزبان  از.  بودم  خوشحال  بودیم  کرده  سپری  را  امروز  گرمای  که  این  از

  چاه . داشت حضور شن صورت به هم زرد رنگ  گاهی. گذشتیم  مختلف رنگ های  به

  کوهپایۀ  که گفت قراوالن رئیس. داشت قرار ما مقابل در رنگی سرخ کوه در رضامحمد 

  در غروب  شدن  نزدیک با . کردیم  اضافه حرکت  سرعت  به. بود خواهد ما  اطراق محل آن

 .ندگشت  نمایان  غروبی هایرنگ  علف و آببی  بیابان این

  جهت در آنها حرکت جهت. بود شرقشمال  مسطح منطقۀ آسمان در سفیدی ابرهای     

.  آمدندباال می زمین از فشانیآتش ابرهای مانند ابرها که سیدرمی  نظر به. بود ما حرکت

  با . نداشتم شک برای علتی  و  داشته آشنائی  پدیده این  با  من .  بود راه در شدیدی  باد گفت  بلد

  شر  از و  شد خنک  هوا. ندگشت ناپدید اهه وک میتما  و شد  تار و  تیره هوا طوفان  رسیدن

 .بودند خوشحال دما  تغییر از شترها  حتی. شدیم راحت حشرات

  باال  ائیهه تپ  از. بودند تشخیص  قابل زحمت  به اههدر و اهه کو. رسید فرا شب  تاریکی     

  در گیاهان  ساقۀ  از شده ساخته  کلبۀ  یک به  ٢ماکیچا رود از دورتر اندکی. فتیمرمی  پائین  و

  صحبت  و   نشسته  بارها  کاروان  رسیدن  تا   و   شد  روشن   آتشی.  رسیدیم  محمدرضا   چاه  نزدیکی

  یک  در ما . شد انجام  شال  رود دیدن  و  بعد  روز ریزیبرنامه  سیگار، کشیدن  هنگام. کردیم

  یک از پس  و بود  بیراهه مسیر یک این . کنم  دیدن آن از داشتم قصد من و بودیم آن منزلی

  اروپائیان   از  تعدادی.  سیدرمی  اصلی  راه  به  ٣کرتاکا  نزدیکی  در  مجددأ  آزادهوای  در  اطراق

 .بودند کرده دیدن پست  منطقۀ این از

  مشغول  رضا .  ندبرداشت  شترها  پشت   ازرا    بارها   و   رسید   راه  از  ما  کاروان  مدتی  از  پس     

  بودم  کرده  کرایه شتر هر برای روپیه   ٢٠ قیمت   به  شتر  1٢ نوشکی تا   من. شد غذا تدارک

  شتر یک. پرداختمی شتر هر برای روپیه  1۶ کاال حمل برای هند دولت  که صورتی در

  قوی  شترهای.  دشمی   فروش  و   خرید  روپیه   ٨۵  هابلوچ   بین   و   داشت  قیمت   روپیه   صد  خوب

 .داشتند  قیمت آنها برابر دو حداقل من  ترکمن 

 شرقشمال  جهت در حرکت شتر ٣ و بلد دو شترسوار، دو مراهه ه ب آوریل ٢۵ روز     

   و هامسیل  امتداد در مدتی.  شد آغاز سیره گود و شال  سمت  به پستی و گسترده بیابان در
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 از پس . داشت خنکی سایۀ متری ٧ عمق در رود بستر. کردیم حرکت ماکیچا ایههآبرا 

  افغانستان  سرزمین  در ما . گشت سطح هم ایماسه  بیابان  با و شد  کمتر مسیل عمق مدتی

  کمربند گاهی . بودند ما سر پشت اهه کو و  داشت قرار ما مقابل در مسطحی بیابان . بودیم

 .دشمی دیده رنگی زرد شنی

 

 
 

  کاهش  سرعت  به  محیط  ارتفاع .  کرد  تغییر   منظره  و   یافت  خاتمه  شنی  کمربند   11  ساعت     

  که ردیمکمی  حرکت بیابانی در ما . داشتند امتداد کوه پای تا ایماسه  کمربندهای. یافت

  ایستگاه  در  محل  ارتفاع.  دادمی   رسوب  را  خود  شن   ماکیچا  مسیل  در  باران  از  پس  آب   جریان

  منطقۀ   سمت  به  مالیمی  شیب  ایماسه   کمربند.  بود   متر  ۵٢۵  فقط  نقطه  این  در  و  متر  1٠٧۴

 .داشت پست

  استراحت  شد   آن   بر  تصمیم   و   رسیدیم  بلند   ایهه بوت  از  جنگلی  به   حرکت   ساعت   ۴  از  پس     

  سایۀ  در کرده، پهن زمین روی به را خود پوستین من. شدند رها چرا برای شترها. کنیم

 هوا. دادندمی  آزار را ما  اهه پش . شدم برداری یادداشت مشغول و  کشیده دراز ایدرختچه 

  من  به خوبی  احساس . ردکمی خنک قدری و وزیدمی  مالیمی نسیم  اما بود تابستان  مانند 

 .درخشیدمی  خورشید نور زیر الماس مانند اهه پش بال. بود صاف  آسمان. داد دست

  خود  راه به  اهه بوت میان  از استراحت ساعتنیم  از پس. بود  هامون  لب راه نیمه  اینجا      

.  بود رسیده زیرزمینیآب سفرۀ  به آنها ریشۀ  که بود  آن نمایانگر اهه بوت سبزی. دادیم ادامه

  مسیر. بود جنوب سمت  به  آنها شدید شیب . سیدرمی  متر ۶ به روان شنی ایهه تپ ارتفاع

  و  بوده   زیبا  بسیار  روان  شنی  ایهه تپ  نقاط   بعضی  در.  نداشت  ایتپه   و  دشمی  ایماسه   گاهی

  ما   حرکت  سرعت.  بودند  شده  تشکیل  شمالی  بادهای  از  که  بود  مشخص.  ندداشت   خاصی  نظم

  سخت هایقسمت  در او. بود نشسته من  شتر زین جلوی قسمت  در بلدی امروز. بود زیاد

 مکرد  آویزان  شتر  طرف  یک  از  را  خود  پای  دو  من  مسیری  در.  ردکمی   حرکت   پیاده  مسیر

  خود  و  نشست  زمین  روی  به  علتی  هیچ  بدون  شتر  ناگهان.  وردخمی   من  به  پشت  از  آفتاب  و

  آخرین   در  من   اگر.  کرد  گیر   رکاب   در  من   چپ  پای  و   افتادم  حیوان   پشت   از  من .  داد  تکان   را

  شرایط  در  شتر  سریع   برخاستن  هنگام  کنم  خارج  رکاب  از  را  خود  پای  دمشمی ن  موفق  لحظه

 .رفتمگمی قرار خطرناکی
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  مقابل   در. دشمی ن دیده ایبوته  هیچ . ردیمکمی  حرکت روان شنی  ایهه تپ  از دریائی  در     

  در مدتی و کرده حرکت آن سوی به. وردخمی  چشم به ویرانه چند بلندی یک روی به ما

  اهه خان سایر اما بود  پابرجا   نوزه ه خان  ۶ دیوارهای. کردیم استراحت  متروکه  روستای  این

  حرکت  به   بلد  یک   با  من   و  ماندند   محل  این   در  من   همراه  ٣  و   شتر  دو.  بودند  فروریخته   کامل 

 .دادم ادامه

  دیده  زمین روی  به شمالی بادهای  فرسایش  اثر  و بود  رنگ  زرد سخت  شن مسیر     

  حرکت  پستی منطقۀ در ما فتگمی بلد. بود روئیده منطقه  در خشکی هایتیغ . دشمی

 این در رشد قدرت هاتیغ  وگرنه بود شیرین آب دریاچۀ یک باستان  زمان  در که ردیمکمی

 هایتراس. رسیدیم شال رود راست ساحل به  سواری ساعت  یک از پس . نداشتند را منطقه

  ایهه بوت. بود بیابان  سطح هم تقریبأ  چپ  ساحل  اما  داشت شدیدی  شیب آن  ساحل مرتفع

 در و  بود  شده  جمع شوری آب  آن بستر در عمیقی  فرورفتگی در. بود روئیده فراوانی

  شد  گفته. داشت امتداد شرق جنوب  جهت  در رود. دشمی  دیده نمک بلورهای آن اطراف

.  بود راه در منزل یک سیرهامون ه هب  رسیدن  تا .دادمی مسیر تغییر شرقشمال به بعدأ که

 .گفت  سیرههامون  را منطقه  این نام بلد

  در رود بستر . دشمین  یافت  آن در آبی و داشت وسعت  منزل ۴ تا  ٣ پست  منطقۀ  این      

  از پس. فترمی  فرو  باتالق در ردکمی  عبور  آن از کسی اگر و بود  گلی نقاط  بعضی

 مورد در. دشمی  ایجاد  سیره گود در آبگیرهائی هیلمند رود آب افزایش و  شدید  هایباران

  مانده  باقی پیش هایسال از که شد ه گفت دندشمی  خشک رفتهرفته  که شال رود آبگیرهای

  آخرین  سیره  گود  اما  سیدرمی هیلمند تا  ندرت  به  رود آب  اخیر هایسال  در اگرچه . بودند

  در را اتفاقی چنین وجود هم بلد.  بود  هیلمند  آبی سیستم   نقطۀ  ترینپست  و  آب ورود مجرای

  دیده را سیره  گود  اطراف مسکونی ایهه کلب  او پدر   که گفت  و  کرد تأیید  پیش سال  چند

 داشت  آب  قدری  به   شال  پیش  سال  ٢٠  حدود  که   داشت  یاد  به   و  بود  ایساله   ۴۵  مرد  بلد.  بود

  دریاچۀ  سیره گود ماهونمک  گفتۀ به. سیدرمی  سیره ایههخراب به  آن سواحل ایهه بوت  که

  آن  دور  تا   دور.  داشت  عرض  مایل  ۵  و   طول  مایل  ٢۵  که  بود  زالل  و  صاف  آب  با  بزرگی

  این  به. کردم گیریاندازه متر ۴٩۴ را آن  ساحلارتفاع  من . بود پوشانده  نمک  بلورهای را

.  بودیم کرده نزول محمدرضا  چاه از متر ۵٨٠ سواری ساعت چند طول در ما ترتیب

 .بود  محسوس  کامل  منطقه  دو این دمای اختالف

  صحرائی گیاهی پوشش به را خود جای اهه بوت  ه ک میقدی  خشک دریاچۀ  این عمق از     

  کامل زمین روی  به باد فرسایش اثرات. ردیمکمی حرکت شرقجنوب  جهت در ندبود داده

 در جدیدی شب. بودند ما منتظر ایمقبره روی به گنبدی کنار در سایرین. بود مشخص

  در سرعت به شب تاریکی در خود شترهای  با  من همراه سوارکاران. شد آغاز بلوچستان 

 ولی بودم خبربی  آنها  شکل از من  و دندشمی ن دیده اهه تپ. ردندکمی حرکت بوته  پر بیابان

  .بودیم رسیده شنی کمربند یک  به که بود پیدا شترها حرکت از

 تپۀ دو  بین. ردیمکمی  پیدا داشت وجود  آتش تهیۀ برای  بوته  که محلی  باید اطراق برای     

.  بود  سنگین و بزرگ بسیار زیرا نداشتم مراهه هب را خود چادر من. کردیم اطراق شنی

  هنگام. بود ما روشنائی آتش و ما سقف آسمان و داشت دیگری لطف بیابان در خوابیدن
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  شنی   تا   ردیمکمی  جمع  سرعت  به   را  اشیاء  باید.  گرفت  در  شرقشمال   از  طوفانی  شام  صرف

  درجه  ٢٠ به  شب  ٩ ساعت  و  بود درجه ٣٠ شال رود  ساحل در بعدازظهر دمای . نشوند

  بود  بخشی  فرح  بسیار و  خنک  شب . شد  درجه  1٣ هوا  دمای شب  ساعت  ترینخنک . رسید

  خود پوستین  که بود بهتر طوفانی هوای این  در. بود دلنشین بسیار روز گرمای از پس و

  شن   در  نیمه   تا  حال  ره  ه ب  اما  نشوم  شنی  بیشتر  تا   شیدمکمی  خود  روی   به  زیر   عوض  در  را

 .دادمی  نجات هم اهه پش شر از مرا آن از گذشته.  بودم رفته فرو

 

 
 

  االغ   یک  با  پیرمردی.  داشت  وجود  اطراق  از  دورتر  اندکی  متر  1٠  ارتفاع  به  ائیهه تپ      

 در ما . نبود افتاده  دور  چندان محل این که  گشت  مشخص  و شد دیده  شترسوار ٣ سر پشت 

  صد مسیر  این جمازه یک . ساندرمی هیلمند و  بندر به را کرتاکا  ایستگاه  که بودیم راهی

  اما داشت وجود شور آب چاه چند راه طول در. ردکمی طی روز یک در را کیلومتری

 را بندر پیش،  روز آنها که   گفتند  مسافرین. دشمی  استفاده آنها از اضطراری مواقع در فقط

 .ردندکمی زندگی بندر  در بلوچ زیادی تعداد. بودند کرده ترک

  دیده  جنوب  در  تیره  صورت   به  ائیهه کو  شبح.  بود   درجه  ٢٠  باالی  دما  صبح  ٧  ساعت     

  مسیر.  بود  راست  سمت   از  ترگرم   داشت  قرار  آفتاب   تابش   در   که  من   بدن   چپ  سمت.  دشمی

  باعث هامسیل  در آب حرکت  و شدید هایباران  اثرات. ذشتگمی  اهه تپ  میان  از مارپیچ 

  وبودند  کرده ایجاد سایه  اندکی رنگ سبز ریز هایبرگ  با اهه بوت . بود شده اهه بوت رشد

  سایۀ  در. وردندخمی غذا باید شترها. نمودمی زیبا بسیار خاکی زمینۀ میان در سبز رنگ

 و ایماسه  مسیر سپس. کردیم تقسیم شترها بین  را هامشک  آب  و کرده توقف ایبوته 

  زمان  گذشت کندی باعث مسیر واختین یک . بود شرقجنوب  حرکت  جهت . شد سرباالئی

  و  بود نرم آنها حرکت. داشتندبرمی بزرگی هایقدم و داشتند خوبی سرعت شترها . دشمی

من  . بود  نشسته من شتر زین جلوی در همراهان از یکی. وردخمی تکان  گهواره مانند آدم

 از مسیر تیرۀ ماسۀ. ردکمی زیادی ناگهانی  حرکات شتر ردمکمیسواری تنهائی به هرگاه

. آمدمی  ایکوره   از  که   دشمی  احساس  و  وزیدمی  شمال  از  گرمی  باد.  بود  شده  گرم  آفتاب  نور

 .شد نمایان  جدیدی ایهه کو  شرق جنوب دست دور در
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  بود مشخص سنگچینی تپۀ با که افغانستان و بلوچستان بین مرز از ٣ ساعت  حدود     

  گذاشته  سر پشت را زیادی مسافت روز طول در خود زیاد سرعت با ما. کردیم عبور

  داشت  قرار  آن  پای  در  کرتاکا  چشمۀ  که   رسیدیم  متر  ٩٩۶  ارتفاع  به  ایتپه   به   باالخره .  بودیم

.  شد  آب خوردن مشغول آن ایهه حوضچ از یکی از نگاوان . بودند ما منتظر مردان و

 .گفت غلیظی  علیک  سالم و دوید من   سمت  به  سرعت  با رضا

 در آنها . بودند مه ه شبی  بلوچستان  ایههرا در انگلیسی  چوبی ایهه کلب یا  1بونگالوها     

  به  بودند مه ه شبی چون . بودند  خسته  مسافرین استراحت برای خوبی محل و  شده بنا  سایه 

  داشتند   داالنی  بونگالوها .  ردکمی   حمل  خود  مراهه  ه ب  را  خود  خانۀ   مسافر،  که  سیدرمی   نظر

  اطاق . بود صاحب برای چپ سمت و ردندکمی اقامت آن راست قسمت در خدمتکاران که

های کشتی   عرشۀ  هایصندلی  شبیه  راحتی  صندلی  چند  و   میز  یک  تختخواب،یک   با  صاحب

 روی به  المپا  یک . داشت پرده اههپنجر و  بود مفروش  اطاق  کف . بود شده  مبله  تفریحی

  توالت  آن   قسمت  بهترین   اما .  داشت  هم  آشپزی  وسایل   حتی.  بود  اطاق  گوشۀ   در  اجاقی  و   میز

  حمام گرفتن  ،شدن بیدار یا ورود از پس من کار اولین . داشت وان  که بود  نظافت  محل و

 .بردممی  لذت خنکی از کوتاهی مدت  سپس. بود

  زمستان  در. بودند چادر از ترخنک  و  راحت جدأ بلوچستان  ایهه ایستگا بونگالوهای     

.  بود  حمام  و  توالت  درب  بودن  کوتاه   آنها   اشکال  تنها.  ماندمی  امان  در  طوفان   شر  از  مسافر

 اما. مکن خم را سرم باید که ردکمی یادآوری و خورده آن چهارچوب به همیشه من پیشانی

  ببندم را اطاق پنجرۀ و درب گرما این در بودم مجبور  من. باشد عقرب مراقب باید مسافر

  اندکی  اههایستگا  آب.  دادممی   دست  از  را  هوا  کوران  دلیل  این  به  و  ندهند  آزار  مرا  اهه پش  تا

  اهه غریب که فتگمی  آن مسئول. دشمی احساس  آن تلخی بودن ولرم خاطر به  و بود شور

. نداشتاشکال  سالفصل  این   در  آن  خوردن  اما  دندشمی   بیمار  آن  خوردن  با   تابستان  فصل  در

 از هابلوچ  .شیدکمی  طول ماه ۴ و دش می آغاز دیگر ماهیک  شدید گرمای با اصلی تابستان

 .داشت وجود آب تصفیۀ  دستگاه  اهه ایستگا اکثر در. دندشمی ن بیمار و وردندخمی  آب این

 مقداری  شدید  هایباران.  نداشت  گیاه  هیچ   و  بود  شمال  در  شنی  وسیع  منطقۀ  یک  ٢ردوناو     

  شیارهائی  روز 1٢٠ باد  آغاز  و  شدنخشک  از پس  و دادندشستشو می  را هاشن از  زیادی

توپ بازی    زمین و داشتند  مسابقه  هم  با   فرسایش سر  بر باران  و  باد. دشمی  ایجاد زمین در

  کاروان تا شد آن بر تصمیم بلدها پیشنهاد به. ردندکمی عمل هم برخالف دو آن. بود آنها

  حمل  خود با را روزمره ضروری لوازم و تختخواب فقط من . کند حرکت شبانه  بارها

 .ردمکمی

  طلوع  به   رو  ما.  بود  پیدا  افق  تا  شرقجنوب   دست  دور  در  مستقیم  مسیر  آوریل  ٢٧  روز     

 به  جلیقه   جیب در من  ساعت . بود آزاردهنده و  گرم آفتاب  روز ابتدای از. ردیمکمی  حرکت

  آب  جرعۀ اولین  ٩ ساعت . بگیرم دست در را آن توانستم نمی من  که بود  شده گرم قدری

 اندازهبی  آدم. بماند خنک تا بودند پیچیده مرطوبی پارچۀ درون را آن . خوردم را قمقمه

 آزار بسیار  مرا سرم به  خورشید  نور برخورد. وردخمی زیادی آب  باید و  ردکمی  عرق

   تا گذاشتم دستمالی جلیقه  جیب  در. داشتم  تن  به سیر آبی رنگ  به نازکی  لباس من. دادمی
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  من   چون.  ردکمی  جلوگیری  آفتاب  مستقیم  تابش  از  ندیه  هکال.  نشود  گرم  حد  از  بیشساعت  

 سر از را کاله نسیم وزش هنگام. بودم پیچیده  کالهم دور ایپارچه  نداشتم کالهی چنین

 .کنم  خنکی  احساس تا داشتم برمی

 

 
 

  و دشمی ترنزدیک افق ،هافرورفتگی در. داشت اندکی بلندی و پستی ایماسه  مسیر     

 دشمی  دیده  شرق شمال  در کوچکی  کوه . بود پیدا دست  دور انتهای تا  هابرآمدگی  باالی از

  جهت  تغییر  کوهپایه و جنوب  سمت  به جاده  که محلی در. بود آمده باال  مسطح بیابان  از که

 فرسایش  شدیدأ  ایهه کو  با  گیاهی  پوشش  بدون  ایههدرمیان   از  سپس.  شدم  متعجب   بسیار  داد

 وزیدمی  نسیم بیابان در زیرا دشمی  احساس بیشتر گرما  منطقه  این  در. کردیم حرکت شده

  یک   بر  نشسته  پیکی.  دندشمی  گرم  و  بوده  آفتاب  نور  زیر  مستقیمأ  اههصخر  محل  این  در  اما

 از. شد دیده ردکمی  حمل سیستان راه در شتر چند با را خود کاالی که تاجری و جمازه

  سرعت  به  ما  و بود پیدا 1سائیندک ایستگاه بونگالوهای متر ۵1٠٨ ارتفاع به کوهی باالی

 .بود متر 1٠٣٩  ایستگاه ارتفاع. کردیم حرکت جهت آن در

  در. کرد سؤال من  همراهان میان طاعونشیوع مورد در ایرانی دکتر یک ایستگاه در     

  کیک   برنج،   فقطکه   بود  دکانی  بونگالوها  کنار  در.  داشت  وجودتلگرافخانه   و  پست  ایستگاه این

  سنگی و  گلی ایهه کلب بلوچ  ایالت . ردکمی ن عرضه دیگری کاالی و  فروختمی کبریت و

  روستای این ازمن  بود استراحت روز که بعد روز. بودند ساخته ایستگاه کنار در را خود

  شبیه  بسیار. داشتند سختی و فقیرانهزندگی و بودهداریگله کار در آنها. کردمدیدن  کوچک

 نزدیکی در. نداشت خوشی روز و حال  بوتهکم  بیابان این در آنها ایهه گل. بودند ایرانیان

 .داد من  به  را آن از تکه چند اهالی از یکی و  داشت وجود سربی هایسنگ  سائیندک 

.  سیدرمی درجه ٣٧ به  بونگالو داخل در و بود  درجه ٣٠ هوا دمای ظهر یک  ساعت     

  و  سکوت  در زنگ بدون و  شد حرکت آمادۀ  کاروانی غروب نزدیک . ردکمی  غوغا  پشه 

  یک ناگهان. بودم آنها حرکت  شاهد دستی  روغنی چراغ با من. افتاد راه به  شبتاریکی 

  من  که بود شدید قدری به مردان فریاد. دوید من  مردان سمت  به  سرعت با آلودپشم رطیل

 .کشت  و کرد لگد را آن سریعأ آنها از یکی. دباش شده سوزیآتش کردم فکر
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 راه به روز دو برای کافی آب و شتر سه با ما گروه آوریل ٢٩ روز صبح ٧ ساعت     

  کوه،  ماالن و 1آمالف کوه  سائیندک،  ایهه کو در. ذشتگمی  ائیهه کو میان  از جاده. افتاد

  کنار  در.  بود  متر  11٢1  ایصخره  باالی   در  منطقه  ارتفاع.  دشمی  یافت  فراوانی  هایفسیل

  وجود   چرا  برای  خوبی  علف.  شد  دیده  اهه گوش   در  هائیبرج   با   چهاردیواری  یک  آمالف  کوه

 .نبود شیرین کامل  اما دشمی  یافت  هم آب و داشت

  کاسته   شرق  سمت  در  اهه کو  ارتفاع  از.  کردیم  حرکت  اهه کو  و  اهه در  میان  از  هاساعت      

  واه  ه ب  هائیستون   مانند  را  شن  گردباد.  یافت   افزایش  آن  شدت   بعدازظهر  و  وزیدمی   باد .  شد

 ردکمی ن هوا شدن خنک به کمکی و  بود گرم سیستان بادهای مانند هم باد این. ردکمی بلند

  ساعت  هوا دمای . آمدمی  خنک مناطق از شمال باد  اما دشمی  آغاز  کویری نواحی از زیرا

  دچار  تا  ردمکمی احساس. بود پیش  روز از ترگرم درجه ۵ و بود  درجه  ٣۶ سایه  در یک

  در حرکت اما ردمکمی  تحمل هم را دیگر درجۀ چند شدن بینائی، تار و سرگیجه  به شدن

  احساس شدیدتر گرما  ولی کردم رویپیاده  مدتی . بود آزاردهنده جدأ آفتاب مستقیمتابش 

  به  بود بهتر. بگذارم آن روی را خود دست  نبودم قادر که بود گرم قدری به زمین . شدمی

  خورشید جلوی ابر تکه چند. شستمنمی بود زمین سطح از باالتر متری چند که شتر پشت

 .شوم  خنک  و کرده خشک مرا خیس موهای نسیم  تا  داشتم بر سر از را کاله. گرفت را

  چاه  به سائیندک قدیمی راه شمال، در. ردیمکمی حرکت کوهستانی منطقۀ از مجددأ     

  متروکه روستای یک این. دشمی  دیده رفت  خواهیم آن سمت  به بعد روز ۴ ما  که سیدان

 مرد چند. بود روبرو مرگ خطر با مسافر و نداشت وجود آب روزه ٣ مسیر آن در. بود

  شده  آماده پیش  سال  ۴ که  جدید راه ایهه ایستگا تمامی  در. بودند مرده تشنگی از جدیدأ

  وجود آب بود ما امروز مقصد که متری  ٩۶٨ ارتفاع در بورگار ایستگاه جز به ندبود

 .داشت

  عصر   ٧  ساعت  آن  دمای  و  دش  گرم  بسیار  هوا.  بود  ما  اطراقشمال   در  کوهی  ٢بورگار     

 مرا  چادر  و  شد  حرکت  آمادۀ  بارها  کاروان  مدتی  از  پس.  رسید  درجه  ٣1  به  چادر  داخل  در

  و  شد آغاز شبانه خنک نسیم. کردم باز آزاد هوای در را خود تختخواب من. کردند جمع

  تمام  وضوح به  کویر  آسمان  ستارگان  و بود  زیبائی  مهتاب. کرد خالص اهه پش  شر از مرا

 بدن شدن بیدار هنگام بعد روز. شد قطع نسیم شب دو ساعت حدود  متأسفانه. دندشمی دیده

 .بود شده  سرخ حشرات گزش از من
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