
 

 

 

 

 

 چهارم و بیست بخش 

 بلد بدون حرکت
 

  الغر  بسیار  او.  ندارد  حرکت  قدرت  پیر  شتر  شد  گفته  من  به  که  بودیم  کرده  حرکت  تازه     

  پیش  در که ایروزه  چند زحمت شر از را او  که بود  آن  کار بهترین. رسیدمی نظر به

 زیرا کنیم  رها زنده  را او است  بهتر گفت  ما همراه چوپان  مرد  اما . کنیم  خالص داشت

 دلیل  این  به .  یابد  بهبود  خود  مهابادی  دوستان   کنار  در  استراحت  روز  چند  از  پس  بود  ممکن 

 .کرد نگاه  ما  به  زاری حالت با او. کردیم آزاد را او

  بسیار شرایط  و  درجه ٢ منهای هوا دمای . شد صاف زودی به  اما  بود ابری آسمان      

  عبور کویر جنوبی ساحل از تا ردیمک می پیشروی شرقجنوب  جهت در ما. بود مطلوب

  آنها  ما  که ائیههکو. بود آمده پدید دره چند آن اطراف ایهه کو و بزرگی کوه  بین در. کنیم

  چشم به  هم نخجیر  کوه  از حتی  کوه این . دندشمی  دیده  هنوز واندیمخمی  جنوبی  کوه را

  روی عالمتی   که ایتپه  باالی   به چوپان  مرد.  داشت  نام  سائوس مسیل منطقه  این . وردخمی

  آب شیارها  این  در معمول  فتگمی  او. گذشت  شیار چند از و رفت بود شده چین سنگ  آن

  او   سوی  به  بود  شتر  چند  بار  که  هامشک  با  ما  او  مثبت  عالمت  با.  ودشمی   جمع  باران  تمیز

  شترهای . بود شده  جمع باران آب مقداری تپه  باالیدر  اسبی نعل شیار یک درون. رفتیم

  یک  اندازۀ به  خوشمزه و  شیرین  آب فقط و بودند  خورده شیار این  آب  از پیش روز مهاباد

  کوه  سنگی ایههدامن از نبود احتیاجی و داشتیم روز یک برای آب  حاال. بود باقی مشک

  چندانی  عمق  شیارها  و  بود  ترراحت  و  ترصاف   که  مسیر  بیابانی  قسمت  از  اندکی.  برویم  باال

  تیز هایسنگ  و بود نرم بیابان شن. بود روئیده فراوانی ایهه بوت. کردیم حرکت ندنداشت

  داشت   وجود  آنها   در  آب   چاه  که  را  ائیهه کو  نبود  مایل  چوپان .  دادنمی   خراش  را  ها  شتر  پای

 .شد راضی آب از پر  مشک  دیدن با اما کند ترک

. واندخمی   خانی   کوه  و   آشین   کوه   انارک،  کوه   چررو،  کوه  را  جنوبی  ایهه کو  چوپان  مرد     

.  بود  شده  گرفته  ردکمی  راهزنی  منطقه  این  در  که  بلوچ  قبیلۀ  یک  رئیس  نام  از  خانی  کوه  نام

  شیرینی  آب  چشمۀ .  بودیم  شده  نزدیک  بزرگی  کوه  به   ما  و  شده  ترکوتاه  راست  سمت  ایههکو

  ما  و نبود مشخص  مسیر. بود مسیر فرسنگی نیم در ایدره درون در مریم ریزآب نام به

  به   غزال  چند.  ردیمکمی  انتخاب را  ترراحت  مسیر  و  کرده  حرکت  اهه چشم  و  اههکو  پای  از

  تیر  اما  کنند شکار را آنها توانستندمی بودند ماهری شکارچی هاقزاق اگر. کردند نگاه ما

 .داد فراری را آنها  و کرد  پارس هم نگ اوان. خورد  سنگ به  قزاق ٢ هر
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  و  دست یک دشمی  دیده  دور از که  آنچنان مسیر شد  مشخص اهه کو پای در حرکت  با      

  ٢٠٠ عرض و ١٠ عمق به  شیاری کنار از ابتدا. دشمی  سنگالخ رفتهرفته  و نبود صاف

  مدت  از پس . بود مشکل شترها برای آن هایبلندی و پستی  از عبور. کردیم عبور متر

 هم  نام  این.  داشت  قرار  آن  نزدیکی  در  میرزا  چاه   و  رسیدیم  ابعاد  همان  با  شیاریبه   کوتاهی

.  بود  شده   مشخص  داشتمدست   در  راآن  هنوز  منکه   روسی  نقشۀ   در  منطقه   هاینام   سایر   مانند 

  و  بر زمان  آنها  میان از حرکت  که  داشت وجود کوچکتر شیار چند عمیق شیار ٢ این بین 

 .ردیمکمی  پیدا آنها  بین  میانبری راه گاهی . داشت زیادی صبر به احتیاج  و بوده  کنندهخسته 

  جمع   باران  آب  مقداری  شیاری  در.  دشمی   کویر  دیدن  از  مانع  بزرگی  کوه  جنوبی   جبهۀ      

. داشت شکل ایپله  مانندهایایوان  کوه. ندردکمی چرا آن  نزدیکی در شتر چند و  بود شده

  مناطق   این.  دشمی  رؤیت  بود  شده  جدا  بزرگ  کویر  از  که  کویر  از  هائیقسمت   اهه تپ   بین   از

  توسط  و  داشته کویری شرایط کامل  بودند. آنها کویر  سطح  از باالتر متر چند رنگ  تیره

  با .  بود  شدهجمع  باران  آب مقداری  مه  ه منطق  این  شیارهای  در.  دندشمی  جدا  کویر  از  اههکو

  به توجه   با.  بودیم  آشین کوه و بزرگی  کوه  نزدیکی در که شدیم  متوجه ایتپه  قلۀ  به رسیدن

  بین  از مشخصی مسیر بدون. کشید طول مدتی کوه  ٢ این  بین مسیر طی ما آهستۀ  حرکت

 سر در کوهی. بود روئیده فراوانی ایهه بوت ،منطقه ماهورتپه در. ردیمکمی حرکت اههدر

  سیل چشمۀ و علیغالم  کوه نام به کوهی  کنار از. داشت نام گوجی کوه که بود ما راه

  به چپ سمت افق باالی کفتار گذر کوه نام به  بلندی  نسبتأ منفرد  کوه.  کردیم عبور صفرآب

 .دشمی  دیده  نام مین ه ه ب ایچشمه  با علیخانی نام به دیگری کوه.  وردخ می چشم

  دورتر  اندکی.  بودند  نشسته  اهه بوت   از  سقفی  با  سنگی  کلبۀ  یک   کنار  در  چوپان   مرد  چند      

  در  کیلومتر ٢٢ طی از پس . بودند ساخته  ایکلبه  چوپانان  گوجی دماغۀ نام به محلی در

  و  داشت وجود آب اندکی مه ه منطق  این شیارهای در. کردیم اطراق ارتفاعیکم  کوه  پای

  متعلق   گله  ۴.  بودند  چرا  مشغول  اطراق  نزدیک   در  گله   ۵.  شدند  آب  خوردن   مشغول  شترها

  و  بود گوسفند هزار ٢ حدود رفتههم روی. داشت تعلق  بولوج ماد  به پنجمی و آقا جعفر به

  یکی  او.  داشت  نام  نظر  حاجی  قبر  و  بود  ما  سیزدهم  اطراق  این.  دادمی   گوسفند  بوی  منطقه

 رسیدیممی  ایجاده   به  بعد  روز  ما .  بود  شده  دفن  محل  این  در  که  بود  شراب  روستای  اهالی  از

  گذشته انارک و یزد شد ازآغاز می  کرمان  از که  جاده . رفتمی  جندق و آشین  کوه به  که

  مهاباد   کاشان،  به   کرده  عبور  کفتاری  گذر  و  بولسون  چاه  کنار  از  مسیری.  رسیدمی   تهران  به 

 منفرد  کوه  یکبه روی    باریکی  گردنۀ  محلی  در  سنگی  کوه  از  ترپائین .  رفتمی   اصفهان   و

 .داشت وجود

  که   بود  این در  کار  اشکال.  بود  شده  زخم  آنها  سینۀ  زیر  و  بوده  خسته  شترها  از  تعدادی     

.  دشمی  زخمی آنها  بدن  و ردندکمی  استراحت دادندمی  انجام کار که اندازه مان ه هب  شترها

 حداقل غذایبا    و کرده  کار شدیدأ تهران  ترک از پس  آنها. بود  شدیدتر الغر شترهای زخم

  کافی  روز  یک   برای  کاه   و   نداشتیم   آب  هیچ .  نبود  سنگین دیگر    ما  بار  اما   زندگی کرده بودند

  بودند  بزرگی نر  شترهای که شترها از نفر ٧.  بود  مانده باقی کیسه  ٣ فقط دانهپنبه  از. بود

به  . ردکمی ن تهدید  را آنها خطری ولی بودند ضعیف دیگر شتر ۶ اما داشتند خوبی شرایط

 .وردندخمی غذا  خوب و کرده استراحت روزی چند باید  آنها حال هر
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  ٣٠ تا ٢٠ و کرده ترک را اطراق صبح. بود نواختیک ایران از قسمت این در سفر     

  در عصر و  ردیمکمی حرکت سنگالخ و خاکی شیارهای ماسه،  شن، میان  در کیلومتر 

 از. دشمی ن دیده رستنی یچه هدرختچ و بوته جز به. بودیم جدید اطراق به رسیدن آرزوی

.  نداشتیم معاشرت دیگری مردمان با چوپان چند از گذشته  و نبود خبری روستا و شهر

  شب  همه . دمشمی  اطراق دورنمای ترسیم مشغول من و ردندکمی  برپا  را چادرها مردان

  چادر. دشمی گرم منقل یک  با و روشن شمع یک با شده، مبلمان  شکل یک به من چادر

 پیش  درازی  راه  ایران  شرق  به   رسیدن  تا   هنوز.  بودم  راحت  آن   درون  من  اما  بود  من  زندان

  به زود یا  دیر  اما  داشت نباید این جز هم توقعی کشور از نقطه این در البته. داشتیم رو

 .رسید واهیمخ  میخر و سبز جزایر

 وضع. ردمکمی دیدن ایناشناخته  منطقۀ از سفر این انجام با من و نبود شکایت جای     

  از آنها. بود  کرده زندانی منطقه  این در را آنها روزگار جبر و  بود تراسفناک  هاچوپان 

 مردان  این  زندگی  از  بدتری  و  ترنواختیک   زندگی  من.  ردندکمی   مراقبت  سایرین  حیوانات

  تنها. ردندکمی  زندگی اهه چشم  شور آب  و روغن  و  نان با  فقط  آنها. امندیده  خود عمر در

  بودند  ناحیه  این در که  ماهی ٨ مدت در آنها . بود کویر و  مهاباد بین حرکت آنها دلگرمی

  چه  مورد در اندیشیدند،می  چه به  آنها. نداشتند معاشرت  کسی با  خود  همراه چند جز به 

  پای تا  سفر  یک  من  برای نمودند؟می سپری  چگونه  را روزها  و ردندکمی  صحبت  چیزی

  طوالنی  مدت  به   چوپان  مرد  چند  با  بتوانم  که  ردمکمین   تصور  اصل  و  بود  کافی  بزرگی  کوه

 .کنم زندگی شرایط این در

  ارتفاع زیرا بود خنک هوا صبح. رسید درجه ۵ منهای به هوا دمای ژانویه ٢٠ شب     

  ابتدا .  بود  کرده  بلورین  را  اطراف  محیط  بامدادی  یخ .  بود  بیشتر  گذشته   روزهای  به  نسبت  ما

.  کردیم  عبور  سرخ  کوه  دامنۀ  از  و  کرده  حرکت  شرقجنوب   جهت  در  گذشته  روزهای  مانند

  خود دوستان به داشت تصمیم ما بلد چوپان . رسیدیم آشین جادۀ به ساعت نیم حدود از پس

  کرده،  حرکت کوه کفر پای از باید گفت  ما به  او. دادم انعام او به  تومان  ٢  من. شود ملحق

  کرد  عقبگرد  او  سپس .  برسیم  آشین  به  و  نموده  عبور  آبساق   عبدهللا،  دم  جاقاپی،  جاپنیر،  از

 آن در شورآب کوه. نمود ترک را ما  خود بلند ردای و  سیاه گوسفندی پوست  کاله  با  و

 فرورفتگی  یک  دشمی  مشاهده  شرق  سمت   در  که  صاف  قلۀ  با  کوه  این.  بود  شده  واقع  منطقه

  پوشیبرف  نقاط.  ردکمی   کشی  جنازه   ایهه کالسک  هایسورچی  صندلی  شبیه  را  آن  که   داشت

 جبهۀ  در ردیمکمی  حرکت کوه  سمت به مستقیمأ اگر. دشمی  دیده آن  تیرۀ سینۀ  روی به 

 نداشتیم آب که شرایطی در بلد نداشتن از من. رسیدیممی  جندق روستای به  آن شمالی

  و  یزد انارک،  آشین، به   بولسون  چشمه بین اصلی جادۀ در حاال ام. ردمکمی  خطر احساس

 .رفتیممی  پیش  کرمان

  و  نرم زمین. شدیم کویر حاشیۀ پست منطقۀ وارد ارتفاعات باالی از آهستگی به     

  مشخصی جهت که بود ما راه سر آبی بدون شیار. وردندخمی لیز شترها و بود مرطوب

 .گذشتیم، بود شده تلف پیش روز  چند که ایمرده  شتر جسد  کنار از بعد  اندکی. نداشت

  و  بود زیبا  بسیار منطقه  دورنمای. شدند پدیدار غربجنوب  و  جنوب در نائین ایهه کو     

  و بوده  ترباشکوه  و  زیباتر  بودیم کرده دیدن آنها  از اخیر  روز چند  در ما  که  ائیهه کو از
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 پوشبرف  آنها  باالی  اما  ندنداشت تیزینوک  مرتفع قلل اگرچه. ندداشت امتداد جهت  سه در

 ایهه کو  رشته اکثر مانند آنها امتداد. داشت وجود کوه  این و  ما  بین کویر از کمربندی. بود

 خراسان  و  مازندران  در  فقط  ایران  ایههکو.  بود  شرقجنوب   به   غربشمال  جهت  در  ایران

  به شرق شمال امتداد در افغانستان و بلوچستان ایهه کو. باشندمی غرب و شرق جهت در

  سمت در  که   باشدمی ایشده  بافته زلف مانند ایرانایهه کو  مجموع  در. هستند غرب  جنوب

 .ندکمی   صدق هم فارس خلیج سواحل ایهه کو در مشخصه  این. ودشمی  پراکنده  جنوب

 

 
 

  شن.  وردخمی ن  چشم  به  زیادی  ایههبوت   اما  داشت  مالیمی  شیب  و  بود  خوب  نسبتأ  جاده     

 ائیهه صخر.  داشتیم  مقابل  در  را  بلند  نسبتأ   آشین  کوه.  بود  پوشانده  را  سخت  زمین  روی  نرمی

  به  بزرگی ایههکو رشته . قرار داشت کوه پشت  انارک روستای. بود مشخص  آن روی به 

  به  بیشتر آن قلۀ ارتفاع  نقطه  این از. بود  شمال به مایل شرق سمت در اندکی تیره رنگ

  داشت  وجود کوه  اطراف در کویر از ایدنباله  که  بود خاطر  این  به  احتمال. رسیدمی  نظر

  پیش  انارک ایهه کو و  بزرگی ایهه کو بین  فالتی در حاال . دادمی  نشان  بلندتر را کوه  و

 .بودند  ائیهه تپ مانند اهه کو و نبود زیاد کل  در منطقه ارتفاع . رفتیممی

.  یافت   دیگری  آهنگ   کاروان  زنگ  صدای.  شد  بیشتر  ما  حرکت  سرعت  و  مسطح  مسیر     

  شرقجنوب   جهت  از  خنکی   نسیم  و  بود  خوب   هوا.  رسید  خواهیم  روستا   به   غروب  تا   احتمال 

  غرب جنوب و جنوب سمت به اههآبرا جهت. بود ابر از پوشیده آسمان از نیمی. وزیدمی
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  مسیر. گذشتیم مسیر راست  سمت در تپه  چند از. ردیمکمی حرکت شرق امتداد در  ما. بود

 .بود  شدهاضافه   اهه بوت  تعدادبه   حاال.  پوشاندمی  را  جاده  روی  نرمی  شن.  شد  سرباالئی  اندکی

.  بود  صفر باالی درجه ٧ هوا دمای. رسید آسمان وسط به خورشید  و گذشت هاساعت      

  نواختیک  کامل  طرف ٢ هر در مسیر. ردیمکمی پیشروی ایران قلب  در شتر ١٣ با ما

که   تبت  با  محیط. دشمی ن دیده افق در برآمدگی هیچ . ندبود شده کنندهخسته  هارنگ  و  بود

 .داشت آشکاری تفاوت دادمی  مسیر نواختییک  در تغییراتی آن  مرتفع  دریاچه های

  مرده شتر  آن  جز  به  روز طول در. نبود  مسافر از خبری. ردیمکمی پیشروی همچنان      

  آشین  مسیر  یک  کدام دانستیمنمی  و  شد  شاخه  دو  جاده. نکردیم برخورد ایزنده  موجود  با

  مسیر  از و شد دودل مدتی از پس غالمحسین. کردیم انتخاب را راست سمت  مسیر. بود

  چپ   دست جادۀ  به   او دنبال به   هم ما  که  داد عالمت   مدتی  از پس. کند بانیدیده  تا  شد  خارج

 .ردکمی دور هدف از را ما  راست سمت  جاده  زیرا دهیم مسیر  تغییر

  چپ  سمت  در. نبود حیات  از اثری. رسیدیم بزرگی کوه  جنوبی قسمت  به ظهر حدود     

از  که پوشیبرف کوه آن سه. بود پیدا دوردست تا و شد باز اندکی ما دید محلی در جاده

  و  آمد پدید آسمان  در ضخیمی چندان نه ابر. بودند نائین ایهه کو پشت شدندمی دیده دور

 .گرفت  بود دلچسب بسیار اهه کو میان در که  را خورشید نور جلوی

  سفر  این  در  حدودی  تا  من.  بودم  ورغوطه  خود  افکار  در  و  خورده  لق  شتر  روی  به  من     

 حال در همه. ردمکمی مرور را آسیائی سفر اواخر خود رؤیاهای در اما داشتم حضور

  روشن   چپقی  گاهی.  دشمین   شنیده  کسی  از  صدائی  و  بودند  شترها  پشت  به  ازظهربعد  چرت

. شدند  بیدار  خواب  از  همه  ظهر  غذای  هنگام  اما.  رفتمی   باال  شتری  پشت  از  دود  و  دشمی

  به  ما. نبود خبری توقف از امروز اما ردیمکمی توقف ربع یک حدود نهار برای معمول

  میان  در اطراق حتمأ . کنیم پر را شترها و خود غذای انبار تا  بودیم آشین روستای دنبال

  بقچۀ  عباس مشهدی. بود خواهد مطلوب بسیار بیابان در اطراق چند از پس  روستا مردم

 شترسواری حال در آنها. کرد تقسیم مردان بین و برداشت آب ایکوزه کرد، باز را نان

  لقمه  رفتن پائین در اما نبود مفید غذا هضم برای شتر هایتکان . خوردند را خود غذای

  بیشتر و داشتند دهان بر معمول مدت از بیشتر را کوزه آنها کردم احساس. ردکمی  کمک

 .بود  ما انتظار در گوارائی  آشامیدنی آب آشین در زیرا نکردم دخالتی اما وردندخمی آب

  هم پرندگان از حتی. کرد یادآوری را  جانوران این آخرت شتری شدۀ سفید اسکلت     

  گوسفندان  و شترها پای رد. دوید جاده کنار  از خرگوش  یک  پیش  چندی فقط . نبود خبری

.  رفتگمی را ما  دید مقابل بزرگی  کوه  و بود سرباالئی اندکی مسیر. داشت وجود  جا همه

  شد ٣ ساعت. ردیمکمی پر را آذوقه انبار  باید و بود خانکریم  از پس روستای اولین آشین

 در ایگله  نه . دشمین  دیده آبادی به شدن نزدیک  به اینشانه  هیچ . نبود خبری  روستا از اما

  بیابان.  وردخمی  چشم  به  دشمی  خارج  آنها  از  دود  که  ائیهه خان  نه  و  داشت  وجود  چرا  حال

 اندازه  از  بیش  کردم  احساس  بود؟  آشین  جادۀ  این  آیا  رفتیم؟می   کجا  به  ما.  بود  حیات  از  خالی

  راست  سمت در مسافتی در  بود سورچی صندلی مانند که کوهی . بودیم شمال  جهت  در

  کوه  چوپان  فتگمی  او  اما کردم صحبت غالمحسین  با  خود شک  مورد درمن . داشت قرار

  او اما باشد سیاهی کوه پشت  روستا نمکمی احساس گفتم او به . بود داده نشان را دیگری



 حرکت بدون بلد  بخش بیست و چهارم

 از پس را روستا ما و بود صفر تقریبأ کوه دو بین روستا گرفتن قرار احتمال که داد پاسخ

 .یافت  خواهیم کوه  این  از گذشتن

  کاروانی  اطراق آتش جای. رفتیممی پیش آشین  و بزرگی ایهه کو میان در همچنان      

 این  پرسیدم  خودم  از.  ردندکمی  حمل  بار  آنها  که  دادمی   نشان  شترها  پای  رد  و  بود  مشخص

  اگر. ردکمی  سفر جندق   و اصفهان   بین احتمال  رفت؟می  کجا  به   و  بود آمده  کجا از کاروان

 ؟ندبود کرده اطراق افتاده دور منطقۀ این  در چرا پس بود  هانزدیکی آن در آشین  روستای

  به  زودی  به .  دهیم  ادامه  حرکت  به  بود  بهتر  و   بودیم  افتاده  دور  آشین  راه  از  ما  که  بود  مسلم

  فرسنگ   ٢  فقط   آشین  روستای  تا  فاصله  بود  گفته  چوپان  اما.  رسید  خواهیم  آبی  چاه  یا  چشمه

  امیدوار و داشتیم  کوزه در آب اندکی  فقط  حاال . رسیدیممی  جا آن به   ظهر حدود باید   ما  و بود

 کوه ایههدر وارد و خورد شرق سمت به پیچی مسیر. برسیم آبی چاه به زودی به  بودیم

 .شد بزرگی

 را اطراف هابلندی باالی از و کرده حرکت جاده در پیاده کاروان پیشاپیش هللاحبیب      

  در  صخره دو  میان  در تنگی   گذرگاه  از. ردیمکمی  حرکت  او  دنبال به   ما  و  داشت  نظر زیر

 شمال منظرۀ. شد سرازیری شرق شمال  سمت به مسیر. کردیم عبور بزرگی ارتفاعات

  شبه  مانند بیابان. وردخمی  چشم به شرقشمال  جهت  در ارتفاعاتی و بود کویر از دریائی

. رسیدمی  کویر از خلیجی به  شرق  در و  بود گرفته  فرا را جندق دور تا  دور ایجزیره

 .بود متر  ١٢۴۶  محل ارتفاع

  ٣ تا دانهپنبه  اما ردکمی  کفایت شترها امروز غذای برای فقط کاه کرد؟ باید چه  حاال      

  یک فقط نفر ره ه ب که  بود قدری به آب  اما بود کافی  روز چند  برای آرد. بود کافیروز 

 مواد روستا در اگر. بودیم کرده حساب آشین روستای روی ما. رسیدمی  چای استکان

  فرسنگی  ٣  فاصلۀ  در  انارک  روستای  به  خرید  برای  را  مردانی  نبود  کافی  مقدار  به  خوراکی

  حرکت . بودند  آشنا منطقه ایهه چا با مردان از یچیکه هن و داشتیم بلدی نه. فرستادممی

  خارج سر از را آشین  فکر شد  آن بر تصمیم. بود خطرناکی کار  شرایط  این  در آب  بدون

  بود  کرده سفر منطقه این  در سابقأ  غالمحسین.  دهیم ادامه جندق  به   رسیدن تا را راه و  کنیم

 .رسیدیممی ایچشمه  یا  چاه  به  زودی به بودیم نشده خارج راه از اگر فت گمی و

  منطقه  هایسنگ از ائیهه نمون کردن جمع حال در من. شد سرازیر دره از کاروان     

 از پس . نبود چاه  از خبری اما بود نزدیک  غروب. ردمکمی  حرکت  آنها  دنبال  به  و بودم

 .دادم ایست فرمان دره انتهای در ،حرکت  کیلومتر  ٣١

  ساعت  نیم  از  پس  او.  فرستادم  اطراف  کاوش  برای  را  غالمحسین  ،اطراق  شدن  فراهم  با     

  ٢  با  هللا حبیب و او. بود شور اندکی  آن آب اما کرده پیدا آبی چاه که  گفت  و کرد مراجعت

  گوشبه  آنها صدای شب  ١٠ ساعت  حدود . کردند حرکت آب آوردن برای هامشک و  شتر

  آب  با زودی به و  داشتند خود با فانوسی آنها . زدندمی فریاد اطراق یافتن برای که  رسید

 .رسیدند اطراق به  گوارائی و  شیرین


