
 

 

 

 

 

 ششم و بیست بخش 

 چوپونان به رسیدن
 

  از اندکی هنوز. کرد بیدار خواب از مرا آفتاب طلوع از پیش بعد روز صبح میرزا     

  رختخواب از شدن  خارج به ایعالقه  من و بود تاریک و سرد چادر داخل. بود  باقی شب

 حال در. داد فراری را شب  سرمای و شد  وارد گرم آب و  منقل با  میرزا. نداشتم گرم

بعد    اندکی .  بود  واهدخ  می گر  روز  کردم  احساس   چادرها  آوریجمع   از  پیش   و   لباس   پوشیدن 

 .ردکمی  گرم را چادر داخل منقل  گرمای. وزیدنمی   باد. تابید داخل به   چادر درز از آفتاب 

  و تابید می  اهه بوت بامدادی یخ  بلور به آفتاب. بود آیندخوش  ژانویه  ٢۴ روز رویپیاده     

  آبی رنگ  آسمان ولی دشمی ن دیده آسمان در ابری. داشت ایکننده خیره  زیبائی آن انعکاس

  آنها  شکل  ولی  بودند  خود  جای  سر  اهه کو  همۀ.  نداشت  را  مدیترانه  دریای  ساحل  کشورهای

  بسیار صبحگاهی  آفتاب زیر چفت  کوه . بود کرده تغییر  گذشته  روز غروب به نسبت 

.  انشاللا  بود، ما  امروز مقصد  دست، دور در چوپونان  ایهه کو. رسیدمی نظر به  ترفشرده

 را آن هایبرجستگی اهه سای و گرفته خود به دیگری شکل صبحگاهی نور در هم بیابان

 .وردخمی  چشم به  کوچکی برآمدگی صورت به کویر  شمال در نیگو کوه . بود کرده  تیره

.  ردکمی دلگرم و  شاد  مرا محوطه  اما  بودیم  کویر  از خارج  و  بیابان  در ما  اگرچه      

 از نفر  ٢. بود زمستانی روز یک  در منطقه  این  از من  انتظارات مانند امروز شرایط

  در نیگو  کوه از. ردندکمی همراهی ما  با  داشتند شتری روی به  را خود بار که هاچوپان 

 این. دشمی خوشحال راه سر ایههکو دیدن با آدم. بود راه فرسنگ ۴ جندق تا شرق شمال

  سخت  مسیر  در حرکت  از شترها . بود ترکوتاه  اندکی که  بود دیگری  مسیر از بهتر  مسیر

  هم کم  بار زیر حتی  و رسیده  نظر به  خسته  نفر دو  ما شتر ١٣ از. شدندناراحت نمی

  شتر  ١١ اما . شیدندکمی  را آنها دیگر  شترهای که  بود آن مانند.  نداشتند حرکت  به ایعالقه 

 .داشتند را دیگر سفر چندین قدرت و  بوده خوبی شرایط در دیگر

 شتر. دادمی  ادامه شرق جهت در سفر به همچنان همیشگی جالل و شکوه  با کاروان     

  ساربانی  نداشت احتیاج و  نبود خوشحال هاآدم دیدن از بود هیکلقوی  نر شتر یک که اول

  ردکمی  حرکت  او  سر  پشت  انداخته،  او  پشت  به  را  طناب  للاحبیب .  کند  حرکت  او  جلوی  در

 عالقه و  نداشته توجهی اطراف به شتر این. دشمی ن خارج خط  از لوکوموتیو مانند او و

  با   و  چرخاندمی   عقب  به  آرامی  به  را  خود  سر  گاهی.  ذردگمی  چه   او  سر  پشت  بداند  نداشت

 و کرده ورانداز را بیابان خود ایقهوه چشمان بااو . ردکمی  نگاه مسیر کنارۀ به مهربانی
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 از او. آمدمی  حساب به  لقمه  یک او صبر برای سفر اینگونه. نداشت هراسی آن دیدن از

  شنیدن   با  او.  کند  حرکت  سایرین  پیشاپیش  که  بود  طبیعی  کامأل  و  نبود  ناراضی  بودن  پیشرو

  کاروان  هنگامیکه. ردندکمی  حرکت او سرپشت  سایرین که دشمی  متوجه زنگ صدای

  تا رفتمی  بیابان ایهه بوت سمت به مستقیمأ  و انداختمی اطراف به نظری ردکمی توقف

  بلند   با   و  رفتمی   او   مقابل  در   قدم  چند  فقط  للاحبیب   مجدد  حرکت   از  پس .  بخورد  بوته   اندکی

 .دادمی انجام شکل بهترین  به  را خود وظیفۀ  شتر زنگ، صدای شدن

  باران اثرات که بود خورده ترک بیابان  سطح از قسمتی امروز حرکت ابتدای از     

.  رسیدیم بود خوردهترک بزرگتری محوطۀ که محلی به  بعد اندکی. بود چفت کوه اطراف

  پستی  محیط در ما که بود آن دهندۀنشان و برخوردیم آنها از زیادی تعداد به راه طول در

 کوچکی  زدۀیخ   دریاچۀ  مانند  مسیر.  نبود  تشخیصقابل   چشم  با  نکته  این  اما  ردیمک  می  حرکت

  آب  باران، بارش هنگام. بود دستیک و صاف سخت، آسفالته جادۀ مانند آن  سطح و بود

  طول در الیه این و دادمی رسوب پست محیط این در را آنها و کرده حمل خود با را شن

  سمت  به  و  چفت  کوه  تا  جنوب  سمت  به   نقطه  این  از  مسیر  احتماأل.  دشمی   سفت  سال  سالیان

  مترمکعب ٢ اندازۀ  به طبیعی  حوضچۀ شیار، یک  ته در. بود سرباالئی نیگو  کوه تا شمال

  روز  گرمای   اینکه .  داشت  نازکی  یخ  گذشته   شب   درجۀ   ۵  منهای   سرمای   از  آن  سطح  و   بوده

 باران  گواری  و  شیرین  آب  کنار  از  عبور.  بود  تعجب  جای  بود  نکرده  تبخیر  را  آن  آب  پیش

 ٢ کنار از. خوردند آب هم نگاوان و شترها ما خوردن از پس. نبود  ممکن نوشیدن بدون

 .گذشتیم ردکمی  تأمین را اطراف ایهه بوت آب که  دیگر آبگیر

  شمال  سمت  به آن شدید شیب و داشت صافی یال که نیگو  کوه  جنوب در فتگمی  بلد     

 ایهه کو  شرق  جنوب   جهت   در.  داشت  وجود  ائیهه چا  چفت  ایهه کو   در  اما  نبود   آبی  چاه   بود

  باسیو  کوه و حیدر کوه ارتفاعات این. بود سپید برف از آنها ایهه قل که شد نمایان جدیدی

  ٢.  داشت  وجود  نام  همین  با  روستا  ٢  فرسنگی،  ٩  تا  8  فاصلۀ  در  آنها  دامنۀ  در  و  داشته  نام

.  ندشدمی  خوانده  فتمونه  ه کو  و  کبودان  کوه  که  وردخمی  چشم  به  آنها  چپ  سمت  در  دیگر  کوه

 .داشت قرار آنها  پای در نام  مینهه ب روستا  ٢

  جنوب   سمت  به  را  ما  شن،  از  ایزبانه   اما  بود  گرفته  فاصله  شنی  کمربند  از  مسیر  حاال     

 دست در را آن  و کردیم عبور آن از کمربند این باریک قسمت در ما. کرد منحرف شرق

  وجود متر ١٢ تا ١٠ ارتفاع به شنی ایهه تپ شنی جزیرۀشبه  این در. داشتیم خود راست

  گرفتن  قرار نحوۀ. بود عجیب  بسیار کمربند این  شنی ایهه تپ . نداشتند بوته یچ ه هک داشت

  بیابان  از هامدت  روز طول در ما . ردکمی  مختلفی بادهای از حکایت  و نبود  مشخص  آنها

  بود چنین آن علت  احتماأل . باشد داشته  وجود شنی  ایهه زبان آنکه  بدون  بودیم  کرده  حرکت

 را باد  جهت اهه کو. ردکمی پیشروی  کمربند  این نزدیکی تا جنوبی ایههکو از ایشاخه  که

  کویر  شنی  محوطۀ  به زبانه  ٢ با کمربند این. دادندمی  رسوب  را آن هایشن  و داده تغییر 

  به  منفردی ایهه تپ  و داشت عرض متر ٢٠٠ حدود اول زبانۀ. دشمی  مربوط  شمال در

.  بود  ترعرضم ک  میک  اما  اول  زبانۀ   شبیه   دوم  زبانۀ .  بود  شده   ایجاد   آن   در  متر  ۴  تا   ٣  بلندی

  اینکه . دشمی  محدود شنی ایهه تپ به طرف همه  از و بود باز ایمنطقه  محدوده ٢ این بین

  اطراف ایهه کو ممانعت علت  به احتماأل بود  خاکی و صاف  زبانه ٢  این بین در فقط محل



 رسیدن به چوپونان  بخش بیست و ششم

 .بود هاشن  حرکت از

  مرا و  تابیده ما صورت به مستقیمأ آفتاب. رسید درجه ١٢ به ١ ساعت هوا دمای     

  زمستانی پشم شرایط این در که شترها بیچاره. وزیدنمی نسیمی هیچ. ردکمی ناراحت

 خود پشم بهاری گرمای آغاز با شترها. بود سرد هاشب  و نشده  بهاری هنوز هوا. داشتند

  با را آن  احتماأل  که بود  خواهد سرد آینده  ماه ٣ در واه ه ک فتندگمی ایرانیان. ریختندمی را

 .ردندکمی  مقایسه ودشمی  کوره به تبدیل  منطقه  که تابستان گرمای

  کوتاهی شنی ایهه تپ . بود زیاد هم از اهه بوت فاصلۀ. دادیم ادامه بیابان در پیشروی به     

  حرکت جهت. بود جنوب سمت به منطقه نامحسوس شیب. داشت وجود جاده طرف ٢ در

  خوبی  سوخت  که  محل  یک  در.  بود  رنگ  سرخ  نیگو   ایهه کو  شرقی  یال.  بود  شرقشمال   ما

  وجود   بوته   چوپونان  در  که   بود  شده  گفته  زیرا  کنیم  جمع  بوته  ایدسته   تا  کردیم  توقف  داشت

 از ما عالم روستای از حرکت از پس. گذشتیم دیگر شنی جزیرۀشبه  یک کنار از. ردندا

  اطالعات.  ردمکمی   مشخص  نقشه  در  را  نکاتی   من.  بودیم  کرده  حرکت  کویر  جنوبی  حاشیۀ 

  کویر  به   منطقه   این   که  بودم  آن  آرزوی  در  و  بودم  آورده  دستبه   منطقه   مورد  در  مختصری

 .شود متصل  نمک بزرگ

  کریم  مانند هم روستا  این. شد پدیدار چوپونان روستای و گذشتیم کوتاهی تپۀ  کنار از     

 هایسقف  و  متعدد  هایاطاق   با  ساختمان  یک   از  گلی  کلبۀ  چند  جز  به   اهه خان .  بود  عالم  و   خان

  روستا  شرق در ما. بودند کشیده صف ما دیدن برای اهالی. دشمی تشکیل مجزا گنبدی

 اهالی عالم، روستای در ما اطراق و ما مورد در مدلی کربالئی سخنان  با. کردیم اطراق

  ماهرتر  شکار در او. آمد من نزد شده شکار تازه آهوی ٢ با  شخصی. شدند مهربان  اندکی

  ترسیم  مشغول من . داشت وجود فروش برای  دانهپنبه  و  کاه روستا  در. بود ما هایقزاق از

  من   از  و  بود  بیمار  سال  ۴٠  او  که   گفت  و  آمد  من  نزد  به  پیرمردی.  شدم  نیگو  کوه  دورنمای

  گرفته  هدیه  لندن در داروئی شرکت یک از دارو مقداری من . کنم معالجه را او خواست

  او  به قران  چند عوض در. داشتم الزم رو  پیش دراز و  طول سفر  برای را آنها  اما  بودم

 .یافت بهبود بالفاصله او و دادم

 ایحوضچه در را  آب. دشمی  تأمین شرقجنوب  از زیرزمینی  قنات  یک  از روستا آب     

  وسیلۀ  به  حوضچه این  از آب. بود روئیده حوضچه  دور هائیرستنی . ردندکمی  جمع

 صدای روستا  شدن  خلوت  از پس و عصر هنگام. دشمی سرازیر مزارع به هائیجوی

 .بود  عجیب بسیار علف و آببی  منطقۀ این در صدا  این شنیدن .  رسید گوش  به آب شرشر

 برای را ژانویه ٢۵ روز. بودیم کرده حرکت کیلومتر ٣٣ پیش روز و ٢۶ امروز     

  درجه ۵ منهای به  شب دمای اما بود خوب هوا. کردیم اقامت اطراق در شترها استراحت

 استراحت روزهای در. کردم بازدید شترها از ابتدا. بود پیدا آسمان در ابر ایهه تک. رسید

  پوشاندندمی   پتو   با   را  آنها   روی  کشیده،  برس  را  آنها .  دشمی  رسیدگی  آنها   به   جهات   تمامی   از

 را آن بود آنها پشت به زخمی اگر. ماندمی  بیرون هائیسوراخ از آنها کوهان ٢ فقط و

 .نشود مالیده  زخم به  تا ردندکمی  سوراخ را پتو از قسمت آن و کرده  پانسمان

 از پس یکی خواستم اهالی از و کرده بازدید روستا از خود رسم دفترچۀ با سپس     

  حالت نشسته، آرام و ساکت  آنها. بود راحت مردها کردن راضی. شوند من مدل دیگری
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  نداشته   نشستن  به  ایعالقه   هازن   اما  ردندکمی   تلقی  مهمی  آدم  را  خود  و  گرفته  خود  به  جدی

  زدن  باال   بعد   اشکال .  شدند  راضی  انعام  دادن  با   آنها   از  تعدادی  ولی   بودند  حرکت  در  دائمأ   و

  حرکت  یک  با آنها  شوهر  یا  برادر پدر، گاهی. گردد نمایان  ایشان هه چهر تا بود  آنها  چادر

  چهرۀ و ناراضی  آنها چشمان. دندشمی شرمگین  آنها و شیدکمی  آنها  سر از را چادر سریع

  به را سر کرده، نگاه  خود زانوان و هادست  به  فقط آنها . رسیدمی  نظر به عصبانی آنها

  داشتند بغل  در گریانی نوزاد  اگر. نداشتند قرار و آرام لحظه  یک  و  چرخانده چپ  و راست

 .دهد انجام نباید مدل یک که  ردندکمی  حرکاتی  و بود ترمشکل هم این از کار

  چهرۀ  که  کنم  پیدا را زنی شدم موفق باالخره. نبودند زیبا آنها که بود  این من برداشت     

  و انتظار. بود کویر بهاری هایگل مانند او ظاهر. داشت را کویری مردمان  حالت او

  خوبی پوست و  بود خشن زنان  چهرۀ  حالت  مجموع در. بود  مشخص او چهرۀ در آرزوئی

 هایبیماری   آثار  و   رسیده  نظر   به   شکسته   و  پیر   اما   بود  نگذشته  آنها   از  سنی  اگرچه .  نداشتند

  با آنها دهان و رفته فرو ایحفره در آنها  چشمان . بود پیدا آنها صورت و  سر در پوستی

. وردخمی ن  آنها  چهرۀ  به  و بود  بزرگ آنها  بینی. رسیدمی  نظر به  زمخت  کلفت، هایلب

  درون  مشخصات   این  تمامی.  بود  آویزان  صورت   طرف  ٢  از  و   نداشت  فر  آنها  صاف  موی

.  بود شده پیچیده بود  شاد  هایرنگ با  و نو روزی مسلمأ که  کثیفی و  کهنه  پارچۀ تکۀ 

  آن  زیر از و  پوشاندمی  را آنها  پای  تا  سر  از که بود  چادرهمین  آنها  لباس  تکۀ  مهمترین 

  تا  که بود ضخیم کتان جنس از بلندی ردای مردان لباس. بودند بستهبه سر  روسری یک

  زرد آنها زمخت و گشاد شلوار. دشمی  بسته کمر به کثیفی شال با و رسیدمی آنها زانوی

  ساده نمدی کاله یک  سایرین و رنگ  سیاه  گوسفندی پوست  کالهمردان ثروتمند . بود رنگ

 وصله  رنگی سرخ ایهه پارچ  با  آنها اکثر ردای. داشتند سر به پاره و رفته رو  و رنگ و

 .بود شده ریشریش کهنگی  از آن حاشیۀ  و خورده

. ردندکمی  ریسینخ  دوک  با و  نشسته هازن. ردمکمی  دقت آنها روزمرۀ کار به  من      

  برخی. پختندمی نان آن در تنور عنوان به و برگردانده را سفالی بزرگ گلدان هم تعدادی

 تعدادی. نمودندمی آرام را خود کوچک ایهه بچ یا بوده مشغول لباس کردن وصله به

  ختمموذی    جانور  آن   نسل  شدن   برکنده  به آنها    شکار   اما   ردندکمی   پاک   را  یکدیگر  هایشپش

 ایکننده  خسته و نواختیک  زندگی که  جدأ. بودند بازی مشغول بزرگتر ایهه بچ . دشمین

  در آنها . ردندکمین احساس  کمبودی بودند ندیده را دیگری زندگی  آنها  چون  اما داشتند

 به   کمک  و  امرارمعاش  برای  و  شده  کشاورز  یا  ساربان  آنها  پسران  که  بودند  روزی  انتظار

 .کنند مبارزه روزگار با کویر حاشیۀ در خانواده

  و  برده بیابان به چرا برای را آنها هاصبح . دشمی  شترها صرف مردان وقت بیشتر     

 شب  بودند  شده  دور  آبادی از  زیادی  مقدار  اگر.  ردندکمی   مراجعت  روستا  به  غروب  هنگام

  رسیدگی حوضچه  و چاه  به  و بودند آب  مسئول ایعده. رساندندمی  صبح به صحرا در را

 این  هایزمین  از مقداری. ردندکمی تقسیم مزارع بین مساوی طور به  را آب  و کرده

 .بود شده سبزی بوستان  به  تبدیل مناسب   آبیاری با پست سرزمین 

  دیگر محصول چند و ایریشه  گیاهان  سبزیجات، پیاز، ذرت، گندم، آنها  محصوالت      

  کافی دانۀپنبه  دلیل این به. دشمی صادر انارک به که بود زیاد قدریبه  پنبه محصول. بود



 رسیدن به چوپونان  بخش بیست و ششم

  بار   با   کاروانی  ما   رسیدن   هنگام.  داشت  وجود  دشمی   گفته  توک  پنبه  آن  به   روستا   این   در  که

 سوزی  زغال  کار  به  مردان  بود  زیاد  درختچه   و  بوته  که  هائیمحل  در.  بود  انارک  عازم  پنبه

 .بود  سوئد  اورۀ  ۵٢  و  کرون  ٣  معادل  تومانیک  روستا  درزغال   باریکقیمت .  بودندمشغول 

  روستا این. داشت سکنه  نفر ۵٠ند و روستا ردکمی  زندگی خانواده ١٠ چوپونان در     

.  بود  فعلی  روستای  فرسنگی  نیم  فاصلۀ  در  قدیمی  چوپونان.  بود  شده  ساخته  پیش  سال  ٢  فقط

  داشت  گوسفند  ۵٠٠  و  شتر  ٣٠٠  روستا  این.  بود  مشخص  آن  قدیم  محل  روسی  نقشۀ  روی  به

.  داشت وجود  روستا  در  االغ ۶ حدود. بودند چرا مشغول انارک  نزدیک  ایهه کو در که 

  مالک. نبود مناسب االغ زندگی برای منطقه شرایط زیرا بودیم ندیده االغ که  بود هامدت

 مالیات  اهالی  ازتومان   ٢٠٠  ساالنه  او  و  بود  شاه  برادر  ،١السلطانظل  شاهزاده  منشی   روستا

 را خود سعی نهایت زراعی هایزمین در فرساطاقت  و سخت کار با اهالی. رفتگمی

 و حرمسرا داشتن به  قادر آنها خون مکیدن  با او اما آورند دست به محصولی تا کردندمی

  به  کاروانسرا  شبیه  و  بوده  مربوط  مهه ب   روستا  ایهه کلب  شد  گفته   چنانکه.  بود  شاهانه   زندگی

  موجود   ساختمانی  مصالح   و  هوائیوآب  شرایطبه   توجه   با  که   ساختمان  گونهاین .  رسیدمی  نظر

 قراربیشتری شن  و  باد معرض در بودند منفرد اهه کلب  اگر. بود مناسب  بسیار دشمی ساخته 

 مه ه ب آنها چسباندن با اما دشمی سرد هازمستان و گرم هاتابستان  آنها درون و رفتندگمی

 دشمی ن یافت منطقه در درختی تنۀ و  چوب چون. آمدمی  عمل به جلوگیری کار این از

  اهه کلب داخل. ساخت  توان می گنبدی سقف  فقط  گل  با . بود غیرممکن صاف  سقف  داشتن

 .دارند نظافت  از دیگری برداشت آسیا مردم  مجموع در. بود فقیرانه و کثیف  ساده، بسیار

  ایهه کو پای فرسنگی ٢ فاصلۀ در یکی . رفتگمی سرچشمه چاه ٢ از روستا قنات     

. داشت قرار وربند گذر کنار در ترمالیش میک دیگری و شرقجنوب جهت در آبادعباس 

 در.  دشمی   جاری  روستا  سویبه   آب  و   کرده  تالقی  مهه ب  روستا  قدیمی  محل  در  قنات  دو  این

  فقط   مالیمی  شیب  تمام  استادی  با  اهالی  اما  بود  آب  حرکت  جهت  خالف  در  منطقه  شیب  واقع

.  ردندکمی  هدایت  روستا   اینبه   را  آب  و   داده  آن  به  باشد  کافی  آب  حرکت   برای  که   ایاندازه  به

 .بود  یافته  پایانکار   ماه  ۶ از پس قدیمی  روستای از جدید قنات  ساختپیش   سال دو حدود

اهالی  ایهه گفت شبیه  که  شد  داده من به  قنات ساخت  مورد در  اطالعاتی روستا این  در     

  برسند آب به اهه چا صورتیکه در. ودشمی حفر آزمایشی چاه چند ابتدا. بود عالم روستای

  و  چاه ایههدیوار. نندکمی  مرتبط  مه ه ب تونل با  و  کرده حفر مسیر طول در  چاه تعدادی

  قنات   از  نگهداری.  است  متر   یک   حدود  تونل  قطر.  نکند  ریزش  تا   پوشانندمی  گل  با   را  تونل

  ابداع این  به  را اهالی آب، به  نیاز که ایرانیان شاهکار این. باشدمی  فراوانی کار نیازمند 

 مبارزه طبیعت  قوانین  با  آنها  واقع در. است عجیب  بسیار فرنگی یکبرای کرده وادار

 کشاورزی  برای  بارور  و  خوب   زمین   وجود  قنات   احداث  آغاز  ضروریات   از  یکی .  نندکمی

 بارش  امکان.  نداشت  باران  بارش  به  نیازی  عالمروستای  برخالف  روستا  این   قنات.  باشدمی
 تیر ١٢ با  برابر ق ه ١٣٣۶ درگذشت اصفهان، نو باغ در ق ه ١٢۶۶ تولد السلطان،ظل میرزا مسعود. ١

 اما نشدولیعهد  بود قاجار غیراو  مادر از چون السلطنه،عفت و شاه ناصرالدین پسر بزرگترین خ، ١٢٩7

 . اوست قلم به مسعودی تاریخ کتاب بود. اصفهان مکا ح  یمدت



 دین سون هه  عبور از دشت کویر
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  مجموع  در. باریدمی  باران فقط آن از پس و داشت وجود آینده هفتۀ ٢ طول در برف

 برخی در و باریدمی فراوان باران ها سال بعضی. بود نامشخص منطقه این در بارندگی

 زمینی  زیر  سفرۀ  یک  از  آن  آب  زیرا  دشمی ن  خشک  هرگز  قنات  آب  اما  نبود  باران  از  خبری

 .دشمی  تأمین داشت آب موارهه  هک

  نبود  افتاده  دور روستا . رفتمی  آباد عباس   و انارک  عالم، آشین،  به   روستا  از ائیههرا     

 از که  بود راه فرسنگ  ١۶ انارک  تا. ندوردخمی گره مه ه ب محل  این  در  فوق ایههرا و

  حوض   بیاسون،   دم   سرگذر،  از  آشین  مسیر.  ردکمی   عبور  الریجان   دهنۀ   و  مشاجری   دربند،

  حوض پلنگ، چاه  عروسان، از که بود راه فرسنگ  ۴٠ یزد تا. ذشتگمی  لطفی حاج

  از دیگری مسیر. ذشتگمی آباد حاجی و رئیس  مش خراسانی، چاه  گبرا، حوض  آبرسان،

  خرمائو جعفرو، داری، مجید، چاه میرزا، حوض مهرجون، آبگرم، دربند، حوض طریق

 روستا این در خود راه سر هاکاروان اینکه از روستائیان. رسیدمی طبس به  آب شور و

  زندگی   در  و   باشد  کاروان   در   فرنگی  یک   اگر   به ویژه  بودند   خوشحال   بسیار  ردندکمی   توقف

 .کند ایجاد تغییری  آنها یک نواخت

  شمال  و   شمال  در  رنگی  سرخ  ایهه تپ  مخصوصأ   نبود  نواختیک   کامأل   روستا  اطراف     

. انداختمی   گداخته   آهن  یادبه   مرا  و   شده  تیره  آنها  رنگ   غروب،  نگامه  هک   داشت   وجود  شرق

 جندق به  سفر قصد ما اگر و رسیدمی نظر به اهه تپ  این میان در ریسمانی مانند طبس راه

 پوشبرف ایهه قل با  ائیهه کو جنوب سمت در. ردیمکمی  سفر راه این از باید  نداشتیم را

  با   کویر  از  قسمتی  و  بیابان  جهت  آن  در.  بود   باشکوه  بسیار  آنها  شرقی  جبهۀ   که  داشت  قرار

  اهه تپ  پای  از  که  بود  شده  کشیده  روستا  جنوب  در  شن  از  کمربندی.  دشمی   دیده  شنی  ایهه تپ

  رسوب آنها روی به  شن اندازه همان باد زیرا شد نخواهند بزرگتر اهه تپ  این. دشمی آغاز

 .بود دریا امواج مانند  محیط سطح. بردمی  خود با که دهدمی

  ٣. نبود گورخر از اثری اما  دشمی  یافت  فراوان آهو  چوپونان اطراف هایبیابان  در     

  کباب  تا کردیم اضافه  آذوقه انبار به  و  خریده  بودند کرده شکار روستا مردان که را آهوئی

  کوهی کبوتران. بود فراوان منطقه در مه ه روبا و گرگ شد گفته. شوند ما آیندۀ روز چند

 چادر  به   حتی   که   بود  زیاد  پشه  آب،   حوضچۀ  اطراف  در.  بودند  کرده   النه   اههکو  اطراف  در

  جمع  آب  اندکی که  جائی   در و نبود  غیرطبیعی  منطقه  این  در آنها  وجود . کردند حمله  هم  ما

  ٩٠۴ چوپونان ارتفاع . نند کمی ولد و زاد و رسیده محل آن  به مسافرین مراههه ب آنها شود

 .بود متر


