
 

 

 

 

 

 

 

 بخش سی و هفتم

 طبس
 

 از پس هوا. کرد اطراق و شد وارد طبس از کاروانی ما حرکت با همزمان صبح     

  ساعت یک  از  پس  خوشبختانه  ولی  دادمی  آزار  غربی  باد  اما  بود  آفتابی  و  صاف  شب  سرمای

.  شد  تبدیل  پست  منطقۀ  در  جویباری  به  ردیمکمی  حرکت  آن  امتداد  در  ما  که  مسیلی.  شد  قطع

  اهه تپ میان از شرق جهت در همچنان. دیمشمی نزدیک گرمسیر به که بود مشخص کامأل

 وارد شترها  به فشاری مسیر سرازیری در و بود عالی و سخت جاده. ردیمکمی  حرکت

  شترها  پای  جای  اما  بود  خشک  جاده.  داشت  کویری  شرایط  که  رسیدیم  ایمنطقه   به.  دشمین

 ایحفره  درون . بود باریده باران مه همنطق  این  در که  بود  آن  نمایانگر شده خشک  گل در

  متر  ٢ عمق به خشکی رودخانۀ امتداد در. خوردند  آب شترها و بود شده جمع آب مقداری

  سنگ  مذهبی  نماد  یک   که  عباس  شاه  چیل  در.  ردیمکمی   حرکت   متر  ٣٠  تا  ٢٠  عرض  به   و

 نخل ،موغو در. داشت درشتی شن و  بود ماسه آن کف.  کردیم عبور رودخانه از بود چین

  ادامۀ . رفتند بین از و شده ترعمق کم اههآبرا تمامی. بود روئیده صافی محوطۀ در تنهائی

  ایجاد  نددشمی  بیابان  سطحمه ه رفت  رفته که را مانندهائیایوان  راست، سمت  ایهه کو رشته

  محلی  در .  دشمی  تیره  خاکستری  و   سرخ  آنها   رنگ  گاهی  و   بود  گچی  اهه کو  جنس .  بود  کرده

 .کردم پیدا ماهیگوش فسیل یک

  نظر  به  تیره سربی دیوارۀ یک مانند سایه در که  شتری کوه جهت در مستقیمأ مسیر     

  و  شد گرم بسیار آفتاب  ١١ ساعت. شد ترروشن  آن  رنگ  آفتاب آمدن بال  با . بود سیدرمی

  ،شرق جهت در. گرفت وزیدن بود دلچسب بسیار که شرق جنوب از خنکی نسیم 

 .ندبود آورده پدید ایتیره   خط ،ما امروز مقصد  ده، ۴ آبادی هاینخلستان 

 اههآبرا  رفته رفته .  بود  شده   پر   اخیر   باران  از  و  بود  طبیعی  حوض   یک   فرسخ  سه  حوض      

  ماسه   میزان  از.  بود  کنندهخسته   بسیار  مسیر .  شدند  ترعمق کم   بودند  شرق  جنوب  جهت   در   که

  به   را  الغ  ۴  مرد  ٣.  بود  روئیده  ایبوته  توک  و  تک  خاکی  ارتفاعکم  ایهه تپ   در  .شد  کاسته

  قعر  در ما . شد مسطح  جاده و  رفت بین  از مسیر شیب. ردندکمی هدایت گور رباط سمت

 نزول متر ٣٠٠ گور رباط به  نسبت و ردیمکمی حرکت متر ۶۶١ ارتفاع به پستی منطقۀ

  منطقه  ایههآبرا.  بود  شده  ایجاد  گوبوکنده  نام  به  غاری  مانندهاایوان  از  یکی  در.  بودیم  کرده

  فاحشی اختالف چه . بود بیابان چپ سمت  و  کویر ما راست سمت . بودند جنوب  جهت  در

   و چشمه  بوته، بیابان در اما نبود حیات از اثری کویر در. داشت وجود منطقه  دو این بین
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 .داشت وجود چاه

  که بود دور اهه کو از قدری به. بود خشک  ده ۴ فرسنگی یک در فرسخ  یک حوض     

.  بود جاده  فرسنگی نیم فاصلۀ در کوچکی  کویر. سیدرمی  حوض  این به  زحمت  به آنها آب

  ساحل ی خوداهه بوت  با بیابان  و سیدرمی  نظر به  دریا  مانند  آفتاب  شدید نور زیر  آن  سطح

 دیروز به نسبت  شتری کوه . گذشتیم سلیمان  دریای نام به  شورابی از. دادمی  تشکیل را آن

  و  ردیمکمی حرکت  پستی  منطقۀ  عمق در ما  که  بود  دلیل این  به شاید . بود شده ترضعیف 

 .بود کرده  تغییر بود شده  واقع مرتفعی  محل در که گور  رباط به   نسبت ما دید

.  شدند  ترواضح   ده  ۴  روستای  درختان.  دیمشمی  نزدیکتر  خود  امروز  مقصد  به  رفتهرفته      

 که  شد  جدا  جاده  از  مسیری  راست،سمت  در.  نداشت  رستنی  هیچ  زرد  رنگبه   مسطح  محیط

.  شد  رؤیت  جهت  آن  در  نخل  7  با  نخلستانی.  فترمی  ده  ۴  فرسنگینیم  فاصلۀ  در  خیرآباد  به 

  خشک   قنات  با  خرابه   چند  کنار  از.  بودند  درخت  بلندی  به  گز  ایهه درختچ  مسیر  اطراف  در

  هائینخلستان  سرسبزی محوطۀ  در. رسیدیم جاری آب با  دیگر قنات  چند به . کردیم عبور

  جریان.  گذشتیم  اهه گوش   در  برج  ۴  و  خشک   خندق  با  ایمخروبه   قلعۀ  کنار  از.  داشت  وجود

  عبور آبادی  گورستان  کنار از. بود کرده ایجادائیهه حفر آن  جنوبی و  شمالی ۀدیوار در آب

 .بودند ساخته طاقی آبادی مهم مرد چند گور  روی به  و گذاشته آجر قبرها روی به . کردیم

 یزد اهالی از مردی توسط  پیش  سال  ٢۵ که   زیبائی و  عظیم کاروانسرای از خارج  در     

  بزرگ،  چهارگوش بنای این  در. کردیم اطراق بود  شده  ساخته تقی مال حاجی نام به

 یک  نمونۀ  کاروانسرا این . سیدرمی اههحجر به که  داشت وجود  توئی در تو هایدالن

  دامنۀ و بوده  مشخص کامأل خورشید  نور زیر چپ  سمت ایهه کو. بود شرقی کاروانسرای

  آن  رنگ  و بودیم شده نزدیکتر  شتری کوه  به  حال . شدختم می روشن بیابان  به  آنها  تیرۀ

  وضوح  به هانخل  بین از که آن سپیدپوشقلۀ . بود کرده تغییر گذشته های روز به  نسبت

  ما  پای زیر روستا  محقر و گلی ایهه خان . بود آورده پدید را زیبائی  تابلوی بود، نمایان 

 افق  خاکی  زمینۀ   در  آنها  سبز  هایبرگ  و  رفته  بال  کمانی  حالت   با  هانخل  از  تعدادی.  بودند

  حدود  امسال سرمای در. بود شده زرد و  افتاده  زمین  روی  به هائیبرگ . بود دیدنی بسیار 

  پنبه  ذرت، گندم، روستا  محصولت. بودند شده سرمازده روستا نخل هزاران از نخل صد

  حدود  آن  اهالی  تعداد.  داشت  الغ  ٣٠  و   گوسفند  هزار  ٣  خانه،  ٨٠  روستا  این.  بود  تنباکو   و

  روستا   تعدادی  و  بود  طبس  ده  ۴  روستا  این   نام.  بود  آمیزاغراق  قدری  که   شد  گفته  نفر  هزار

  آباد، تاجی  دهنه،  آباد، کاظم  خیرآباد، تشکانون،  سلیمانیه، تورگنون،  آباد، مهدی هاینام  به 

  فرسنگی   ۴  فاصلۀ  در  اسمیگو  نام  به  کوهی.  داشت  وجود  آن  اطراف  در  شور  ده  و  آباد  دولت

  در چاه چند بلد و دشمی یافت  آن در غزال و  کوهی بز . بود  شده واقع  روستا شرق شمال

 .ناختشمی کوه اطراف

  در. شیدکمی  طول  روز ۶٠ زمستان  سرمای  و روز ۴٠ شدید گرمای که  دشمی  گفته      

 امسال بارندگی مه ه منطق  این در. بود باریده باران بار ١٠ و برف بار دو زمستان طول

  غربشمال از که  بود خراسان باد مانه ه منطق  اصلی باد. بود گذشته هایسال  از بیشتر

  بود  مشخص. رسید گوش به هاشغال صدای که  بود نشده تاریک کامأل  هوا هنوز وزیدمی

   پارس هاسگ زیرا نداشتند را اطراق به   شدن نزدیک  جرأت اما بودند گروه گروه  آنها که
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 .ردندکمی

  تا  منزل آخرین و نداشتند ما به توجهی اهالی ما حرکت نگامه ه فوری  ٢7 روز صبح     

  مسیر. بود شده واقع جاده راست سمت در ایفاصله  در تشکانون روستای. شد آغاز طبس

  و  راست سمت در آنها هاینخلستان . کرد عبور تورگنون و آبادتاجی روستاهای میان از

. آمدندمی   کویر  جهت  از  بوته  بار  با  الغ  کوچک  هایکاروان .  بود  جاده  چپ  سمت  در  مزارع

 اداری سفر یک از که بود عمادالملک منطقه والی این و دشمی دیده ایکالسکه  چرخ جای

 پس در افق ضعیف ایههکو. داشت نام طبس و تون او ولیت. بود کرده مراجعت تون از

.  بودند غرب  جنوب  جهت  در هامسیل. بود کرده ایجاد  زیبائی منظرۀ هانخلستان  و اهه تپ

  بیابان  در روستا این . بودند شردآباد روستای  باز  قنات  از خوردن آب  مشغول نر گاو چند

 .ردکمی آبیاری را هانخلستان   و مزارع آن قنات  و شده واقع علفی و آببی

.  بودیم  شده  گرمسیر  وارد  که  بود  مشخص  کامأل  اما  استکمی  هوا  گرمای  ازقدری    نسیم     

 امتداد  که   شد  دیده  قناتی  فرسنگ  دو  طی  از  پس.  بود  درجه   ١۵  حدود  هوا  دمای  یک  ساعت

  را چاهحلقه  ١١٠ تعداد من . کرد تعقیب  چشم با دشمی  غربجنوب  جهت  در را آن

  این. آمدمی زمین روی به آباد علی روستای در که بود عظیمی بسیار قنات. کردمشمارش

 .بود پیدا دوردست در روستا

  روستا  این ارتفاع. شد غرب جنوب اههآبرا جهت  ده 4 روستای به  رسیدن از پیش     

 در فقط . بود سربالئی اندکی  متری 7٣٣ ارتفاع  در طبس  سمت  به مسیر و  بود متر ۶٩7

  خود راه سر  و فترمی  آباد محمد  روستای به جدیدی قنات. بود  روئیده ائیهه بوت اههآبرا

  مقابل  تیرۀ خط. ردکمی پر بود ریخته  فرو آن شکل گنبدی سقف از قسمتی که را حوضی

 .داشت  قرار  شتری  کوه  هایکوهان   زیر  در  که  بود  طبس  هاینخلستان   این.  شد  رنگ  سبز  ما

  مسیر   ارتفاع،کم  ایهه تپ   میان  در  متر  چند  عمق  و   ٣٠  عرض  به   مسیلی  از  عبور   از  پس     

  به  آنها صاحب که شد دیده الغ تعدادی فقط. نبود زیاد آمد و رفت اما شد جاده به تبدیل

  و زرد رنگ  به  مانندی کویر  منطقۀ را ما  دور تا  دور. زدمی  چرت آنها  از یکی روی

 خود به را ما دست دور هاینخلستان . بود گرفته فرا گیاهیپوشش  بدون و خاکستری

 وسط در اوآس یک از زیباتر چیز هیچ . کنیم اطراق آنها خنک سایۀ زیر تا خواندندمی

 نور  زیر  شترسواری  و  کرد  فروکش  نسیم.  نیست   طبس  زیبائی  به  اوآسی  هیچ   و   نبوده  کویر

 سواحل با آن هوای و آب  و بود هانخل سرزمین  گرمسیر، اینجا . شد آزاردهنده آفتاب گرم

  عباس   و  داشتم  طبس   و  تون  والی  برای  فرمانی  اتابک  صدراعظم  از  من.  داشت  تفاوت   کویر

 .بگیرد نظر در ما اطراق برای راحتی باغ تا  فرستادم او نزد را غالمحسین و بیکقلی

  کوچک  کاروان. ردیمکمی حرکت علف و آببی بیابان میان از معمولی سرعت با ما     

  در طبس. ردکمی  مراجعت  خود روستای سمت به طبس  در خود کار اتمام  از پس الغی

 داشت آب رود  این که زمانی. ردکمی آبیاری را هانخلستان  که داشت قرار راهی آب کنار

  شهر وارد غرب شمال جهت  از ما. بود غرب جنوب به شرق شمال آن  جریان جهت

 هانخل . گشت تبدیل هائینخلستان  به  و  هشد تقسیم   نقاطی به سبز  خط  مدتی از پس . دیمشمی

  یک  و گنبد  تعدادی. بود شتر  کاکل مانند آنها هایبرگ . بودند  بلند بعضی و  کوتاه  بعضی

 مزار بر ایتپه روی به آبادی از خارج گنبدها این. وردخمی  چشم به آنها میان در مناره
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  این پای در شهر گورستان. بود شده ساخته بود عرضا امام برادر که عرضا حسین سلطان

  این  از  پیشاپیش  نگاوان.  کردم  آماده  را  خود  بزرگ  عکاسی  دوربین  من.  داشت  قرار  مقبره

 خارج در روز طی که را هاشغال بوی او احتماأل. نمود پارس به شروع و رفت بال تپه

 را  سرنوشتشان  از  طبس  اهالی  شکایت  هم  شاید.  بود  کرده  احساس  بردندمی  سر  به  شهر  از

 . بود داده مسکن   مکان این در خارج دنیای از دور را آنها  چرا که ردکمی  بیان 

 

 
 

  طرف همه  از آن  بلند هایبرج  و بارو. رسیدیم ایقلعه  با عجیب  شهر این به  بالخره     

  خواب  شهر  یک  به  جاده  این  که  بود  چنان  و  وردخمین  چشم  به  ایزنده   موجود  هیچ.  بود  پیدا

  رنگ  سبز  ریز هایبرگ  با  دنیا  درختچۀ بلندترین جاده  چپ  سمت  در. باشد رسیده آلود

.  بود  باشکوه  بسیار  کویر  و  بیابان  میان  در  درخت  یک  بلندی  به   منفرد  بوتۀ  این.  بود  روئیده

 محل این  در توانستندمی  دندشمی وارد شهر به  کویر از تابستان  فصل در که  مسافرینی

  تمام  زیبائی  به   شهر  پشت  در  شتری  کوه.  اندازندبی   شهر  به  نظری  و  کرده  استراحت  قدری

. کردم  برداریعکس   بوته   این   از  من   و   دیمکر  استراحت  قدری  و  کرده  توقف  ما .  دشمی   دیده

 را  شهر  ایساحره   که   بود  آن  مانند.  داشت  خاصی  زیبائی  آن  هایبرگ   و   شاخ  میان  از  شهر

 .باشد آورده وجود به هیچ از

 گرد هایبرج  با شهر باروی سمت به  مستقیمأ و پیموده را مسیر قسمت آخرین سپس     

  پای تا بیابان و کویر. بود شده واقع شهر وسط در هایشبرج  با شهر ارک. کردیم حرکت

  بر نشسته سوارکار ۴. دشمی ن دیده بارو  از خارج رستنی هیچ . داشت امتداد شهر باروی

 به هااسب  از. آمدندمی  ما سوی  به گرانقیمت هایزین  و  اعال رواندازهای با  زیبا  هایاسب

  سمت  به  را ما  و  گفت خیرمقدم ما به والی طرف از آنها  رئیس. کردند سالم و آمده زیر

 در را خوب هایاسب از یکی. کرد راهنمائی بود شده گرفته نظر در ما برای که  باغی

  مرا نقشۀ  ترسیم   جشنی هیچ  و  بودن میرس  استقبال  مراسم از خبری اما داد قرار من اختیار

 دو هر هم و  داشتم خوبی دید هم زیرا  دادم ادامه حرکت به شتر  بر نشسته  من . نکرد مختل
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 .بود آزاد ترسیم برای من  دست

 هوای در و  خود ایهه حجر از خارج در مردانی. شدیم شهر  وارد سوارکاران همراه     

 برای را شده رنگ ایهه پارچ. بودند پارچه کردن رنگ و پنبه کردن پاک مشغول آزاد

 نصب  هائیپرچم  ما  ورود  برای  که  بود  آن  شبیه  و  بودند  کرده  آویزان  خیابان  در  شدن  خشک

 .دادمی  شهر به خاصی زیبائی خندق، و گرد هایبرج  با  شهر باروی.  باشد شده

  مشغول  خریداران و بود  شلوغ  شهر. شدیم  شهر میدان وارد و پیچیده  چپ  سمت  به     

 تعدادی. بود کرده اطراق شهر در اطراف روستاهای از هائیکاروان . بودند زنیچانه 

  ما  کاروان دنبال به  کنجکاو و کاربی مردم. دشمی  حرکت آمادۀ بارگیری حال در کاروان

 .بود  نادر اتفاقات  از شهر به  فرنگی  یک ورود که   بود پیدا کامأل . ردندکمی  حرکت

  شهر  میدان به  داشت شرقشمال سمت به ناچیزی انحنای هک میمستقی  و طویل خیابان      

  پرتقال  باغات.  ردکمی  آبیاری  را  پرتقال  و  توت  درختان   آبی   نهر  آن  طرف  دو   در.  رسیدمی

  سایر   ایهه خان  با  مقایسه   در  اهه خان  از  تعدادی.  داشتند  قرار  گلی  هایچهاردیواری  درون  در

  خیابان  این چپ سمت در والی کار محل ورودی. داشت زیباتری تزئینات ایران شهرهای

 ائیهه خان  و  هانخلستان  آن طرف دو در. بود شهر خیابان تنها این که دشمی  احساس. بود

 .وردخمی  چشم  به  شهر مزارع هانخلستان   بین ایهه کوچ  انتهای در. دشمی دیده

  از. شد  دیده خرابه  یک  بقایای  با  کوچکی میدان . رسیدیم خیابان  انتهای به  بالخره     

 عبور  برای  آن  دروازۀ.  شدیم  وارد  بود  خواهد  ما  اطراق  آینده  روز  چند  در  که  باغی  دروازۀ

 چادر. کردند منتقل داخل به را بارها و بسته باغ از خارج در را شترها. بود  کوتاه شترها

  سوزان و خشک منطقۀ این در آب شرشر صدای. شد پا بر نهر دو بین چمنزاری در من

 از  جلوگیری  آن  و  داشت  هم  دیگری  مثبت   نکتۀ این نهر    آن  از  گذشته.  بود  دلنشینی  موسیقی

 از که  بودیم کسی  اولین  و کرده اطراق قنات  ابتدای در ما . بود چادر  داخل به  عقرب  ورود

  دائمأ  که  شدند پا بر طوری چادرها. ردیمکمی استفاده دشمی  ترکثیف  رفتهرفته  که  آن آب

  و  آب شرشر  صدای به  شب سکوت در که  بودم آن آرزوی در من . باشند نخلی سایۀ  زیر

 سبز هایبرگ  میان از شرق شمال در شتری کوه سپیدپوش قلۀ. کنم گوش هابرگ لرزش

  چشم  به جمال کوه ایههصخر راست سمت در دورتر اندکی. داشت خاصی زیبائی هانخل

  بالی قسمت  در ما . بود پنجره آن دور تا  دور که داشت ایبالخانه  باغ ورودی. وردخمی

.  بودیم کرده اطراق ذشتگمی  هانخلستان  و اهه خان   میان از زردی ریسمان  مانند که   خیابان

 .دشمی  دیده خیابان این انتهای در آفتاب

 جدا نهرهائی آنها از یک هر از. ندردکمی  آبیاری را باغ سمت  یک کدام هر نهر دو     

  یکی  آب  امروز. دشمی  آبیاری نوبت به  باغ  هر. فترمی  مزارع و  هاباغ  سمت  به  و  شده

  دیگری باغ  و مزرعه نوبت سپس. فترمی شهر شمال هایباغ  و مزارع سمت به آنها از

 .شتگمی  تقسیم مزارع و هاباغ  بین  آب ترتیب مینهه ب  و دشمی

  ظاهر با  و راحت پاپوش و گشاد شلوار تیره، ردای گوسفندی، پوست  کاله  با مرد  چند     

 روی به  من  چادر خارج  در و ردندکمی  حمل  سینی  یک کدام هر . شدند باغ  وارد آراسته

  روغن  خرما، بشقابی ماست، و شیر کاسه یک عسل،کاسه  یک قند، کله چند. نهادند زمین

  نسیم .  بود  کرده  ارسال   ما  ورود  میمنت   به او    که  بود   والی  رخان ادست   این .  بودند  آورده  نان   و
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  خود لنۀ  و خوانده آواز هانخل  بالی  پرندگان. ردکمی  خنک را هوا گرم روز  یک از پس

 از یکی صدای  شدن بلند  با. سیدرمی گوش  به دور از هاشغالصدای. ردندکمی  جستجو را

  اینو. پیچیدمی  باغ در شب سکوت در آنها صدای. دندشمی آوازهم  او با شغال صدها آنها

  آسمان . دشمی  مخلوط دیگر چادر در مردان صدای با  و  سیدرمی گوش به  نهر  آیندخوش

 از بلندی هایبرج  مانند  هانخل . دندشمی  مشاهده تمام وضوح  به اهه ستار و  نداشت ابر

 .بود دلنشین  بسیار شبانه  نسیم در آنها برگ لرزش صدای. ردندکمی  مراقبت ما اطراق

. رفتم والی دیدن به من فوریه ٢٨ روز. کردیم اقامت طبس در هفته یک مدت به ما     

  گذشته،   نداشت  برگ  هنوز  آن  میوۀ  درختان  که  باغی  از.  آمد  من  استقبال  به  او  سالۀ  ٢٠  پسر

  مجاور  در  تالر  از  ایگوشه   درمن .  بودند  ایستاده  متعددصفوف  در  هافراش.  رسیدیم  قصر  به

  مفروش تالر کف. نشستم اروپائی صندلی یک روی به قدی تمام پنجرۀ کنار در و آتش

 .داشت قرار میز روی به مختلفی هایخوردنی. بودم کرده خارج  پا از را هاکفش و بود

  پس. گفت خیرمقدم و کرده سالم مؤدبانه. بود سیاه هایسبیل با ایساله  ٣٨ مرد والی     

  مقام  این و شده متولد طبس در که گفت او. دیمشمی صمی  دوست دو مانند کوتاهی مدت از

  حسن  امیر نام به او بزرگ پدر فتگمی او. داشت تعلق او اجداد به  گذشته  سال ٢٠٠ در

  آن  از پیش  شهر . ه بودآورد پدید  زمین  از جادوگری مانند  را شهر این  پیش  سال ١٢٠ خان 

  و  ه شد کاشته هانخل. داشت بهتری هایزمین  فعلی مکان  اما بود  شده  واقع ترشمالی اندکی

  ویران  آن جنوبی  نیمۀ   که بازار. شد احداث  شهر  میدان  و طویل  خیابان .  ندشت گ  حفر هاقنات 

  او. شد بنا  هابلوچ  از حفاظت برای شهر  ارک و  جمعه مسجد. شد  ساخته مجددأ بود شده

  ساخته  سیستانی راصف امیرلیث دست به و داشتقدمت  سال ٩٠٠ شهر منارۀ که فتگمی

 بزرگ مسجد  به متعلق مناره. داشت وجود محل این در روستائی سابقأ این بنابر. بود شده

 .فت گمی اذان مسجد طاق پیش از مؤذن و دشمین  گفته اذان آن بالی از اما  بود شهر

  روستاهای  و  طبس  که   فت گمی  او.  بود  عمادالملک  به   متعلق   او  پدران  زمان  از  شهر  تمام     

  7٩.  بود  تومان  هزار  ۴٠  آن   سالنۀ  مالیات .  داشت  سکنه   هزار  ١٠  و  خانه  هزار  ٢  اطراف

  واقع شهر فرسنگی ٢٠ فاصلۀ در آنها از تعدادی که داشت وجود شهر اطراف در روستا

  به  آب زیرا بود مشترک آنها از تعدادی قنات اما داشته را خود قنات یک هر. ندبود شده

  آن   آب  و  نداشت  زیرزمینی  قنات  طبس.  بود  کافی  روستا  یک  برای  فقط  که  بود  کم  ایاندازه

  تأمین آمدمی  طبس  تنگۀ نزدیکی در شهر شرقی شمال از ائیهه چشم  از که جویباری از

 گرم  فصل  در  فقط.  داشت  آب  هم  هاتابستان  حتی  و  دشمی   اضافه  آن  آب  به  آوریل  تا.  دشمی

 اطراق  نزدیکی  در  و  شهر  بالی  قسمت  در  نهر   این .  دشمی   کم  آن   آب  تبخیر،  خاطر  به   سال

  اطراق کنار نهر دو  طریق از و ماندمی  خنک آن در آب. دشمی وارد ایحوضچه  به ما

 .شتگمی شهر وارد

  ایرانی اصیل سبک  به راهرو دیوارهای. داشت نماهائیطاق  با ایوانی والی باغ     

.  بود بزرگ سنگی  حوض  یک راهرو این در. دشمی باز دهلیز چند به و  شده کاریآینه 

 در پرتقال درختان و هانخل  عکس و  بود شده کشیده قصر باغ در مستقیمی روهایپیاده 

 .افزودمی  آن زیبائی به حوض

 لیمو،  پرتقال، سیب، خربزه، هندوانه، زردآلو، هلو، انگور، انجیر، خرما،  طبس در     
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 جو ذرت، گندم، مزارع در. آمدمی عمل   به دیگر محصول چند و خیار اسفناج، کلم، پیاز،

 مزارع از مقداری نبود کافی  آب  چون. بودند شهر ثروت هانخل. دشمی  کشت  تنباکو و

  و  ترشیز از باقی و بود  کافی  ماه  ٨ برای فقط  گندم محصول . بود مانده کشت  بدون  شهر

 .ردکمی ن کفاف برنج  کشت برای آب. دشمی وارد سبزوار

  سپتامبر  تا  مه  ماه  از  ماه  ۵  تابستان  و  مارس  تا  دسامبر  از  ماه  ۴  طبس  در  زمستان  طول     

  تمام  مردم.  بود  مشکل  بسیار   تابستان  گرمای   در  زندگی .  بودند   پائیز  و  بهار   اهه ما  سایر.  بود

  فواره و حوض خود سردابۀ در بعضی. بردندمی  سر به بادگیر با ائیههسرداب در را روز

  که  بام پشت  روی به هاشب اهالی. دندشمی  خارج سردابه از آفتاب غروب  با و داشتند

  ندرت  به.  دشمی  متوقف  تجارت  و  بود  مرده  شهر  هاتابستان .  وابیدندخمی  بود  ترخنک   اندکی

  زمستان   اینکه   با.  بودیم  شده  طبس  وارد  سال  فصل  بهترین  در  ما .  دشمی  شهر  وارد  کاروانی

 .بود  درجه ٢٠ حدود  هوا دمای اما بود

  مار نوع یک . باشد گزنده سه مواظب باید شخص تابستان فصل در ویژه به طبس در     

.  بود فراوان شهر در سیاه و زرد عقرب. ندردکمی زندگی قدیمی ایهه خان در سمی بسیار

  نشده  گزیدگی  عقرب   دچار  بار  چند  یا  یک   خود  عمر  طول  در  که  دشمی   دیده   کسی  ندرت  به

  خطرناک  و سمی بسیار نیش با رطیل نام به آلودپشم  عنکبوت نوع یک سوم گزندۀ. باشد

  عالقۀ . ردکمی  زندگی  کویر ساحل  شنی هایزمین در  ویژه به بیابان  در بیشتر رطیل . بود

  روشن آتش مسافر اگر. ساندرمی  ها اطراق به را خود و داشت  آتش و نور  به  شدیدی

.  زدگمی ن خود  از دفاع  برای فقط  رطیل که  دشمی  گفته . بود امان در ها آن شر  از ردکمین

 برای و ندکمی پرت شخص روی به رسانده، چادر داخلی جدار به  را خود هااطراق در

 اهالی.  است  خطرناک  اندازهبی  او  زهر.  یردگمی   خود  هایچنگک   با   را  شخص  تعادل  حفظ

.  یردگمین  آرام  شخص آن    گزیدن   تا   نر  رطیل  بکشد   را  ماده   رطیل  یک  کسی  اگر   که  فتند گمی

  جهش  جلو  به  بلکه  دندونمی   هارطیل.  ندکمی   تعقیب  فرسنگ  چند  تا  حتی  را  رطیل نر شخص

 اولین در و دندهنمی دست از را قاتل پای رد. دندار زیادی سرعت اسب مانند و دننک می

  در هم دور شرق  در و  بلوچستان در حتی. دنماینمی  او  بدن وارد را خود نیش  فرصت

 .دشمی  گفته هائیداستان  آن مورد


