
 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهل و یکم

 کویری دریاچۀ یک
 

  عبور روستا مزارع و اهه کوچ از. شد خارج روستا از ما کاروان مارس ٩ روز     

  سطح. شدیم علفی و آببی  بیابان  وارد و  گذاشته سر پشت  را قنات  شاخۀ آخرین . کردیم

.  بود  آورده  بیرون  زمین  از  سر  ایبوته   گاهی.  بود  سپید  برف،  مانند  نمک  از  ایالیه   با  کویر

  آن  ته  اخیر روز چند  باران  که  بود مسیلی امتداد در و  غربجنوب  سمت به  حرکت مسیر

  بلند بخار زمین روی از که بود آن شبیه و پوشانده را اطراف محیط مه. بود کرده گلی را

 .بودند ابرها درون  ما مقابل ایهه کو. دشمی

  حدود  بود کرده  حرکت یزد و  بهاباد مقصد  به   پیش  روز ۵  که کاروانی عبور  از مسیر     

  شده   خشک  آن  سطح.  یافت  تغییر  تیره  ایقهوه   به  زودی  به  آن  رنگ.  بود  شده  گود  فوت  یک

 .داشت تیزی ایهه لب و  بود برداشته  ترک و

  جهت  از متر یک عمق  و ۴٠ عرض به ایرودخانه  مسیر، قسمت ترینخطرناک  به     

  سمت به آهستگی به که را رود این خواستم مردان از. دیمشمی نزدیک آمدمی  شرقشمال

 که بود گل قدری به رود سواحل. کنند امتحان داشت جریان جنوب در دائمی دریاچۀ یک

 شتری  اگر  ولی  بود  سخت  نسبتأ   نقاط  بعضی  در  رود  بستر.  مودنمی   غیرممکن  شترها  عبور

  رودخانه   این  در  پیش  سال  که  فتگمی  بلد.  ردکمی  گیر  گل  در  مطمئنأ  دشمی  خارج  مسیر  از

  این  ته هایگودال در هم تابستان فصل در حتی که فتگمی او. بود داده دست از را شتری

 در. دشمی پوشیده نمک از ایالیه  با آن از هائیقسمت و داشت وجود آب عمق،کم رود

  جنوب  فرسنگی یک  فاصلۀ  در دوم رودخانۀ . داشت جریان  هم دیگر رود دو بهاباد مسیر

 .شد ما  حرکت از مانع  رود این

 از که  شد گفته  فقط . نشدم رود ٣ این سرچشمۀ  مورد در  اطالعاتی کسب به  موفق من      

  دلتای انتهای  رودها این  مسلمأ . ردکمی  عبور بود  نرفته  آنجا به کسی که  کویر  از مناطقی 

 از پس اغلب. دادندمی  تغییر را خود مسیر پست،  ناحیۀ  به  رسیدن با که بودند  رود یک

  بارندگی بدون گاهی و یافت می جریان آنها در کمی آب فهانونچ  منطقۀ  در شدید  بارندگی

 قرار  دست  دور  نقاط  در  آنها   سرچشمۀ   که   گفت   توانمی   دلیل  این   به .  دشمی   زیاد   آنها   آبهم  

  رود این آب به قسمتی در شتری کوه به ویژه طبس رود شمالی مناطق آب مطمئنأ . داشت

 .یخترمی  آن به هم طبس جنوب در دهشک منطقۀ  رودهای آب شاید حتی. دشمی  اضافه

 دور  را  دریاچه   باید  ما  و  کرد  تغییر  شرق  سمتبه   انحنائی  با  ما  مسیر  مانع   این  خاطربه      
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  حرکت  شرق جهت در بوته از پر و گلی بستر با خشک مسیل یک امتداد در. زدیممی

  پیشرفت  از  مانع  داشت  ناچیزی  آب  ظاهر  در  که   گلی  سواحل  با  کوچکی  رودخانۀ .  ردیمکمی

  سخت  زمین  که  پرواده  روستای  راه  تا   بودیم  مجبور  ما  و  فتندرمیفرو  گل  در  شترها.  شد  ما

 .کنیم حرکت  آن کرانۀ از دشمی

 در.  داشت  زراعی  هایزمین   و  نخلستان  که  بود  خانه   چند  با   کوچکی  روستای  محمدآباد     

  منطقۀ  وارد مسیر. بود شرقی ایههکو  رشته  انتهای که داشت وجود ائیهه تپ آن اطراف

  ساعت   اما   بود  ابری  هوا.  نداشت  روئیدن  قدرت  گیاهی  یچه  ه ک  شد   مسطحی  شنی  و  ایماسه 

.  بود ضخیم  ابرهای  از پوشیده شرق جنوب  جهت  در  آسمان. داد نشان  را خود  آفتاب  ١١

  متمایز اهه کو سایر از چپ سمت در جمال کوه  ردیمکمی پیشروی جنوب  جهت در هرچه

  و  جمال کوه بین از دوهوک راه. نداشت راهی یچه ه ک آمد پدید ایدره اهه کو بین. دشمی

 .ذشتگمی  سپیدپوش ایهه کو  رشته انتهای در مرغو  کوه

  آبراه چندین از. دشمی ن انجام آن  در آمدی و رفت اما  بود مشخص کامل  پرواده مسیر     

  در کویر تا  ما  فاصلۀ . گذشتیم دشمی آغاز  کیلومتری ٢ فاصلۀ  در ائیهه کو از که  کوچک

 در رفتهرفته  نخل و کلبه  چند با آباد مؤذن روستای. بود  کیلومتر یک حدود مخالف جهت

  جمع  کاظم  ماد حوض  قلعۀ  آبگیر در منطقه  باران  آب . گشت نمایان شرقجنوب  دست دور

  ارتفاع کم کوه چند. بود گوارا شیرین  آباین . فترمی کویر سمت به آبراهی توسط و شده

.  شد تقسیم کوه  چند به  جمال منفرد کوه. سیدندرمی  نظر به هائیایوان  شبیه  چپ،  سمت  در

.  داشت  وجود   ارتفاع کم  کوه  چند  کوه   دو  این   بین   در  و   بود  نمایان   شرق  جنوب  در  مرغو   کوه

 .ذشتگمی  آنها باالی  در گذری از دوهوک مسیر

  و  بود  خشک  و  سخت که  بود  کمربندی یکی. دشمی دیده مسیر  در زیر کمربندهای     

 از زردی مربند ک می دو. بود کم اندازهبی  آن گیاهی پوشش . داشت ریزی هایشن  و  ماسه 

. داشت شیب  مرکز سمت به که بود سفیدی مربندک می سو. بود ناچیز شیب با سخت گل

 .بود گرفته فرا  آب را آن سطح که بود  مسطحی  کویر چهارم کمربند

  چند آن به اما نداشت زیادی هاینخل. بود خوبی و کوچک ده یک آبادمؤذن  روستای     

  گوش  ۴  گلی  کاه   ارک .  بود  کرده  زیبا  را  روستا   و  شده  رسیدگی   داشت   وجود  که   معدود  نخل

 اهه دندان  بین   و   داشت   کنگره  دیوارها  باالی .  بود  پابرجا  هنوز   اهه گوش   در  گرد   هایبرج   با   آن

 باران که بود مشخص کامل. سیدرمی نظر به استاالکتیت شبیه خشک گلی هایبرآمدگی

 .بود داده فرسایش بود شده  ساخته هابلوچ   حملۀ  با  مقابله برای  که را قلعه این

  چند چپ، سمت در روستا  مزارع. داشت امتداد آن  خندق و  قلعه دیوار میان  از مسیر     

  از آنها سایۀ تا داشت وجود هائینخل آبادی مزارع اطراف در. بود مسیر از باالتر متر

  آن  از  شترها  که  بود  آبگیری  ته  در  آب  مقداری  ایگوشه   در.  کند  جلوگیری  آب  سریع   تبخیر

 .کردند تشنگی رفع

.  نمودیم  حرکت دریاچه  سمت  به  حیات  بدون   مسطح محوطۀ  از و  شده  خارج  روستا  از     

  شتر  چند  با  بچه  یک  و  زن  یک  مرد،  دو.  شدم  متعجب  خود  مقابل  در  سیاه  لکۀ  چند  دیدن  از

 نزدیکی در نام بدون حوض یک کنار در. بودند حرکت پرواده از گذشته روز که بودند

 .کردیم  برپا را چادرها و کرده اطراق سیدرمی  دریاچه به  کیلومتر یک از پس که آبراهی
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  آفتاب  نور انعکاس از. بود مسیر راست سمت در دریاچه سفر، آخر قسمت طول در     

 مسیل  داخل  به  عکس  چند  گرفتن  و  مطالعات  برای  من.  نبود  سراب  یک   این  که   بود  مشخص

 جایجای   در.  دشمی   منتهی   کویر  به   خشکی  آبراه.  بود  روئیده  بوته  چند  آن  سواحل  در.  رفتم

 .  بود نمناک  زیرین الیۀ  اما خشک آن فوقانی الیۀ . درخشیدمی  نمک  سفید ایهه لک آن

 

 
 

 داشت  غربشمال   و  جنوب  بین  کوچکی  ایهه زبان   و  هاخلیج   که  کویر  ساحل  نزدیکترین     

 هایباران  از  پس  آن  صاف  سطح  که  بود  پیدا  کامل.  بود  شده  سخت  و  خشک  آلود،نمک   گل

  رسیدن  محل در مسیل.  بود مرطوب  آن نقاط بعضی و داشت قرار آب زیر اخیر روز چند

  شرقجنوب   و جنوب  دست دور در کویری کمربند   عرض. داشت  عرض  متر ۴٠  کویر  به

  بود سوئدی میل یک  هم قسمت این در دریاچه عرض. سیدرمی  سوئدی میل یک حدود  به

  عمق  سانتیمتر چند کرانه نزدیکی در آب. سیدرمی نظر به  عجیب بسیار کویر میان در و

  کویر  زمین .  بود  زیاد  بسیار  آب   نمک  غلظت .  بود  بیشتر   آن   عمق  دریاچه   وسط  در  اما  داشت

  ضخامت . رفت دریاچه  وسط  تا دشمی نمک ایهه لک روی از و داشت را ما وزن تحمل

 .بود سانتیمتر  یک حدود نمک  الیۀ 

  احتماأل. دشمین خشک هم گرم هایتابستان  حتی و بود دائمی دریاچه این که شد گفته     

  دریاچه  این  که  بود  پیدا کامل. بود زیرزمینی آب سفرۀ به  آن عمق بودن  نزدیک  خاطر به

 ردکمی  تغییر آن عمق  و  مساحت که  گفت  باید ولی بود شده ایجاد کویر نقطۀ   ترینپست در

  ترک   و  شده  خشک  گل  الیۀ  از  نکته  این.  دشمی  افزوده  آن   عمق  به  شدید  هایباران  از  پس  و

  شدت نهایت  به تبخیر که تابستان طول در مسلمأ . بود مشخص مسیل طغیان از برداشته

  آن   عمق  در  باید  هامسیل   توسط  شده  حمل  گل   حتمأ.  یافتمی  کاهش  آن  وسعت  سیدرمی  خود

 داشت زیادی گل بودیم دیده فهانونچ از خروج از پس ما که ایرودخانه . باشد داشته  تأثیر

 هاقرن طول در انفعاالت و فعل این اگر. بود زالل دریاچه آب و  کرده رسوب آن  گل اما

 هایقسمت  سایر در عمل  این. شتگمی ناپدید و خشک دریاچه این  باید پس بود  یافته ادامه
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  مین ه هب بودیم کرده عبور آن از ما که  بزرگ کویر از هائیقسمت . بود یافته انجام کویر

  در  ما .  نبود  میسر   طوالنی  مدت  به   نمکی  الیۀ  روی  به  آب  بقای   امکان .  بود  آمده  پدید  ترتیب

  خشک  و  پر   را  آن   قسمت   ترین پست   هنوز  اههآبرا  هایشن   که   بودیم  کویری  شاهد  منطقه  این

 .بودم  دیده نمک  ایهه دریاچ صورت  به  سایدام کویر در را ایپدیده  چنین  من .  بودند نکرده

  و شرقجنوب  جهت در ویژه به  آن ایهه کران. بود مشکل دریاچه این وسعت  تخمین      

  دریاچه   وسعت به   و   شده  آن  طغیان   باعث  آب  افزایش  کوچکترین.  بود  صاف  کامل  غربشمال

  ساحل  در  مسیل  چندین.  بود  کویر   پست  منطقۀ  امتداد  در  و  دراز  دریاچه   این .  ردکمی   اضافه

. نداشتمشکیآن   آمدنپدید   مورد  در  منکه   بودواضح   چنانآنمشخصات .  یخترمی   آنبه   شرقی

 .بود  گذشته هایزمان  در دریاچه بیشتر وسعت   نمایانگر آن سواحل در هائیتراس وجود

 هم  تعدادی.  واندندخمی  آب  فقط  برخی  و  کویر  آب  را  آن  برخی.  نداشت  نام  دریاچه  این     

 فراوانی کمک  بزرگ کویر پیدایش طرز به  بردنپی  به  دریاچه این . امیدندنمی  دریا را آن

  بزرگ کویر  که بردمپی  نداشت  وجود ایران  نقشۀ روی به  که  آن  دیدن از پس من. کردمی

 .است  آمده پدید دریاچه  چند یا یک از و  بوده شرایطی چنین در روزی هم

  پیدا زحمت به  نقطه این از دشمی دیده کوهی رشته مانند گور رباط از که شتری کوه      

  سمت دیگر ایهه کو. دشمی  رؤیت منفرد کوه یک صورت به  فقط روز چند از پس. بود

  مرغو  کوه.  دندشمی   دیده   ترشو  کوه  نام  به  منفرد  کوه  یک   صورت  به  فقط  و   شده  محو  جنوب

  گم در سر بسیار مجموع در منطقه این  و  بود نشده مشخص انگلیسی نقشۀ  روی به هم

 .بود شده ترسیم

  گرمای .  شد  دیده   من  چادر  داخل  در  منقل  کنار   در  رنگ  زرد  عقرب  یک  غروب  هنگام      

  آغاز  موذی جانوران این  جوش  و  جنب فصل  نوزه ه وگرن بود کرده سرحال  را او  منقل

  تغذیه چه از حیات بدون منطقۀ این در موجودات این که بودم فکر در من. بود نشده

 .باشیم  سمی حشرات مراقب دادمی  هشدار ما  به  که بود  عالمتی  این. کردندمی

  پرواده  روستای   و   شرقجنوب   سمت  به   حرکت   جز   به .  شد  آغاز  حرکت   مارس  ١٠  روز     

  و  دریاچه  وگرنه  بود  میسر غرب  به  جهت  تغییر  امکان  روستا  این  از پس . نداشتیم راهی

  آخرین  در بود  داده کرایه ما  به   شتر ۶ که   سیدی. بودند شده  واقع ما  راه سر  مرطوب  کویر

  مسیر  از  او  راهنمائی  با.  رسید  ردکمی  حمل  هفتم  شتر  روی  به  که  نان  زیادی  مقدار  با  لحظه

 .ردیمک می  حرکت ردکمی  قطع را آن ائیههآبرا که ایماسه 

  با . رسیدیم مرطوب و سیاه ایههلک با کویر از خلیجی به فرسنگ یک طی از پس     

  تا  کشید  طول ساعت  یک. بود  شده گلی جدیدأ مسیر  گذشته  شترهای  پای رد عمق  به توجه 

 ارتفاعیکم  ایهه کو  پای  تا  شرقسمت   از  را  آن  دشمی  ضروری  شرایط  در.  کنیم   عبور  آن  از

  ردندکمی مشخص  را دریاچه  محدودۀ و  کرده همراهی ما  با طبس از خروج هنگام از که 

  کوچکی هایبرآمدگی روی به  ائی ههبوت . کرد تغییر رنگ زرد گل  به  کویررنگ  .زد دور

  کویر  گلی  سطح روی به   شن از نازکی الیۀ . بود شده  جمع آنها پای در روان شن  و  روئیده

 .دشمی دیده

  بسیار  وزیدمی غربشمال  جهت از ه ک مینسی. شد گرم اندازهبی  هوا نیم و  ٩ ساعت     

  این آفتاب، و  بود صاف آسمان . نرفت باالتر درجه  نیم و ١٧ از روز دمای . بود موقع به 
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  به  ذشتگمی که روز هر. دادمی نمایش را خود قدرت از ایگوشه  تابستان و  بهار سلطان

 جدیدی  ایهه کو  افق  در  و  بود  خواهیم  مناظر  تغییر  شاهد  زودی  به .  دشمی  افزوده  گرما  شدت

  که آن   غربی  امتداد.  داشت  عجیبیحالت  شتری  کوه .  شد  خواهد  پدیدار  قدیمایهه کو  عوض  در

 .دشمی   دیده  کوچکی  برآمدگی  صورت  به   و   شده  کوچکتر   کردیم  عبور  آن  از  گوررباط   در  ما

  سنگ  با  عالمتی فرسخ  دو  سر در. دشمی  دیده ایبوته  گاهی . شد سخت  مجددأ مسیر     

  بهاباد به و  گذشته کویر از تا یافت تغییر غربیجنوب  سمت  به  مسیر و بود شده ساخته 

  میسر  فهانونچ از پس رود از عبورامکان  که  دشمی  استفاده زمانی فقط مسیر  این . برسد

  سطح  غرب،جنوب   در.  دشمین  استفاده  آن  از  کویر  بودن  لیز  و  گلی  اطرخ  به   حاال   اما   نباشد

  گلی دیوارچۀ یک شاید. شد دیده بود کویر آب دریاچۀ ادامۀ احتماأل که دیگری دریاچۀ

 .داشت  ایتیره   آب   و  بود   ترشوکوه   پای  در   جدید  دریاچۀ   این.  داشت  وجود   دو   این  بین  طبیعی 

  کویر حاشیۀ تا که متر ٣ تا ٢ عمق به آبراه ٣ میان از غرب جنوب جهت در مسیر     

  جمال کوه منطقۀ از که  بودند ایرودخانه  دلتای  انتهای اههآبرا این . ذشتگمی داشتند امتداد

  کفه،  حوض. داشت زیادی بلندی و پستی آنها اطراف در بیابان. بود گرفته چشمهسر

  و  چای و داشت ایمغازه   مردی. بود  گوارا و  شیرین آب  از پر و  گنبدی سقف  با انباریآب

  قلۀ  شرقجنوب  و جنوب سمت  در. ردکمی  عرضه  فروش برای هم خشکبار و دادمی قلیان

  چپ سمت هایتراس. ندردکمی  ایجاد را ارتفاعیکم داردندانه  برج  و شده ترفشرده  اههکو

  سطح  آن شمال در و  بود پیدا غرب جنوب  در دریاچه سطح. بودند کرده نشینیعقب  اندکی

 .وردخمی  چشم به  کویر سفید

  در. شد اضافه  بود  غرب  جنوب  در کویر  سوی به  آنها  تمام  جهت که  اههآبرا تعداد به     

  به و  شده جاری آنها در اطراف ایهه کو  باران آب. بود روئیده  ائیهه بوت  آنها خشک بستر

 آنها و ردکمی  ایجاد اشکاالتی شترها حرکت در فراوان ایهه بوت  وجود. یخترمی  دریاچه

  و  رسیدیم شرقجنوب  امتداد در آبراهی به . ردندکمی لقمه  یک  را اهه بوت  حرکت  حال در

  به . شد خوب  بسیار داشت امتداد شرق جهت  در کویر از دیگری خلیج سمت به  که  مسیر

 اهه بوت .  کردیم  حرکت  غربسمت   به  کمربند  این  در  مدتی.  شد  اضافه  اهه بوت   تعداد  و  ارتفاع

  نام  به  چاهی. دندشمی  دیده کویر روشن زمینۀ  در ایتیره نقاط مانند دور از اهه درختچ و

 .داشت شوری آب ،صدک

  شرق جنوب  در بودیم کرده حرکت آن  امتداد در گور رباط  از ما که  طویل آبراه این     

  پای تا  روان هایشن  که  غرب  در ویژه به  دشمی دیده ائیهه کو روز طول در . شد ترتنگ 

  رنگ  سفید مرتفع چندان نه ایهه تپ  پیچ  در پیچ ایههدر میان از مسیر . بود گسترده آنها

  لیز محل  و  بود  لیز آن  نقاط  بعضی. رسید نمک از ایالیه  با مسطح  کویر به  و  گذشته 

.  فتندگمی   بیشه  آن  به   ایرانیان   که   بود   روئیده  هائیتیغ   آنجا  و   اینجا.  دشمی   دیده   ها   شتر   خوردن

  پست منطقۀ  این از. باشد شده خارج نمک دریاچۀ سطح از زرد هایتیغ  که بود آن مانند

  تا  ٢ عمق به  مانندی قاشق هایفرورفتگی منطقه شنی سطح که رسیدیم محلی به  و  گذشته

  راست   سمت  در  همچنان   سیدرمی   شنی  کویر  به   غرب  در  که   رنگ  سفید   کویر.  داشت  متر  ۵

 پس. دشمی  کاسته نمکی کویر عرض از ردیمکمی  پیشروی بیشتر هرچه. داشت امتداد ما

 .بود ۶١۵  محل ارتفاع. داشت وجود اهه بوت   کنار در فقط  نمک مدتی از



 یک دریاچۀ کویری  بخش چهل و یکم

 

  گور  رباط   از  ما  که  روشن  آبی  از  آن  رنگ .  دشمی  آشکار  مرغو  کوه  جزئیات  رفتهرفته      

  خاطر  به هم رنگ اینقره  پوشبرف  قلۀ  با نایبند باشکوه   کوه.  شد تبدیل  سرخ  به   بودیم دیده

  رفتگمی   سرچشمه  دوهوک  مناطق   از  که   آبراهی.  دشمی   مشاهده  رنگ   مینه  ه ب  مسافت  بعد

 .داشت وجود آن نزدیکی در  چاهی. یخترمی گذرپای   حوض نام  به حوضی به

 

 
 

  کویر . بودیم کرده طی را فرسنگ  ۶ مسیر، چپ سمت در حاجی  حوض  به  رسیدن  با      

 ایههآبرا. داشتند کویری  شرایط  اندک ایهه بوت  با مناطقی اما  یافت  خاتمه  راست سمت  در

 آنها  در  اندک  مقدار  به  ولو  باران  آب  که  بود  مشخص  و  داشت  وجود  منطقه  این  در  متعددی

.  بود  مهیا کویر پیدایش برای شرایط و شده مخلوط الی و  گل با نمک. بود یافته  جریان

  مرکزی آسیای کویرهای ایهه تپ شبیه کامل اهه تپ . داشتند ارتفاع متر ٣ تا ٢ اهه درختچ

 .سیدرمی  نظر  به عجیب  بسیار فراوان ایهه بوت  با  محیط. بودند

  را کویر نقطۀ  ترینپست  ما  ترتیب  این به  و  شد  سرباالئی شرقجنوب  جهت در مسیر     

 سوی از و  طبس رود به سو یک از آب که  رسیدیم مرتفعی محل به. گذاشتیم سر پشت

  باید   و  رسید  خواهیم  طبس  کویر  به  غرب  جهت  در  بعد  روز.  یخترمی   لوت  دشت  به  دیگر

  آن  غربی  جنوب  منطقۀ  نداشتم  امکان  من   صورت   این  در.  بزنیم   دور  را  خلیج  این   سمت  سه

 کننم.   مشخص نقشه روی به را



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

٣٠٩ 
 

  عبور   آنها میان  از مسیر و دشمی دیده هم متری ٨  تا  ٧ فاصلۀ  در قنات ایهه چا خاک      

 هم  از  آن  هاینخلستان   رفتهرفته.  وردخمی  چشم  به  امروز ابتدای  از  پرواده  اوآس.  ردک  می

  با  روستا ارک کنار از. گذشتیم هانخل زیر از و  رسیده  روستا به  باالخره . شد متمایز

  در هانخل عکس. کردیم عبور بود گرفته فرا را آن دور تا دور ائیهه کلب  که هائیبرج

 اندکی تعداد. گرفتم عکس چند  روستا از من  چادرها کردن برپا هنگام. بود افتاده آبگیری

 در خروس  و مرغ چند و شترها ها،االغ  اهلی، حیوانات ایههگل. بودند آبادی در اهالی از

 .بود  کمیاب  سگ  ایران  از  منطقه  این  در  مجموع  در.  نداشت  وجود  سگی  اما  شد  دیده  روستا

  گندم، خرما،  روستا  در. ردندکمی زندگی خانه ٨ در که  داشت  سکنه نفر ٣٩ پرواده     

  در که  شتری ٢٠٠. داشتند مه ه میو درخت چند  و آمدمی  عمل به پنبه  و  لبو جو، ذرت،

  یک  در پیکان ایهه کو از آن قنات. بودند طبس شترهای ردندکمی چرا روستا اطراف

  که  داشت بزرگی انبار آب  روستا. بود شور اندکی آن آب  و رفتگمی چشمه سر فرسنگی

  بارندگی  آن  آب  اتمام  از  پیش.  داشت  آب  سال  فصول  تمام   در  و  دشمی   ذخیره  آن  در  باران  آب

  دیگر نیم و  ماه یک تا تابستان آغاز تا  و بوده  سپیدپوش شرقی ایهه کو قلۀ. دشمی  آغاز

 .ماندندمی پوشبرف

 اطراف در بود  شیشه  مانند آنها سطح که شده  خشک مذاب مواد شبیه  مواد مقداری     

  هنگام . دشمی  یافت روستا اطراف در غزال گورخر، وحشی، گوسفند. دشمی دیده روستا

.  بود   زیاد  هم  رطیل  و  عقرب  مار،.  آمدمی   روستا   نزدیک  به  شغال  بزرگ  ایهه دست   غروب

  ٧ و فترمی بهاباد به راهی. بود فرسنگ ١۶ نایبند تا  و فرسنگ ٨ دوهوک تا آن فاصلۀ

 به  خود  راه  سر  خبیز  و  بندرعباس  کرمان،هایکاروان   تابستان  فصل  در.  داشت  طول  منزل

 .ردندکمی  عبور  روستا این از مشهد

 دیگر  راه.  بود  منزل  دو  که  فترمی  آن   به  مستقیمأ  یکی.  داشت  وجود  مسیر  دو  نایبند  تا     

 ایران از قسمت این دیدن برای من. داشت طول منزل  ٧ که بود خمی و پیچ پر غربی راه

 .کردم انتخاب را دوم راه

.  ندشد بلندتر رفتهرفته  اهه سای . بود کردهروشن  را مرغو کوه غروب حال در آفتاب     

.  بود طالئی  غروب  حال در خورشید  پرتو  زیر اهه کو قلۀ  فقط و  پوشاند را جا همه تاریکی

  کامل   ماه  آمدن باال با  آنگاه. بودند  زیبا بسیار تیره آسمان به  رسیدن  با رنگ طالئی ایههقل

 .کرد پیدا ایشاعرانه  حالت آسمان  تیرۀ  زمینۀ  در اهه قل برف سپید،


