ﮐوﯾر ﺳرﮔذﺷت درﯾﺎﯾﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺷق ﺧورﺷﯾد ﺷده ﺑود!!!.....
ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد از ﻏروب آﻓﺗﺎب روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم آﺑﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳﻔرای ﺧوب و دوﺳت
داﺷﺗﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ھم آﺷﻧﺎ ﻧﺷده ﺑودﯾم و ﭘﯽ ﻧﺑرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﺧوش ﺳﻔر ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐوﯾر
ﻣﺻر واﻗﻊ در اﺳﺗﺎن اﺻﻔﮭﺎن ﺣرﮐت ﮐﻧﯾم  .ﺳﺎﻋت ﻧﮫ ﺷب ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓرھﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺳوار ﺷدﻧد و ﺳﺎﻋت ﻧﮫ رﺑﻊ
ﺳﻔر ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﺎرت ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن ﻋزﯾزﻣون آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧش ﮐﻠﯾد ﺧورد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐوﯾر ﺣرﮐت ﮐردﯾم.ﺳﺎﻋت ﺣدودای
دوازده ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾن راه ﯾﮏ ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎه ﺑرای ﺷﺎم و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﺷﺗﯾم و ﺑﻌد از اون دوﺑﺎره ﺣرﮐت رو ﺷروع
ﮐردﯾم .ﺳﺎﻋت ﺣدود ھﻔت ﺻﺑﺢ ﺑود ﮐﮫ ﭘﻠﯾس راه ﺳﮫ راھﯽ ﺟﻧدق ﮐﺎﭘﺗﯾﺎن آﺧرﯾن ﺳﺎﻋﺗش رو ﺛﺑت ﮐرد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺣل
اﻗﺎﻣﺗﻣون در ﺷﮭر ﺧور ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﺳﺎﻋت ھﺷت و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه رﺳﯾدﯾم.
دوﺳت ﻋزﯾزﻣون آﻗﺎ اﻣﯾد ﮔل ﮐﮫ ﻣﺳول اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑود ﺑﺎ روی ﺧوش از ﻣﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد و ﺑﺳﺎط ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ رو ﺑرای ﻣﺎ
ﻓراھم ﮐرد.
ﭘس از ﺻرف ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و ی اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺳﻣت رﻣل ھﺎ وﺷن ھﺎی روان ﮐوﯾر ﻣﺻر ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﺳﺎﻋت ﺣدود
ده ﺻﺑﺢ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ روﺳﺗﺎی ﻣﺻر رﺳﯾدﯾم و از اﺗوﺑوس ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم و رﻓﺗﯾم ﺑﺎﻻی رﻣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟطﺎﻓت ﺷﻧﮭﺎﺷون
ﭘﺎھﺎی ﻣﺎرو ﻧوازش ﻣﯾﮑردﻧد .ﭘس از ﺳﺎﻓﺎری وﻟذت ﺳوار ﺷدن ﺑﮫ ﻣوﺗورھﺎی ) (ATVوﺑﺎﻻرﻓﺗن آدرﻧﺎﻟﯾن وﮐﻠﯽ اﻧرژی
ﯾﮑﯽ دوﺳﺎﻋﺗﯽ رو در اوﻧﺟﺎ ﺑودﯾم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐوﯾر ﺗﺷﻧﮫ ﭼﺷم ھﺎﻣون رو از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺳﯾراب ﮐردﯾم .

دﯾﮕﮫ ھوا داﺷت ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﻣﯽ ﺷد و آﻓﺗﺎب ﮐوﯾر ﮐم ﮐم داﺷت ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ وﻗت رﻓﺗﻧﮫ .دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺗوﺑوس ﺑرﮔﺷﺗﯾم
و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﺎﯾﮕﺎھﻣون ﺣرﮐت ﮐردﯾم.
ﭘس از ﺻرف ﻧﺎھﺎر و ﯾﮏ اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎه ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت درﯾﺎﭼﮫ ﻧﻣﮏ ﺑرﯾم وﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﺎ وﻏروب
دل اﻧﮕﯾز واﻟﮭﺎم ﺑﺧش درﯾﺎﭼﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم.ﺗﻘرﯾﺑﺎ"ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ ﺑﻌد از ظﮭر ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﭼﮫ ﻧﻣﮏ رﺳﯾدﯾم واﻗﻌﺎ زﯾﺑﺎ و ﺟﺎﻟب
ﺑود اوﻧﻘدر زﯾﺑﺎ ﮐﮫ ﮐﻔﺷﮭﺎرو در آوردﯾم و ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ وارد ﻧﻣﮏ زار ﮐﮫ ﮔﺎھﺎ" ﺗﯾز و ﺑرﻧده ﺑود ﺷدﯾم دوﺳﺗﺎن و
ھﻣﺳﻔران ﭼﻧدﺗﺎﯾﯽ ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﻧد و اﯾن ﺧﺎطره و ﻣﻧظره زﯾﺑﺎرو ﺛﺑت ﮐردﻧد.
دﯾﮕﮫ ﺧورﺷﯾد داﺷت ﻏروب ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺳوار اﺗوﺑوس ﺷدﯾم اﻣﺎ ھﻧوز زود ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑرﯾم ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ھﻣون
ﺣواﻟﯽ ﺧورﭘﯾﺎده ﺷدﯾم و آﺗﯾش درﺳت ﮐردﯾم و ﯾﮏ ﭼﺎﯾﯽ آﺗﯾﺷﯽ ﺧوردﯾم و دوﺳت ﺧوﺑم ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﺑﺎ ﭼﻧدﺗﺎ از وﺳﯾﻠﮫ ھﺎی
آﺗﯾش ﺑﺎزی ﮐﮫ آورده ﺑود ﻣراﺳم ﺷب ﻧﺷﯾﻧﯽ دور آﺗﯾش رو ﺑﺎ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐردن آﺳﻣﺎن ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد.

اﻣﯾد ﻋزﯾز ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوش رو و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑرای ﻣﺎ ﺷﺎم رو آﻣﺎده ﮐرد .ﺷﺎم رو ﮐﮫ ﺧوردﯾم ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از ھﻣﺳﻔرا ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﯾم ﺑرﯾم در ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﺷﮭر ﺧور ی ﻗدﻣﯽ ﺑزﻧﯾم .واﻗﻌﺎ ﺷب زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑود و ﺣﺿور ھﻣﺳﻔرای ﺧوب و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ
ی ﺧﺎطره ﺑﮫ ﯾﺎدﻣﺎﻧدﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎ رﻗم زد.
ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺳﺎﻋت ھﻔت از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷدﯾم و ﺑﮫ ﺳﻣت روﺳﺗﺎی 1800ﺳﺎﻟﮫ ﮔرﻣﮫ ﺣرﮐت ﮐردﯾم .روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر
زﯾﺑﺎ و ﭘر از ﺣس ﻗﺷﻧﮓ از ﺑﯾن ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼﺷﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﭘﺎی ﮐوه واﻗﻊ ﺑود ﺣرﮐت ﮐردﯾم.ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن واﻗﻌﺎ زﯾﺑﺎ
و آراﻣش ﺑﺧش ﺑود و ی ﺳﮑوت ﭘﺎﮐﯽ ﺗوش ﺣﮑم ﻓرﻣﺎ ﺑود ﺣﺳﯽ ﮐﮫ ﻣن از ﻧﺧﻠﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗم واﻗﻌﺎ ﺣس ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑود
.اﻧﮕﺎر درﺧﺗﺎن ﻧﺧل ﺑﺎ ﺳﮑوﺗﺷون ﺑﺎ آدم ﺣرف ﻣﯾزدﻧد.ﺑﻌد از ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﭘﯾﺎده روی ﺑﮫ ﺳر ﭼﺷﻣﮫ زﻻل رود
رﺳﯾدﯾم .واﻗﻌﺎ زﯾﺑﺎ ﺑود آﺑﯽ زﻻل و ﭘﺎک ﮐﮫ داﺧﻠش ﻣﺎھﯽ ھﺎ در ﺣﺎل رﻗص در آب ﺑودن و ﺑﺎ دﯾدن ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳو و اون
ﺳو ﻣﯾرﻓﺗن ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ای رو ھم ﻟب ﭼﺷﻣﮫ ﻣوﻧدﯾم و ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت اﺗوﺑوس ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﺳﺎﻋت ﺗﻘرﯾﺑﺎ" دوازده
ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﺎﻓرا ﺟﻣﻊ ﺷدن و ﺳوار ﺷدﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑرﮔﺷﺗﯾم.
ﻧﺎھﺎر رو ﮐﮫ ﺧوردﯾم دﯾﮕﮫ ﮐم ﮐم وﻗت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑود ھرﭼﻧد دل ﮐﻧدن از اون ھﻣﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و آراﻣش اون ﺷﮭر ﮐوﯾری
ﺳﺧت ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺳﺎﻋت ﺣدودای دو ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓرھﺎ آھﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺷت ﮐردﯾم .راه طوﻻﻧﯾﯽ در ﭘﯾش داﺷﺗﯾم اﻣﺎ ﺗو
ﻣﺎﺷﯾن اﻧﻘدر ھﻣﺳﻔرھﺎ ﺧوب و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺻﻼ طوﻻﻧﯽ ﺑودن ﻣﺳﯾر رو ﺣس ﻧﮑردﯾم .ﭼﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ و
ﺑﺎزی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺗو اﺗوﺑوس اﻧﺟﺎم دادﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺟﺎده و طوﻻﻧﯽ ﺑودن راه ﻓﮑر ﮐﻧﯾم.
ﺳﺎﻋت ده ﺑود و ﻣﺎه زﯾﺑﺎ ﮐم ﮐم داﺷت از ﻣﺷرق آﺳﻣون ﺧودش رو ﻧﺷون ﻣﯾداد ﮐﮫ ی ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎه داﺷﺗﯾم و ﺷﺎم ﺧوردﯾم
.ﺑﻌد ھم دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧوﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐردﯾم ﺳﺎﻋت ﺣدود دوازده ﺑود ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم و ھرﭼﻧد ﺳﺧت ﺑود اﻣﺎ از ھﻣﺳﻔر
ھﺎی ﺧوب و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐردﯾم و ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺧﺎطره و ﻋﮑس ﻗﺷﻧﮓ ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ ھﺎﻣون ﺑرﮔﺷﺗﯾم .
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺟﻣﻠﮫ دﮐﺗر آﻟﻔوﻧس ﮔﺎﺑرﯾل ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ و ﺟﻐراﻓﯾدان اﺗرﯾﺷﯽ اﺳت و ﮐﺗﺎﺑﯽ ام ﺑﺎ ﻋﻧوان) ﻋﺑور از
ﺻﺧرای اﯾران ( ﺗﺎﻟﯾف ﮐرده ﭘﯽ ﻣﯾﺑرﯾم ﮐﮫ  * :ھرﮐس ﯾﮑﺑﺎر ﮐوﯾر را ﺑﺑﯾﻧد اﻓﺳون آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣر رھﺎﯾش ﻧﻣﯾﮑﻧد *
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺷﮑر وﯾژه ای دارم ازﺷرﮐت ﻣﻧﺷور ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺗور روﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐرده ﺑودﻧد وھﻣﭼﻧﯾن
دوﺳت و ھﻣﮑﺎر ﺧوﺑم آﻗﺎی ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﭼﮭرﻗﺎﻧﯽ ﻋزﯾز ﮐﮫ ﻣن رو در اﯾن ﺳﻔر ﯾﺎری ﮐرد .ﺑﮫ اﻣﯾد دﯾدار ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻣﺎ
ﻋزﯾزان در ﺳﻔرھﺎی ﺑﻌد

