ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻪ درک

ﺳﻔﺮ اﻣﺮوز ﺳﻔﺮی ﻣﺘﻔﺎوت و وﯾﮋه ﺑﻪ ﯾ از ﺳﺤﺮ اﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻪ ای از
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و راه اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در ﭘﺲ
ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﯾ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻧﺎاﻣﻨ
ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﺸﺴﺎﻟ ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﮐﻨﺎری ﺑﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻬﻨﺎور
اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﭼﺮا روﺳﺘﺎی درک؟
روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﺣﻞ درک ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺳﺎﺣﻞ و درﯾﺎﺳﺖ.
درک ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺤﺮا و درﯾﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﺳﺎﺣﻞ درک ،آن ﻗﺪر ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دل اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺮد.
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮراﺗ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی درک ﯾ از اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارﻫﺎ در ﺗﻤﺎم
اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺳﺎﺣﻞ و روﺳﺘﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ درک زرآﺑﺎد در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺼﺪ اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ رﻣﻞ ﻫﺎی ﺷﻨ ،ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠ
ﮐﺸﯿﺪه و آﺑ درﯾﺎ در ﯾ ﻗﺎب و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﯿﺎل اﻧﯿﺰی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورﻧﺪ .ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ از
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده اﺳﺖ.

آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ روﺳﺘﺎی درک | ﺗﻼﻗ ﺻﺤﺮا ﺑﺎ درﯾﺎ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی در اﯾﺮان را ﮐﻨﺎر ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾ ﻣﺘﻔﺎوﺗ را آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
روﺳﺘﺎی درک و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ و روﯾﺎﯾ آن اﻣﺮوز ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﻘﺼﺪ ،ﯾ از آﺑﺎدی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ زرآﺑﺎدِ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺎرک ،در ﺟﻨﻮب
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺮان ﯾﺎ ﻋﻤﺎن ) (1ﺟﺎی ﺧﻮش ﮐﺮده و ﮔﺮدﺷﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣ
ﺧﻮاﻧﺪ.
روﺳﺘﺎی درک ﻣﺎﻧﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺤﺮا ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨ آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ در ﻫﯿ ﺟﺎی اﯾﺮان دﯾﺪه
ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دل داﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﺎل اﻧﯿﺰ ﻓﺮو ﻣ ﺑﺮد؛ ﺳﺎﺣﻠ ﺧﺎص و ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪ ای ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ،ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه ای ،ﺷﻨ و ﻣﺮﺟﺎﻧ ،ﮐﻮه و ﺟﻨﻞ ،ﮔﻠﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ و ﺷﺘﺮ ﻫﻤﻪ در ﯾ ﺟﺎ ،ﻣﻮﻫﺒﺘﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در درک ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد.

درک ،ﺳﺎﺣﻠ ﺑﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾ دارد ﮐﻪ در  170ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﭼﺎﺑﻬﺎر و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از روﺳﺘﺎی زرآﺑﺎد واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه دو ﺑﻨﺪر ﻣﻬﻢ ﺟﻨﻮب ،ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ ﺑﻨﺪر ﮐﻨﺎرک و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدﻣﺎن درک ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻠﻮﭼ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺮدم و ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻨﻮز ﺑﺮی ،ﭘﺎﮐ و
زﯾﺒﺎﯾ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن درک ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم آن را ﺑﺎ واژه اﻧﻠﯿﺴ Darak ﯾﺎ ﺳﺎﺣﻞ درک
 Darak Beachﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

