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سبالن پس از مدت ها كش وقوس واردوهاي آمادگي سر انجام به اجرا نزديك شد تاريخ حركت با برنامه صعود 

.من از دو سه روز جلوتر كوله اصلي را بستم وليست وسايل مورد نياز را تير اعالم شد 26روز قطار مشهد تبريز 

هم تكميل كرده بودم .به همين خاطر شب حركت بدون كمترين سراسيمگي ودست پاچگي خوابيدم وساعت 

صبح ازخواب بيدار شدم،كتري را روشن كرده،چايي دم كردم،يك ليوان چايي خوردم .ازشب قبل با آقايان 50/4

 حجوب زاده و مسعودي فرهماهنگ كرده بوديم كه صبح با يك ماشين(آژانس)به راه آهن برويم.ساعتشاكري،م

.بالفاصله به سمت ميدان شريعتي حركت كرديم وساعت دم دربودم كه آقاي شاكري با ماشين رسيدند40/5

ه به سمت راه جلوي سازمان انتقال خون خراسان رضوي آقايان محجوب زاده و مسعودي فررا سوار كرد 50/5

آقاي 30/6تا اينكه ساعت به  ايستگاه راه آهن مشهد رسيديم.به انتظار نشستيم  6آهن به راه افتاديم.ساعت 

) راه 40/6.بدو بدو وبا عجله سوار قطار شديم.قطار سر ساعت ( رسيدند90نوري طبق روال معمول دقيقه 

هار نفر چهمان پذيرايي عصرانه بود نه صبحانه..صبحانه مختصري ازطرف قطار به مادادند كه درحقيقت افتاد

نفره مستقر شدند ومن وآقاي نوري دريك كوپه ديگر 4ازدوستان از سبزوار ونيشابور وگناباد دريك كوپه 

قطار به شاهرود رسيد.ساعت يك طبق معمول خودم ناهار را داخل كوپه 30/12جاگرفتيم . ساعت 

شدم (البته خواب قيلوله هم داشتيم).علي رغم وجود كولر داخل بيدار 3خوابيديم ومن ساعت2.ساعت خورديم

 هوا بشدت گرم وآزار دهنده بود.مخصوصا اينكه من ونوري در يك كوپه خانوادگي بوديم ،كوپه قطار

ونميتوانستيم از لباسهاي خود كم كنيم.دوستان ما علي رغم اينكه همه مجرد وخودي بودند ولباسهاي راحتي 

وگرانترين قطار  1علي رغم اينكه قطار ما اكسپرس درجه ز هم ازگرمي هوا شكايت داشتند.پوشيده بودند با

مشهد تهران برابري  4و 3مشهد تبريز بود از در وديوار آن بوي كهنگي هويدا بوده، با قطار هاي درجه 

جهي از وقابل ت البته به نظر مي آمد بخشميكرد.بهرحال كيفيت اين قطار خارج از انتظارات وذهنيت ما بود .



ا رچايي عصر30/4ساعتظرفيت قطار خالي است .شايد همين يكي از داليل پايين بودن كيفيت قطار باشد.

خورديم .سرمان را به جدول وبرنامه فردا گرم ميكنيم.قرار ما اينست كه در ميانه پياده شويم و از انجا به ليوانلو 

.يك  پناهگاه حركت كنيم-شابيل-الهرود-وازآنجا به سمت اردبيلساعت در آنجا بمانيم 24(زادگاه نوري)برويم 

ساعت اما باقطار نزديك به 3كوهنوردي سبكي در ليوانلو پيش بيني كرديم.فاصله ميانه تا تبريز باماشين حدود 

ما ساعت زمان الزم دارد يعني بر اساس برنامه زمان بندي شده 4ساعت زمان مي برد.ازليوانلو تا پناهگاه حدود 6

تير صعود را 29تير مي توانيم درپناهگاه باشيم.عصر رابه هم هوايي بپردازيم وصبح زود 28روز 12ساعت 

به نوري خبردادند كه حادثه ناگواري پيش آمده وايشان بايد به تهران  بعد از ظهر 6آغازكنيم.ساعت 

اولين ايستگاه قطار كه قبل  د.بسيار متاثر شديم وكمي هم در مورد برنامه حركت سردرگم. ايشان درنبرگرد

وبه تهران بر ميگردند.به اين ترتيب برنامه رفتن به ليوانلو  ازقطار پياده ميشوند، ازقزوين وبعد ازكرج مي باشد 

منتفي ميشود .باهم ديگر مختصر صحبتي كرديم وبا مشاوره گرفتن از برخي مسافران بومي قطار تصميم گرفتيم 

 شب12بريز پياده شويم .اتفاقا تصميم بسيار درستي گرفتيم چون اگر ساعت بجاي پياده شدن درميانه درت

درميانه پياده مي شديم كامال سرگردان مي شديم، وبايد تا صبح درايستگاه را ه آهن ميانه ميمانديم و صبح از 

در ذهن من  .يك ابهامبه تبريز رسيديم40/6به هرحال درقطار خوابيديم وساعت آنجا به اردبيل و....مي رفتيم.

همچنان باقي است وآن اينكه خدمه واگن اصرارداشت كه ما در ميانه پياده شويم چرا كه به زعم او از آنجا راحت 

تر به اردبيل يا سرعين مي رويم .درحاليكه مسافران كوپه مجاور ما كه اتفاقا تبريزي هم بودند براين نظر بودند 

بايد  واكننكته ديگري كه درارتباط با خدمه به مقصدمان مي رسيم.كه اگر درتبريز پياده شويم خيلي راحت تر 

 بگويم اينكه با قيافه خيلي معصومانه با نوري اظهار همدردي ميكرد(بازبان آذري باهم صحبت ميكردند)

پورس غذا براي شام سفارش داده  5وميگفتند انگار به دل نوري آمده بود كه اتفاقي برايش پيش مي آيد چون 

پورس غذا سفارش داده بود).پيش خود گفتم شايد موقع پياده شدن   6اند.(من خودم حضورداشتم كه نوري 

فت من براي شش نفر شام سفارش سفارش غذابراي يك نفررالغوكرده است .بهر حال بعدها كه ازنوري پرسيدم گ

داده وموقع پياده شدن هم كاري به شام نداشتم وبا عجله پياده شدم .فهميدم همه اين روضه خواندن هايش 



.اميدوارم  براي باال كشيدن يك پورس غذا بوده است.ولي دليل اصرار بر پياده شدن در ميانه را هنوز پيدا نكردم

يك نفر  هينكا  ه غذا في نفسه آنقدرها ارزشي ندارد .اماديك وع نمايي باشد.كه نقشه خاصي نداشته واز سر راه

براي باالكشيدن يك وعده غذا به صغري كبري گفتن خدمه امين مردم درداخل قطار اين چنين بي محابا 

.اگر حقيقت را مي گفت ممكن بود ما نا خوش آيند است متوسل مي شود نه تنها دلچسب نيست بلكه خيلي هم 

به هر حال امشب خواب نسبتا خوبي رادر قطار تجربه  ا كمال احترام آن وعده غذا را به خودش تعارف ميكرديم.ب

 كرده ايم.
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ازقطار پيداده شديم .هوا كامال روش است ، بالفاصله به سمت بعد از يك خواب نسبتا عميق  40/6ساعت 

كرايه كرده به سمت سرعين راه ن هزارتوما160كيوسك تاكسي رفتيم ،يك ماشين سمند مرتب به مبلغ 

ساعت  بستان آباد، سراب ، نير، سرعين.افتاديم.براي رسيدن به سرعين بايد از مسيرهاي زير عبور كنيم: 

يم ،چون وسط هفته بود(سه شنبه) پيدا كردن محل اسكان چندان مشكل وخيلي گران به سرعين رسيد30/10

هزار تومان اجاره 90تختخواب به قيمت شبي  5.بال فاصله يك سويت نسبتا تميز ومرتب ،دو اطاقه با نبود

خورديم(البته درمسير،داخل شهر سراب هم نفري يك ليوان چايي خورديم).چون  ، كرديم.زود چايي دم كرده

شد وچيزي به ظهر نمانده است تصميم گرفتيم صبحانه وناهار را يكي كنيم . در همين فاصله زماني 11ساعت 

يما مانده تا ظهر به يك شركت خدمات بليط و تور وگردشگري رفتيم تا بليط برگشت قطاررا كنسل وبليط هواپ

(معموال بليط قطار يا در شهر مبدا يا شهر مقصد قابل بخريم كه متا سفانه امكان كنسل بليط قطار وجود نداشت

من چون عزمم براي برگشت با هواپيما جدي بود ازطريق البرز بليط هواپيما(چارتري) گرفتم كنسل كردن است).

عين بگويم:سرعين به زبان تركي(سريين) به حال كمي از سروتصميم گرفتم بليط قطاررادر تبريز كنسل كنم.

معناي محل خنك مي باشد.در فرهنگ لغت به معناي سرچشمه ميباشد.اين شهر در نزديكي اردبيل واقع بوده 

 به جهت داشتن چشمه هاي آب گرم متعدد معروف است وتابستان پذيراي ايرانگردان وجهانگردان فراواني

ي تاريخي كنزق ميباشد كه داراي غارهاي تاريخي مربوط به دوره است.ازجاهاي ديدني سرعين يكي روستا

اشكانيان است.پيست اسكي آلوارس كه دردامنه سبالن واقع شده است بزرگترين پيست اسكي در ايران 

كيلومتري سرعين واقع شده است.ارتفاع 24كيلومتري روستاي آلوارس و12ميباشد.اين پيست اسكي درفاصله 

ساعت يك بعد از متر ميباشد.1700متر ميباشد ارتفاع سرعين ازسطح دريا حدود 3200يااين پيست از سطح در

تومان كه براي ما خيلي زياد بود .درعوض شام نان وپنير 20000ظهردر رستوراني ناهار خورديم .چلوچنجه نفري 



گروه  ه بودور شدخانوادگي مجب ن آن مشكلوانگور وگوجه خورديم تا جبران شود.آقاي نوري كه بدليل پيش آمد

را ترك كند،تلفني خبرداد كه شب ازتهران به سمت اردبيل راه مي افتد وصبح زود به جمع ما مي 

يك لندرور پيوندد.ازطريق همان شركت گردشگري كه براي كنسلي وتعويض بليط برگشت مراجعه كرده بوديم ، 

. بعد از ظهر پس خيال ما از اين بابت راحت شدكرايه كرديم كه فردا صبح مارا مستقيم به پناهگاه سبالن برساند.

بوسيله يك تاكسي به جاهاي ديدني اطراف سرعين رفته گشت وگذاري خوب ونسبتا جالبي داشتيم. يكي 

. محل ديگري رفتيم كه بازاري مثل طرقبه وشانديز مشهد بود تا ازجاهايي كه رفتيم همين روستاي كنزق بود

 1374از روستاي ديگري هم بازديد داشتيم كه زلزله سال  لي مي فروختند.دلت بخواهد عسل ومواد غذايي مح

. اسكان مجد آنهاييكه از  كل روستا را به تلي از خاك تبديل كرده بخش اعظمي ازجمعيت آن ازبين رفته بودند

جاست وسند زلزله جان سالم بدر برده بودند درنزديكي همان روستا انجام گرفت وآثار ويراني زلزله همچنان پابر

.عكسهاي خوبي از اين ويراني گرفتم كه ضميمه همين گزارش ميباشد  خيلي خوبي از اين خشم طبيعت است

بعد از سه ساعت گشت وگذار به شهر برگشتيم.تصميم گرفتيم به استخر آب گرم برويم وخستگي قطار و گردش 

-200شب به استخرشهر آفتاب(30/9ساعت امروز را ازتن بدركنيم .بعد از پرس وجو وراهنمايي گرفتن ازديگران 

تخر وسوناي خشك(زياد گرم نبود) .نسبتا مدرن وتميز بود داراي اسمتري ازمركزشهر فاصله دارد) رفتيم300

.ساعت و...بوده بعلت فاصله ازمركز شهر نسبتا خلوت بود ودر كمال آرامش از آنجا لذت برديم بخاروسوناي 

خريديم.سپس به محل اسكان رفتيم  از آنجا بيرون آمده ،نان وپنير وگوجه وعسل وكره براي صبحانه45/10

 اده شديم.وضمن خوردن مختصري شام براي خوابيدن آم
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