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 بنام خداوند جان وخرد    كزان برترانديشه برنگذرد

و خستگي ناشي ازگشت وگذار درسرعين را به  طارساعت حضور درق24خستگي  آب گرم معدني سرعين ،

.طبق عادت هميشگي قبل از خواب بسيار عميق وشيريني را براي ما به ارمغان آوردسرعت ازتن وجان ما گرفت و

مد دوستانم را ازخواب شيرن صبحگاهي بيدار كنم.گاز را روشن كرده  صبح ازخواب بيدار شدم.دلم نيا 6ساعت 

كتري راروي شعله سبز زيباي آن قراردادم.براي صبحانه عسل وكره و پنير از شب قبل تهيه كرده بوديم ولي نان 

عدد نان سنگگ تازه 3وبا داغ سنگگ براي صبحانه چيز ديگري است.بالفاصله ازمحل اسكان بيرون زدم 

منتظر آقاي نوري مانديم تا از تهران به ما بپيوندد.درهمين اثنا  نموده، را آمادهصبح صبحانه 7ساعت برگشتم.

زنگ زد كه از تهران به اردبيل رسيده بعد از چند دقيقه به سرعين مي رسد.مشغول جمع وجوركردن وسايل 

به اتفاق آقاي نوري از محل اسكان جهت تهيه مقداري مواد رديم.باهم خو راصبحانه  .بوديم كه ايشان رسيدند

خوراكي براي شام امشب و...خارج شديم.درسرعين مواد غذايي وميوه به وفور يافت ميشود اما مثل همه جاهاي 

تهيه وبرگشتيم .در اين اثنا  بهرحال موادغذايي الزم را(سرعين واقعا سرگردنه است).توريستي بشدت گران است

ندروري كه ديروز براي حركت به پناهگاه تدراك ديده بوديم زنگ زد كه آماده حركت اس راننده لالي

دم در محل 10/9گفتيم ساعت،).چون درحال خريد نان و پنير وگردو براي شام وصبحانه فردا بوديم 30/8(است

ندروور نشسته به نفرمان داخل ل6يم وبارها راروي بار بند ماشين گذاشت30/9مت ماباشد. باكمي تاخير ساعت  اقا

بلد است راه افتاديم.الياس آدمي بسيار  سمت قطور سويي از مسير غير متعارف كه كمتر كسي اين مسير را

.به نظر من ست ا د.اين جوان يك پارچه آتشپرانرژي وخوش مرام به نظر مي رسجوان ،  سرزنده ، پرتحرك ،

، از جاده  شابيل)-الهرود-لي(اردباز مسير آسفالته وهمگانيخالصه از مسيري غير است . يآدم بيش فعال

چادرهاي است .منطقه تا دلت بخواهد بكر،زيبا و چشم نواز برد رو مارا به سمت قطور سوييكوهستاني وگاها مال

آدم را به اعماق تاريخ مي برد.براي من تپه ماهور ها ،گله هاي گاو(البته  سبالن وسيع عشايري در پهناي دامنه



سگ هايي  رمه هاي گوسفندان با پيش قراوولي بزها ،دورگه)،كه در اين دامنه خوش منظره مشغول چرا هستند،

خبر ندارم ولي شند .ازدل بقيه هم سفران  كه دورا دور گله و چوپان چرخ مي زنند،بسيار زيبا و لذتبخش مي با

خودم بشدت تحت تاثير اين فضاي دل انگيز مسرور وشادمانم.چهل سال پيش كه از شابيل تا سبالن را پياده وبا 

كوله پشتي هاي سنگين مي پيمودم از اين صحنه ها زياد ديد م ودرآن زمان نيز از اين فضاي بكر وطبيعي 

امروز مي بينم اگرچه در نگاه اول با فضاي چهل  فضاي طبيعي و بشدت مسحور كننده اي كهبشدت لذت بردم.

سال پيش يا شايد صد سال پيش هماهنگ مي نمايد ،ولي وقتي خوب دقت ميكني وبا نگاه تيز بين همه جوانب 

اولين تغيير جاده كوهستاني وماشين را مي بيني تحوالت جالبي را در اين منطقه به ظاهر بكر پيدا ميكني. 

يد است .يعني در زمان چهل سال پيش كوچكترين نشاني از جاده ماشين رو در دل كه محصول عصر جد روست

اسب واالغ تقريبا جاي خودرا به نيسان آبي و پيكان كوهستانها ي منطقه وجود نداشت.دومين تغيير اينست كه 

كه  ا ستاصالح نژاد گله ها به خصوص گا وهسپرده خود به آن دوردست ها منتقل شده اند.سومين تغيير  بار

قطعا .سايل ارتباطي خصوصا تلفن همراه استوبصورت دورگه ما مي بينيم.چهارمين تغيير دسترسي عشاير به 

هم وجود دارد كه ازچشم من پنهان مانده است.البته همه اين تغيرات شامل كل مناطق روستايي  تغييراتي ديگر

 سنتي ت شدن ناگهاني وشديد جامعهپركشور مان ايران عزيز ميباشد.دراينجا من حكايت  يوكوهستان

عينه مي بينم.چادرهاي عشايري قطعا متعلق به  هرا ب جامعه مدرن(بخصوص روستايي وعشايري) به ايراني

رده گذشته خيلي دوراست،زندگي چادر نشيني قطعا بخش بزرگي از فرهنگ سنتي گذشته را با خود حفظ ك

جامعه مدرن حكايت مي تواند  مناطق عشايري ندرور وشلوار لي در دل ل،لفن همراه نيسان آبي و تحضور است.

.اين دست و دروسط جامعه سنتي ومدرن دست وپا مي زنيم.اينجاست كه مي گويند ما در دل جامعه سنتي باشد

ودعوا با  رض وجنگايا اينكه سالها درتع يكي بر ديگري غلبه كند يا پا زدنها ادمه خواهد داشت تا اينكه

شناسي روستايي  با تالش متخصصين امر جامعه هيا اينك د ،ادمه دهن دركنار هم به حيات خودهمديگر

كال با سب با روحيه وفرهنگ، ودين ومذهب  متنا،وتاريخ و...سنتزي عمومي كشورداري ستوسيا ي،وعشاير

به اميد آن .مختصات عمومي كشور از دل تقابل سنت و مدرنيته براي جامعه ايراني ساخته وپرداخته شود



الياس با سرعت روز.مثل اينكه از اصل مطلب كمي فاصله گرفته ام.حال برميگردم به گزارش مسير كوهنوردي.

مارا به سمت قطور سويي ، برق وباد در اين جاده خاكي كوهستاني كه درپاره اي از مسير حتي مالرو هم نيست 

گاها از سرعت زياد او ترس به سراغم مي آيد بيشتر او شده است).(نيم ساعت تاخير صبح باعث شتاب مي برد 

ولي گريزي نيست بايد بر ترس غلبه كنم.متا سفانه در همان روزها كه مسير شابيل به پناهگاه به علت اذدحام 

ندرور بعلت عجله وسرعت زياد چپ كردند كه باعث بيش ازاندازه كوهنوردان به شدت شلوغ شده بود دوتا ل

 ندرور هم فوق العاده استالبته قدرت ل(با اين حساب ترسم بيهوده نبود).ميت چند تن از كوهنوردان شدندمصدو

صبح به قطورسويي رسيديم.داستان قطور سويي را بايد درگزارشي 11ساعت نزديك به  .وبايد به آن اعتماد كرد

.الياس بيش ازما عجله داشت وحاضر نبود در اينجا توقف كند تا ناهاري بنويسمجداگانه اگر فرصتي دست داد 

.به فاصله ده دقيقه كباب  از كباب قطورسويي محروم نشويمدقيقه توقف كند تا ما  10 شد نهايتا راضيبخوريم.

بصورت ساندويچ الي نان گذاشتيم وبا خود به پناهگاه برديم .دراينجا گوسفند را جلوي  چنجه فوري آماده شد .

نان اضافي با  هزارتومان3مي كشند ودرجا كباب چنجه وكوبيده آز آن گوشت به قيمت سيخي چشم مشتري 

.قيمتش انصافا خوب است ولي در سالمت وبهداشتش تضميني وجود ندارد.نكته تحويل مشتري ميدهند ومكفي

تا كيد مكرر دراستفاده از  علي رغم سرو صدايي كه تب كنگو به راه انداخته ومسئولين بهداشتي ، جالب اينست 

روده اش را خارج دستكش هنگام ذبح گوسفندو...دارند،در اينجا كسي كه گوسفند را مي كشد وپوست ودل و 

وجود  بعلت سردي هوا ويا داليل ديگر (شايد تب كنگو دراين منطقهمطلقا از دستكش استفاده نميكندميكند 

اين منطقه دارد يا نه.طبيعي است كه  بر).نميدانم كه آيا مركز بهداشت شهرمشكين شهر نظارتي نداشته باشد

بعد از و با همه اين اوضاع واحوال از اين كباب ها گرفتيم.بهر حال مادل به دريا زديم بايد نظارت داشته باشد.

ناهگاه كه جاده پرازسنگالخ ودست انداز هاي پازشابيل تا  قطورسويي به شابيل رسيديم كه فاصله زيادي نيست .

ظهر به پناهگاه مي رسيم.نفس راحتي ميكشيم واز 12است به سرعت عبور ميكنيم وساعت نزديك به  زياد

رور دندر هر دقيقه يك لبه نظر مي رسد  ند،پناهگاه نگو بازار مكاره بگو.آدمها در هم مي لولميشويم. ماشين پياده

،خوشبختانه ما اتاق ادر برپا كرده اندچ100-50.دور تادور پناهگاه به شعاعكوهنورد وارد پناهگاه مي شوند6با 



داشتيم.اتاق رزروي ما در اختيار  رزرو كرده بوديم وازنظر جاي خواب واستراحت وضعيت بسيار مطلوبي

برگردند،لذا اتاق ديگري دراختيار ما 4-2صبح براي صعود رفته وبايد حوالي 4كوهنورداني قرارداشت كه ساعت 

قراردادند .دراين اتاق مستقر شده كبابي را كه از قطورسويي تهيه كرده بوديم را با ولع وصف ناشدني 

كه دوستان  متري برويم وبرگرديم4000تا ارتفاع ز ناهار براي هم هوايي خورديم.پيشنهاد كردم يك ساعت بعد ا

عصر به هم هوايي به پردازيم. دوستان خوابيدند ولي من خوش 4گفتند بعد از خوابيدن واستراحت ساعت 

(ثلث مسير صعود متري4200در پيش گرفتم .تا ارتفاع پناهگاه شروع ميشود خوشك راه صعود سبالن را كه از

البته بسيار كار عاقالنه اي كردم كه بعد از ناهار سنگين بالفاصله پناهگاه برگشتم. به30/3رفتم وساعت  قله)

د تا ساعت .قرار شروانه قله كردمجهت هم هوايي بعد ازخوردن چايي  ،نخوابيدم.دوستان را از خواب بيدار نموده

هم هوا روشن بود هم مسير صعود در مقابل  ند .ه برگرداعصر به صعود ادامه دهند وبعد ازآن به سمت پناهگ5

.دوستان تا ارتفاع يعني خطر گم كردن مسير چه موقع رفتن چه موقع برگشتن وجود نداشتديدم بود 

متراست)،همينقدر ارتفاع دونفر ازدوستان را كمي اذيت كرد وهمين 3700متري رفتند(ارتفاع پناهگاه3900

همنوردان به پناهگاه برگشتند.قرار شد شام 30/6.ساعه تري پيدا كنندبراي صعود فردا آمادگي بيشباعث شد 

براي زمان حركت در صبح فردا صحبتهايي باهم كرديم ودر نهايت قرار شب بخوابيم .10سبكي بخوريم وساعت 

شب 8آنهاييكه اتاق رزرو شده ما را دراختيار داشتند ساعت صبح صعود را استارت بزنيم.30/5شد ساعت 

ساعت زمان برد.درمقابل تعجب ما كه چرا اينقدر طوالني شد وما نگرانتان 16عني صعود وفرود آنها برگشتندي

ه به ما انداخت وگفت سبالن است يشديم يكي از آنها كه به نظر مي رسيد ليدر آنها باشد نگاهي عاقل اندر سف

.من كه چهل سال چه خبر استفكر كرديد مثال تپه اي را فتح كرده ايم وقتي فردا صعود كرديد مي فهميد 

مثل نگاه خودش به  يپيش درچنين فصلي سبالن را مثل يك تپه صعود كرده بودم لبخندي به اش زده نگاه

وبراي دوستانم  راستش كمي ته دلم خالي شد م واز كنارشان گذشتم.گفت ديخسته نباشي چهره اش انداخته

  بصورت  گفتم فردا مثل آب خوردني خود نياورده وي بر) ولبراي چند ثانيه ،درلحظهاحساس خطر كردم (

زمان مدت مسير وشيب واز ولي، اگرچه درگذشته خيلي دور سبالن را صعود كرده ام ازقله باال مي رويم. نفري6



اما برا ساس  دم نمانده استاز سبالن به يا وچادرهاي عشايري روي قله اچهيجز در زياديچيز  به قلهود عص

صعود هم هوايي امروز وگزارشهايي كه خواندم مختصري پيرامون مسير صعود (ازمسير شمال شرقي)سبالن مي 

مسير نسبتا تند است درست مثل شيب ابتدايي قله چمن نويسم.ازپناهگاه كه شروع ميكنيم شيب 

متري آخرين شيب تند 4575درارتفاع  شيب كم ميشود متري4400فاع در ارتمشهد).به مرور-خودمان(زشك

يك  متري4750آغاز ميشود كه اطراف آن بخچال هاي كوچك سبالن قراردارند.بعد ازاين شيب تند درارتفاع 

.ازاين نقطه تا قله شيب خيلي ماليم متر قرار دارد كه به آن سنگ محراب ميگويند 18سنگ صخره اي به ارتفاع 

نمايان شدن درياچه همان درياچه سبالن نمايان ميشود. ربعد از طي اين مسي ت.كه بالفاصلهتاه اسبوده وراهي كو

 تن وجان كوهنورد همان.ار خستگي از رف و

 


