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 بنام خداوند جان وخرد    كزان برترانديشه برنگذرد

برخالف سال گذشته در صعود به قله دماوند كه  و برق پناهگاه روشن شد 5خوشبختانه صبح قبل ازساعت 

با يك ساعت ناز ونوازش بيداركردم(درپايان گفتندنمي آييم)امسال روشني برق باعث شدهمه  همنوردان را

صعود را استارت 45/5به موقع بيدارشوند.خيلي سريع وسايل راجمع وكوله كوچكي با خود برداشتيم وساعت 

يديم كه چشم برآسمان دوختيم وبربلنداي سبالن خيره شديم عظمتي دراين قله د ان،.وقتي سحرگاهزديم

نداشتيم ممكن بود مبهوت ومقهور اين عظمت شويم ودست   اگرهوشياري وتجربه صعود بربام اين قله را

ازتالش براي صعود برداريم.اما من با اطمينان خاطر مي دانم كه سبالن مهربانتر ازآني هست كه مي 

مگر مهماني كه  ،مي گيرد سبالن قلبي بزگ دارد وسخاوتمندانه همه مهمانان را به گرمي درآغوشنمايد.

عشقي پرشور وهمتي بلند نداشته باشد كه درآن صورت ميزبان(سبالن)گناهي ندارد.اگراندكي دلبستگي 

ون دايه اي واقعا چسري با كوهنوردي داشته باشي سبالن سخاوتمندانه براي تو آغوش مي گشايد ووسرو

دستت را بگرمي مي فشارد ،الاليي شيرين تر از الاليي مادر با آن  بغل مي گيرد ، رادر تومادر مهربان تر از

ساواالن نه تنها  .آريوبه خواب مسحوركننده اي ميكشاندتجنبش خيره كننده درياچه اش برايت مي خواند 

به گرمي درآغوش مي گيرد.امادماوندراعظمت  بلكه مهربانانه همه مهمانان را ندارد . سخت گيري دماوند را

 .فقط كساني را به حضوردماوند دركمال سخت گيري وناباوري كوهنوردان را غربال ميكندديگراست. وابهتي

مي پذيردكه ازمدت ها قبل تمرينات سختي راپشت سر گذاشته با عزمي استوار وعشقي راستين پاي 

نهاده اند.دماوند بيهوده نيست كه دماوند را سمبل مقاومت ايرانيان درهمه ادوار تاريخ نام  دردامنش گذارند.

رين مرحله غربالگري اش را خزماني كه خشمگين ميشود بصورت مهمانان خود اسپري گوگردمي پاشد تا آ

من چون قبال مهرباني سبالن راديده بودم ازپس آن عاشقان واقعي وجان بركف را به حضور پذيرد.انجام دهدو

باري وقتي به  ميدان صعود گذاشتم.پاي دربا اين گروه شش نفره  با اطمينان كامل به موفقيت درصعود

بعد ازنيمه شب 2نفر در سينه كش كوه درحال حركتند.البته ساعت 200سمت قله راه افتاديم ،ديديم حدود 



كه من ازاتاق پناهگاه خارج شدم ديدم در سينه كش كوه يعني در مسير صعود چراغهاي فراواني روشن 

الزم به ذكراست كه درهمين ساعت هاي ودرحال حركت هستند. وتعداد كثيري ازپناهگاه آماده صعودشده

شب يكي ازدوستان وقتي ازاتاق پناهگاه خارج شد،آن خرس معروف ومشتري ثابت پناهگاه را كه معموال 

شب ها بعد ازخاموشي برق پناهگاه جهت تهيه غذا به سمت سطل هاي زباله پناهگاه مي آيد را ازنزديك 

گام هاي استواروقدم هاي آهسته پيمايش را آغازكرديم .دويست متري كه رفتيم به هر حال با .ديده بود

نفره سرود مازندراني مي خوانند ومي روند.نزديك شده سالم واحوالپرسي 12-10ديدم يك گروه 

،چاق سالمتي كرديم واز آنها جلوزديم.كمي جلوتر رفتيم  ديدم باز صداي كردم،گفتند از سوادكوه آمده اند

ني بگوش مي رسد.سر صحبت را بازكردم ديدم ازاستان گلستان شهر كردكوي هستند.گپ وگفتي مازندرا

 دقيقه استراحت نموده آب5متري 4000بعد از يكساعت راهپيمايي درارتفاع داشتيم وازآنها هم جلو زديم.

.درتمام مدتي كه ،سپس آرام آرام به راهمان ادامه داديم.ترافيك واقعا سنگين بودونفري دودانه خرما خورديم

درحال پيمايش بوديم حتي براي يك لحظه ما تنها گروه اين راهپيمايان نبوديم،يعني يك لحظه احساس 

نكرديم كه جلو يا پشت سر ما كسي نيست.واقعا حيرت آوراست .بعيد ميدانم سبالن تا كنون چنين جمعيت 

است كه گاها در بعضي شهرها مثل مشهد  انبوهي رادر يك روز به خود ديده باشد.انگار يك  پيمايش عمومي

برگزار مي شود.از خيلي از استانهاي كشورآمده بودند.خراسان رضوي،خوزستان 

.به هرحال زنجيره ،گلستان،مازندران،اردبيل،تهران،آذربايجان شرقي....ومن نتوانستم همه راشناسايي كنم

را خلق كرده بود كه مرا(علي رغم اينكه ذوق به سبالن منظره بسيارزيبايي انساني كوهنوردان درحال صعود 

هنري درزمينه عكس وفيلم ندارم) وادار به فيلمبرداري در هنگام برگشت ازقله كرد.به ياد چهل سال پيش 

.فرقي بسيارحيرت افتادم كه با گروه كوهنوردي دانشكده مان سبالن را ازشابيل تا قله با پاي پياده پيموديم

.درآن روز ما تنها گروهي بوديم كه به صبالن صعود مي كردند.درمسير رفت آن صعود انگيز دارد اين صعود با

وبرگشت حتي با يك نفر يا يك گروه كوهنوردي مواجه نشده بوديم.گويا ورزش كوهنوردي ديگر ازانحصار 

ا دانشجويان خارج شده ودارد به يك ورزش همگاني تبديل مي شود.زياد ازگزارش امروز نبايد دور شوم.ب

.وقتي صعود گروه را تقريبا قطعي ديدم با دقيقه مسير را ادامه داديم 45دقيقه اي در هر 5كوتاه  توقف ها ي



ساعت كوهنوردي خود را در درآغوش قله سبالن 4و بعد از دونفر از همنوردان سرعت راكمي زيادتركرده

گر ميشود آدمي بعداز چهل سال م نفر هم زمان به قله برسيم. 6قرارداديم.عشق ديدن درياچه نگذاشت هر 

.شايد  ازاولين ديدار، قرار مالقات با معبود ومعشوق خود داشته باشدولي براي وصال عجله نداشته باشد

باوركردني نباشدولي دوستان وهمنوردان من بايد بدانند كه علي رغم اعتقاد وباور عميق به كار تيمي 

زودتر ديدن چهره معشوق مهميز  برايب در رسيدن بر قله وگروهي عنان از كف داده ،نتوانستم براين شتا

انگار ديروز بود كه درپيشگاه .ناگهاني چشمم به درياچه افتاد بصورت واي چه حالي داشتم وقتي بزنم .

اشته است.اما من نه آن دن چهل سال هيچ گذر زماني نچيز سرجايش بود.گويا سبالن دراي سبالن بودم.همه

ساله با موها وريش  61بلكه مردي ، وريشي كم پشت  راشتهفوقامتي نسبتا اساله باموهاي سياه 21جوان 

وقامتي نسبتا شكسته ولي استوار ومحكم با عزمي راسخ به ديدار سبالن آمده ام تا ازاين  هاي كامال سفيد

سجده شكري بجا آوردم  . مقاومت وپايداري وفاداري وجفاكشي بياموزم سبالن سرفراز استواري وصبوري ،

من معموال ازاماكن شلوغ وپرترافيك پرهيز ميكنم  ره اشكي ريختم ومحو تماشاي جمعيت انبوه شدم .قط،

واز آن رنج ميبرم ولي جمعيت انبوه امروز نه تنها رنجي به من تحميل نكرد بلكه انرژي مضاعفي به من هديه 

.شايد انگشت شمار كساني شوخي نيست آدمي بتواند بعد ازچهل سال دوباره به يك قله سرفراز برسد داد. 

.سپاسگذارم از اين قله سحر آميز بگذارند  بهباشند كه اين شانس را داشته باشند بعد ازچهل سال دوباره پاي 

همه نيروهاي مرئي ونا مرئي،همه چيز وهمه كس كه مرا درراه رسيدن دوباره به ديدار سبالن يار ومددكار 

كه به بازيگوشي وعكس برداري مشغول شده بودند،به قله رسيده  دقيقه آن دو سه نفري20بعد از  .بوده اند

ام وشلوغي به سختي حها را بازكرده شروع به عكس برداري كرديم (درآن ازدبنربه جمع ما پيوستند.

مگر ميشود ازگرفتن عكس يادگاري بادرياچه روي قله  توانستيم جايي براي عكس برداري دست وپا كنيم).

س گرفتن درآن شرايط كارساده اي نبود.دورتا دوردرياچه(جايي كه امكان ورود آدم سبالن گذشت؟البته عك

گويي همايشي بزرگ به ميزباني سبالن ومهماني كل ايرانيان برگزار شده ها وجوددارد) پر ازكوهنورد بود 

بودند.يك  .فضا بسيار شاد،نشاط انگيز،پرهيجان ودلربا بود.گويي همه به زيارت معبود ومعشوق خود آمدهبود

گروه ازآذري ها بساط رقص وآواز خود را پهن كرده بودندكه مرا بشدت مجذوب خود كرده بودند وتشويق 



.راستي ناگفته نماند كه درهنگام صعود باگروهي روبرو  شدم كه از آنها يك فيلم كوتاه چند دقيقه اي بگيرم

خالصه آنقدراز انرژي سرشار شديم كه هست. سبالن زيارتگاه همشديم كه مي گفتند اگر نميدانيد بدانيد كه 

ساعت كوهنوردي كرده به قله جادويي سبالن رسيديم.دل كندن از 5-4بدون خوردن صبحانه  انگارانگار نه 

دقيقه اقامت را اجازه 15بيش از برخالف قله دماوند كه بخاطر بوي گوگرد وباد و.. ،قله بسيار سخت بود

درقله سبالن تا هر وقت دلت بخواهدمي دلخواه رابراي شما صادر ميكند.نميدهد.قله سبالن ويزاي اقامت 

تواني بماني بدون اينكه كمترين مرارتي را تحمل كني خالصه بعد از نيم ساعت عكس برداري گروهي 

متري آن روي چند تخته سنگ نشستيم مختصر صبحانه اي  50وانفرادي از درياچه خدا حافظي كرديم ودر 

برگشت را استارت زديم.دراينجا اشاره كنم كه توسط فدراسيون كوهنوردي مشكين شهر 11خورديم وساعت 

متر از هم تابلوهايي براي مشخص كردن جهت مسير بصورت  70تا 50از باالي قله به سمت پايين به فاصله 

ندارد امكان  ........نصب شده است كه راهنماي بسيارخوبي براي صعود وفرود ميباشد1/2/3/4/5/6/7/8/9

.همچنين تابلوهاي تحت عنوان خطر نصب شده است گم كنداكسي در جهت اين تابلوها حركت كند ومسيرر

(درست يك روز پس از صعود ما كه اگر كسي به آنها توجه كند خطر سقوط را به حداقل ممكن ميرساند.

ساعت 15شدند كه بعد از دونفر ازكوهنوردان تهراني به دليل رعايت نكردن اين هشدارها در يخچالي گرفتار

دراين ارتباط بايد ازفدراسيون توسط امداد گران فدراسيون كوهنوردي مشكين شهر نجات يافتند).

له قجالب است در همان ابتداي صعود يعني پناهگاه گروهي را ديديم كه از كوهنوردي تشكر ويژه بكنم.

شب قبل آغاز كرده 12ود خود را از ساعت برگشته به پناهگاه رسيده اند .اينها همان گروهي هستند كه صع

بودند.درحاليكه مسير فرود را مي پيماييم تادرآخرين لحظه فرود يعني رسيدن به پناهگاه قدم به قدم 

سبالن را  ،گروههايي را درحال صعود مي بينيم .داستان عجيبي است درهيچ لحظه ودرهيچ نقطه ازمسير

د كاران پناهگاه، سبالن هيچوقت در طول يك شبانه روز چنين به گفته دست انبدون كوهنورد نمي بينيم.

جمعيتي را بخود نديده بود.لحظه اي از آغاز برگشت مان نگذشته بود كه احساس كردم كوله يكي از 

همنوردان وزني بيش از استاندارد معمول صعود وفرود سبالن دارد.داستان به اين برمي گردد كه قبل از آغاز 

كوله كوچكي را مخصوص صعود به قله گنجانده بودم .سه نفر از دوستان متوجه م ضروري،سفر درليست لواز



لذا صبح روز حركت به سمت قله قرارگذاشتند دو اهميت قضيه نشده وبا خود اين كوله كوچك را نياوردند.

كنند.البته يا سه نفر لوازم مختصر خودرا مشتركا دريك كوله معمولي قراردهند وبصورت نوبتي آن را حمل 

ي مي مل ميكني اثر سنگيني اش  را برجاچنين هم شد ولي كوله سنگين در همان مدت كوتاهي كه ح

.موقع صعود من متوجه اين قضيه نشده بودم،ولي هنگام برگشت كوله خودم را كه معموال استاندارد گذارد

اثري مثبت در زمان رسيدن الزم داردرا با كوله سنگين دوستم عوض كردم وخوشبختانه اين تعويض كوله 

،زنجيره انساني كوهنوردان در مسير برگشت آنقدر طويل اشاره كردم بارها همچنانكهبه پناهگاه داشت.

براي اينكه خواننده اين .وجذاب بود كه مجددا مرا سر ذوق آورد واز اين صحنه هاي زيبا فيلمي كوتاه گرفتم 

را  بايدصحنه هايي از فيلم وسريال هاي تاريخي،س كند گزارش بتواند اين صحنه هاي زيبا را به وضوح ح

بصورت مارپيچ با ،با صدها شتر و شتربان كاروانهايي كه مثال درجاده ابريشم يا جاده هايي ديگر، دبخاطر بياور

روز را .اگر اينچنين تصوير سازي كنند ميتوانند صحنه هاي ام.ام زياددرحال تردد هستندحسر وصدا وازد

(البته فيلم كوتاه تهيه شده هم كامال گوياست).خال صه چند دقيقه اي روي تخته ببينند واز آن لذت ببرند.

اين تكنولوژي سنگ نسبتا بزرگي نشستم واز كاروان بزرگ كوهنوردان امروز فيلمي خيلي كوتاه تهيه كردم.

نين امكاناتي بود تا امروز ميتوانستم .همش با خود فكر ميكنم ايكاش درچهل سال پيش چچه ها كه نميكند

راببينم وازآن لذت ، عكس وفيلم از آن روز تاريخي ودوره جواني كه فقط ما چند نفر بوديم ودرياچه وسبالن 

كه ازشروع حركت در بايد بگويم درگوشي ام چند مدل جي پي اس دارم ببرم. چون صحبت ازتكنولوژي شد

اندازيم،ارتفاع،مسافت طي .در مدت كوتاه استراحت نگاهي به آن مي پناهگاه يكي ازآنها راروشن كردم

.يك جي پي اس مخصوص سبالن روي گوشي نصب كردم كه با شده،متوسط سرعت،و...رابه ما نشان مي دهد

آفتابي بودن  لروشن كردن آن مسير حركت را جلوي چشمان كوهنورد قرار مي دهد.خوشبختانه به دلي

درود وسپاس بيكران بر بانيان وخالقان اين قبيل پي اس نيازي پيدا نكرديم. وشلوغي مسير به اين جي

آرام وخرامان وسرشار از انرژي مثبتي كه از سبالن گرفتيم مسير برگشت را ادامه مي تكنولوژي ها.

كه دست در دست هم خوشحال زن وشوهر جوان ،برادروخواهرجوان،دهيم.صحنه هاي زيبا وجالب زياد ديدم.

سال كه نجواكنان در گوش هم  50ان درحال پيمايش اين مسير زيبا بودند.پيرزن وپيرمرد باالي وغزل خو



ساله به نظر مي رسيدند ،بروي 25ساله ودختر 50در حال صعود بودند.يك پدر ودختري راديدم كه پدر 

اري مي استراحتي كوتاه مشغول بودند ودرعين حال چشم به قله دوخته ازسبالن ي هتخته سنگي بزرگ ب

طلبيدند.دراينجا ديگر نتوانستم چيزي نگويم،چون برايم خيلي جذاب مي نمود اين صحنه.جلورفته  ضمن 

پدر لبخند گفتن خسته نباشيد به آنها گفتم چه زيباست وقتي پدري با دخترش به ديدار سبالن مي رود.

وردي پدر ودختر مرا به اين صحنه زيباي كوهن.زنان تشكركرده دستي بسويم تكان داد وخداحافظي كرد

روزي برد كه باخانواده به فومن رفته از آنجا بسوي قلعه رود خان رهسپار شده بوديم.به اتفاق تنها دخترم 

زودتر از بقيه به باالي جنگل و قلعه رود خان رسيده بوديم.وقتي به قلعه دردل جنگل انبوه وزيباي گيالن 

حيرت انگيز ودر عين حال بسيار نشاط آور و دلنشين  ،كهنسالانبوه ازدرختهاي رسيده بوديم،نماي جنگل 

(يادش بخير).خالصه درمسير برگشت ،نياز چنداني به استراحت هاي كوتاه پيدا نكرديم به به نظر مي آمد.

 2همين خاطر گاها با فاصله از هم بگونه اي كه از دور همديگر راببينيم طي طريق كرديم ، تا اينكه ساعت 

در گزارش هاي مختلف ازگروههاي كوهنوردي كه به سبالن صعود داشته اند به پناهگاه رسيديم.بعد از ظهر 

ساعت وزمان الزم براي فرود 6خواندم ميانگين زمان الزم براي صعود سبالن توسط گروههاي نسبتا آماتور 

ما زمان ساعته دارند.ا2ساعته وبرگشت 3ساعت است.گروهاي كوچك خيلي حرفه اي معموال زمان رفت 4

ساعت ، با يك ساعت استراحت وعكس وفيلم درباالي قله درمجموع 3ساعت وبرگشت 4رفت گروه ما 

اين زمان براي گروه ما كه يك گروه كامال آماتور ساعت بود). 10.(پيش بيني ما ساعته رفتيم وبرگشتيم8

به  نباشيد جانانهيك خسته  يك ركورد بي نظير به حساب مي آيد.من يك بارديگر محسوب مي شود ،

بال فاصله بعد از رسيدن تالشهاي جانانه شان براي اجراي اين برنامه قدرداني مي كنم.دوستانم ميگويم واز 

بعد ازظهر با يك 3به پناهگاه(مبدا صعود) كوله هاي اصلي رابستيم وبا صرف يك ليوان چاي داغ ساعت 

ي براي قله سر فراز سبالن تكان داديم ،خدا دستگاه الندرور به سرعت به سمت شابيل حركت كرديم.دست

چادرهاي عشاير، دامنه نسبتا سرسبز سبالن ، ره حافظي گفتيم وبه اميد  ديدار مجدد ازسبالن، پناهگاه ، 

به شابيل رسيديم جايي كه استخر آب معدني آن 40/3ه اوليه صعود سبالن سپرديم.ساعت طبسوي شابيل نق

ماهم مثل همه كوهنورداني كه به سبالن اعزام ميشوند قرارگذاشته بوديم همه كوهنوردان مي باشد.منتظر 



بعد از برگشتن ازكوه تن به آب معدني شابيل بسپاريم.وگرد وغبار وخستگي كوه را از تن بدر كنيم.بال فاصله 

بعد از رسيدن به شابيل در يك كبابي نشستيم نفري يك كاسه آش دوغ ويك سيخ كباب چنجه خورديم 

پيوند ولي براي من كه با اين آش  سفران من دلچسب نبودآش دوغ براي همناهار نخورده بوديم).(چون 

بود ولي بو ، طعم، مزه آن مرا مجذوب خود ساخته به ياد  طديرينه وسنتي دارم علي رغم اينكه بسيار كم مال

سپس بخير وروحش شاد)..( يادش م انداخت كه همواره در خانه پدري از اين نوع آش براي ما مي پخت رماد

راهي استخر آب معدني شابيل شديم.يك ساعتي دراستخر مانده خستگي بدركرديم،يك ليوان چايي داغ 

خورديم واز استخر خارج شديم.ناگفته نماند اين استخر با استخري كه درسرعين رفتيم قابل مقايسه 

بود) ولي به همان اندازه درشرايطي كه نيست.(استخر سرعين بسيار شيك تر ،تميزتر،مدرن تر،بهداشتي تر 

پژو به سمت مشكين  يك دستگاه  كرايه بود كه با 30/5داشتيم به ما انرژي ونشاط هديه داد.ساعت حدود 

از مشكين شهر بال .تبريز شهر سرداران انقالب مشروطه ايران برسانيمشهر روانه شديم تا از آنجا خودرا به 

تير جا رزرو  30سمت تبريز حركت كرديم.چون در تبريز فقط براي شب فاصله با نشستن دردو ماشين به 

كرده بوديم امشب مهمان ناخوانده محسوب ميشويم.براي اينكه به سرنوشت مهمانان ناخوانده گرفتار نشويم 

بزنيم وبا آنها براي امشب  (انتقال خون تبريز)، تصميم گرفتيم از داخل ماشين يك زنگي به صاحبخانه

هماهنگي الز م را انجام دهيم.خوشبختانه اين كار بسرعت از داخل ماشين انجام شد.وبدون فوت تير) 29(

شب به سازمان انتقال خون تبريز رسيديم وبالفاصله درمحل مورد نظر اسكان  10وقت حدود ساعت 

ي كه به خوابهمراه با ميوه مختصري خورديم وبرنامه فردارا تنظيم نموده خوابيديم. يافتيم.شام مختصري

 شدت به آن نياز داشتيم.

 


