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 بخش شانزدهم 

 عبور از البرز 
 

ساعت و نیم سوارکاری   ماه مه از منجیل خارج شده و پس از یک   ١8روز  7ساعت       

د. این رود هم از یک بستر  بورود رسیدیم. عرض این رودخانه نصف سفیدرود  به رود شاه 

نقاط فشار آب، ساحل رودخانه  ای رنگ است. در بعضی  کند و آب آن قهوه گلی عبور می 

را به حالت عمودی در آورده بود. به مدت دو ساعت از ساحل راست این رود حرکت  

کردیم. به پل قوسی عجیبی رسیدیم که قسمت شمالی آن خیلی بلندتر از قسمت جنوبی بود  

. از اینرو قوس چشمۀ  نداحل شمالی و جنوبی رودخانه، اختالف سطح زیادی داشتوزیرا س

پل بزرگتر از چشمۀ جنوبی بود. پس از عبور از پل، مسیر سرباالئی شدیدی شد.    شمالی

خورد اما گاهی سیاه چادرهای ایالت در دوردست  ندرت عابر یا کاروانی به چشم می  به 

شد. به سرعت خود اضافه کرده و قدری چهارنعل تاختیم تا پیش از گرمای ظهر  دیده می 

آنجا رسیدیم. روستا در محیط    نیم به  و  پاچنار برسیم. ساعت ده   کاروانسرایچاپارخانه و    به 

 ماهوری واقع شده بود.تپه 

از گرمای هوا و تابش مستقیم آفتاب به داخل چادرها پناه بردیم. تاخت چهار نعل، ما       

  حدود ظهرفرسا بود.  را از گرمای هوا غافل کرده بود. حتی در داخل چادر هم گرما طاقت 

داد. وجود یک دسته پشه باعث آزار ما شد. پس از صرف  درجه را نشان می   ٣١دماسنج  

 مجددأ به راه افتادیم.  ٣صبحانه و دو ساعت استراحت، ساعت  

متر صعود کردیم. در پاچنار    ١٢٠٠ساعت    ۴سرباالئی بسیار شدید بود و در طول       

سیده و رفته رفته به ارتفاع  ر متری 8٠٠ه ارتفاع و ربع ب ۴متر بود. ساعت  ۴١8ارتفاع  

، ساعت  متری  ١١٠٠ربع به ارتفاع   و  ۵تری و ساعت م   ١٠٠٠به   ۵ساعت    افزوده شد.

و   متری  ١۴۴٠و نیم به    6متری، ساعت    ١٢6٠به    6متری، ساعت    ١١7٠و نیم به    ۵

این که داد. درجه را نشان می  و نیم ٢١متری رسیدیم. دماسنج   ١6٠٠و ربع به  7ساعت 

که  هائی زاگبا زیگ  یمسیر در شیب جادهبه  شد جای گفتن ندارد. اظر بسیار دیدنی میمن

  ها در سایه . کوه گشت، افزوده میرفتها پیچ خورده باال میبه آهستگی از کمرکش کوه 

های مختلف متفاوت بود.  کردند. رنگ کوه د، مناظر زیبائی ایجاد می روشن نور خورشی

ها فشار  اسب  خاطر اینکه به  داد. اغلب بهکاروان ما به آهستگی به حرکت خود ادامه می 
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. از چند اطراق ایالت گذشتیم. چادرهای آنها از  کردیممی   بیشتری وارد نشود پیاده حرکت 

ها مشغول کار بوده و کودکان  و مردان در اطراقسقف بود. زنان  جنس حصیر و بدون  

 کردند.میبرهنه بازی  نیمه 

های گلی و کوتاه و مزارع اطراف ها با خانهزودی روستای چارسان در میان کوه  به     

ها به زیر آمده و پیاده حرکت کردیم.  در افق نمایان شد. وقتی به نزدیکی آن رسیدیم از اسب 

مردان روستا برای استقبال از میهمانان شاه در کنار جاده صف کشیده بودند.  کدخدا و اکثر  

پرسی کرد. پس از رد و بدل شدن احترامات  نزد آنها رفت و با کدخدا احوال  سرپرست هیئت

باستانی    مرسوم، ما هم جلو رفته با او دیدار کردیم. منظرۀ جالبی بود و حکایت از رسوم

ساله محمد کاظم نام داشت و    7٠کرد. کدخدای  نوازی آنها میزمین و میهمان   یرانمردم ا

نقطه از کرۀچهرۀ او زیباترین چهره پیرمردی در این سن در این  بود که از  زمین    ای 

عقابی  سفید و باالی بینی  توان در نظر داشت. چشمان عمیق و جدی او زیر ابروهایمی

و کاله  های زیبا  با گلدوزیافزود. ردای پشمی  ابهت او می   درخشید. ریش سفید او بهمی

که اطرافیان برای او  بخشید. حرکات او آرام بود و احترامی  جذابیت خاصی به او می سفید  

های روستا بود. من چهرۀ او را در دفتر گیریدهندۀ قاطعیت او در تصمیم  قائل بودند نشان 

 نقاشی خود ترسیم کردم.

 

 
 

زمستان       چارسان  تنگۀ  از  برفعبور  است.  مشکل  بسیار  و  زیاد  ها  شدید  سرمای   ،

 شود عبور از این منطقه با خطراتی همراه باشد. به این دلیل منوچهر بادهای قوی باعث می

چندان دور، این روستا را در این تنگۀ خطرناک برای پناه    خان معتمدالدوله در سالیان نه 

نام    زمستان بنا نهاد. مالک روستا یکی از اعضاء فامیل او بهمسافرین در شرایط سخت  

هیچ   داشت.  به عهده  را  توپخانه  واحد  یک  فرماندهی  سابقأ  که  بود  ارمنی  جهانگیرخان 

نمی   زمستانی نگردسپری  تلفاتی  معبر  اینکه  مگر  گفته د  همه می  گیرد.  در شود  ساله 
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شوند. در اوایل امسال هنگامی  ک می هال   نفر در این گردنه   6٠تا    ۵٠های سخت  زمستان 

تن از همراهان خود را از دست    ١٢کرد،  که یک دیپلمات روسی از این تنگه عبور می

 .باشدمی حدود صد نفر  آنتعداد اهالی چارسان روستای کوچکی است و داد. 

بود. دو چادر    چادر سفید ما در نزدیکی       روستا در میان چمنزار باصفائی برپا شده 

شد که یکی برای استراحت خدمه و دیگری آشپزخانۀ  آن دیده میتر در دو طرف    کوچک 

ها را روشن کردیم. تا آماده شدن غذا به  کاروان ما بود. به زودی هوا تاریک شد و شمع 

یک از مواد آن یا   صحبت و کشیدن سیگار مشغول شدیم. با اینکه غذا ایرانی بود اما هیچ 

شد و ما   ای روی زمین پهنان نبود. سفرهشد محصول ایرهائی که با آن داده میشراب

های زانو نشسته و مشغول خوردن شدیم. شب را درون چادرها سپری کردیم. عنکبوت چهار

 کردند.های موقتی ما بازی می بزرگی در داخل آنها بود و چند گربه بین تختخواب

سرباالئی بود.  صبح آمادۀ حرکت شدیم. حاال مسیر کامأل  8ماه مه ساعت    ١9دوشنبه       

جای وزید و در جای متری رسیدیم. نسیم خنکی می   ١8٣٠پس از یک ساعت به ارتفاع  

ها گرد بوده و در بعضی نقاط آنها  گشت. قلۀ کوه آسمان آبی، ابرهای سفیدی مشاهده می 

های درشتی داشت. هنوز برف کثیف زمستان  سبز رنگ روئیده بود. جادۀ شنی سنگ   چمن 

 خورد.ار مسیر به چشم میهای کن  در شیار

همه جا سفید بود و  کردم  که از این منطقه عبور میمیالدی هنگامی ١886در آوریل       

بارید و برف، سرتاسر مسیر بین چارسان و کاروانسرای مخروبۀ مسرا تمام روز برف می 

جاده  کردیم، راه را گم کرده بودیم زیرا  را پوشانده بود. اگر به کاروان قاطری برخورد نمی

چند نفر در جلوی کاروان با فرو کردن چوبدستی خود در برف،    .قرار داشتزیر برف  

. در چند نوبت از جاده منحرف شده و مجبور شدیم به عقب برگردیم.  ندکردجاده را پیدا می

و یک سمت من    با وزش باد تبدیل به یخ شدر بلندی  د  بود و   های ما کامأل خیس شده لباس

فته بودم. کردم و دم اسب را گربرای جلوگیری از یخ زدن پیاده حرکت می  .منجمد شده بود

سرمای  گذرد شرایط به کلی متفاوت بود.  اما حاال با اینکه کمتر از یک ماه از آوریل می

 .ستان داده استبجای خود را به گرمای تا شدید 

آباد استراحت کوتاهی کردیم. مهماندار در کنار در نزدیکی روستای اسمعیل   ١٠ساعت       

دعوت کرد. از آب سرد و گوارای جویبار که از آب لیمو    چشمۀ زاللی ما را به شربت

متر را نشان    ١9٢٠ در نزدیکی روستا شد نوشیدیم. ارتفاع سنجها ایجاد می شدن برف قله

بود. در جهت شمال، چشمداد که مرتفع می نقطۀ مسیر  بود. درۀ ترین  بسیار دیدنی  انداز 

های ، کوه آن طرفها بسیار زیبا بود و  از آن باال عمق درهعمیقی زیر پای ما قرار داشت.  

 کشیده، منظرۀ زیبا و فراموش  های بلندتر و سر به فلکردیف کوه بلند و پشت آنها یک  

   .بود گرد قلۀ چند کوه بلند کرد.نشدنی ایجاد می 

های البرز پوشش گیاهی ندارد. در طول مسیر تعدادی تک سوار، این قسمت از کوه      

های فقیر، دراویش، روحانیون، مالها، گدایان و چند کاروان مشاهده  چند مسافر پیاده، بچه 

رفته به آهستگی از ارتفاع  متری نزول کردیم و رفته   ١۵٠٠ارتفاع  به    ١٢گشت. ساعت  
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رنگی رسیدیم که در انتهای جنوبی آن  مسیر کاسته شد. باالخره به فالت گستردۀ خاکی  

های فراوان روستائی به نام آقابابا با باغ ی مسیر  یک فرسنگ  درشد.  هائی مشاهده می کوه

 .رسیدیمآن باغات  و آن روستا قرار داشت و حدود ساعت یک به 

گرفته        قرار  باغات  میان  در  بابا  آقا  بزرگ  مانند یک  و  کاروانسرای    ١واحهروستا 

چادر ما در باغی در کنار نهر آب برپا شده بود. تصمیم   متر بود.  ١۴۵٠. ارتفاع آن  باشدمی

مانند نگینی زمردین، در    این جزیرۀ سرسبز  .صرف کنیمبر آن شد صبحانه را در اینجا  

 رسید.رنگ به نظر می بیابان خشک و خاکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١ .Oas آب و علف ها و کویرهای بییا واحه، مناطق سرسبز و مسکونی در بیابان 


