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 بخش چهلم 

 صعود به دماوند 
 

او اسباب  ماه ژوئیه سقای من جعفر سوار بر قاطر بزرگی وارد شد.    ١٠صبح روز       

  ٨کرده و ساعت    افهاضبار قاطر  به  وسایل و توشۀ مرا هم  خود را بار قاطر کرده بود.  

رنگ او  نت خان به اسب خاکستریآمادۀ حرکت شدیم. پس از خداحافظی از دکتر هی به

ردم، نشستم. این اسب به طرز خوبی  کمی که من در مدت اقامت در تهران از آن استفاده  

رد. سقا هم سوار قاطر خود شد و به سمت شرق به راه افتادیم . پس از عبور  کمی حرکت 

نک رسیدیم که از همه  ارتفاعی، به دشت کوچکتری به نام امامه ای کم هه از دشت الر و کو

سر، با قلۀ سپیدپوش خود  ترین آنها کوه اساله ائی احاطه شده بود. مرتفع هه طرف توسط کو

 ر حرکت ما بود.چپ مسی تدر سم

چادر ایالتی برپا بود. همواره آرزو داشتم چهرۀ یکی از زنان   ۵٠در این دشت حدود      

نقاشی کنم، مخصوصأ که در میان آنها دختران زیبائی وجود داشت. حاال این   ایالت را 

موقعیت به دست آمده بود. در مقابل یکی از بزرگترین چادرها دستور توقف دادم. جعفر  

نزدیک چادر رفتم. پیرزنی در خارج چادر مشغول فراهم    اسب مرا نگهداری کرد و من به 

داد. این کیسه از سه چوب که  کردن کره از شیر بز بود و یک کیسۀ چرمی را تکان می 

های متصل بودند آویزان بود. دختر ده سالۀ زیبائی به یکی از ستون م  ه  هدر قسمت باال ب 

تکیه داده بود. لباس کهنۀ قرمز رنگی به تن و دستمال سفیدی به سر  در ورودی آن  چادر  

  رنگ و   چهرۀ او مسی تیره بود و چشمان سیاه  نقره در گردن داشت. رنگ   ایهه و سک

 بود.ن رسید. حالت چهرۀ او جدیزیبای او خوشحال به نظر می 

برای آنکه منظور خود را بیان کنم ابتدا منظرۀ دشت و چادرها را نقاشی کرده و آنگاه       

به سراغ اصل قضیه رفتم. پیرزن و دختر اعتراضی نکردند. حتی دختر به حالتی که من  

از او خواستم ایستاد و در تمام طول نقاشی حرکت نکرد. او با دست راست به ستون چادر  

سر خود را اندکی خم کرده بود. وقتی نقاشی من به پایان رسید یک قران به او  تکیه داده و  

من   از  و  کرد  پهن  پتوئی  پیرزن  آنگاه  دوید.  دیگری  به سمت چادر  او خوشحال  و  دادم 

 خواست در داخل چادر در سایه استراحت کنم.

 در این حال تعداد زیادی از زنان ایالت و تعدادی دختر و حتی چند پسر خردسال دور      
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  ما اجتماع کردند. از مردان بالغ خبری نبود زیرا آنها در دشت مشغول مراقبت از گوسفندان 

داد، ای بود و به فرزند خود شیر میساله   2٠بودند. من یکی از زیباترین زنان را که مادر  

سرعت    خواهد و من به دم. او هیچ اعتراضی نکرد اما نشان داد که یک قران می انتخاب کر

ای کار رسیدم او گفت "عجله کن زیرا االن شوهر من خواهد  هه نیم  پرداخت کردم. وقتی به 

آمد". او نگران بود که شوهر او از دیدن یک فرنگی در میان زنان عشایر عصبانی شود.  

نگفته نقاشی کردن من لذت می از    اگر جعفر که داریم من در پیش  بود راه درازی    برد 

در   ردم. این قضیه برای من بسیار جالب بود که کمی   تعدادی از آنها را برای ترسیم انتخاب 

خارجی ندارند، بتوانم در میان گروهی از آنها    ها وجود زنان در مقابل فرنگی  کشوری که

وم. زنان ایالت و عشایر بسیار قوی و سالم بوده و جثۀ بزرگی  نشسته و با آنها هم صحبت ش

و هوا در   آب دارند. اطراق متحرک، روح آنها را شاد کرده و اقامت در ارتفاعات خوش

آنها دائمأ از این مرتع به مرتع  آورد.  ا آنها را قدرتمند و سالم بار می هه میان افراد قبیله و گل

حتی  های پهناور، زندگی سادۀ خود را  این فرزندان غیور و شجاع دشت روند.  دیگری می

توان جرأت می نند. در مورد آنها به ک میقیمت خروارها طال با اقامت در شهر عوض ن  به

 باشند.ای در منزل خود نیستند و اهل هیچ شهری نمی آنها در هیچ نقطه   گفت که

پس از این اقامت کوتاه به مسیر خود ادامه دادیم. به زودی به آن سوی دشت رسیدیم       

متر عبور کردیم. چون شاه قصد داشت روز بعد در    2٧۴٠نسبتأ بلندی به ارتفاع  و از کوه  

های این منطقه سوارکاری کند اهالی مشغول مرمت جاده و هموار کردن مسیر بوده و سنگ 

هم با ریتم و آهنگ خاصی    با  نفر بود. آنها همه  ۶٠ردند. تعداد آنها حدود  کمی   جاده را جمع

ها را همزمان با هم با حرکت  داشتند. سپس سنگ سنگی را برمی   خم شده و با هر دست 

یافت. مسیر  فتند که در کوه پژواک میگمی  عخاصی پرتاب نموده و با صدای بلند یاعلی

به  پلسر در سمت    باریک و سرازیری، ما را  بلندی رساند. کوه  با پستی و  باریکی  درۀ 

ردند. از کنار  کمیها ما را نگاه  نگهای کنجکاو از کنار س راست قرار داشت. مارمولک

بعد در منطقۀ پل   چندین کاروان شتر که مشغول حمل چادرهای دوم برای اردوی روز 

 پلور بودند عبور کردیم.

شیارهای برفی، جبهۀ شمالی کوه را پوشانده بود و حتی آفتاب شدید تابستان هم اثری       

مجددأ رؤیت گشت اما به زودی تکه    شدمیدیده نبر آنها نداشت. دماوند که در اواخر مسیر  

ابری آن را از نظرها ناپدید نمود. در سمت راست، جویباری که در نهایت به رود الر  

بودند و پس از طی  می بود. در نزدیکی آن، صدها شتر شاه مشغول چرا  ریخت جاری 

د. حاال کامأل  تر شتر و سنگالخ ردند. جاده باریککمیمسیر مشکل و طوالنی استراحت  

پائین آمده بودیم. از روی پل سنگی رودخانۀ الر به نام پل پلور گذشتیم. در درۀ باریک،  

جریان رود شدیدتر شد و شدت باد هم افزایش یافت. من این منظرۀ زیبا را نقاشی کردم.  

تر شد. تمام مسیر  متر بود. مسیر مجددأ سرباالئی و راه خراب  22٨٠ارتفاع این منطقه  

رد. در مجموع حرکت،  کمی  ترهای درشت و ریز حرکت را مشکلای بود و سنگ سه ما

رفتیم. دشت الر  ا باال میهه زاگ از دامنۀ کوکننده بود و ما به صورت زیگ   بسیار خسته 
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مین شکل تا خود روستای  ه ه رسید. مسیر بدر سمت راست با شیب مالیمی به درۀ الر می 

چپ مسیر دامنۀ دماوند بود. این غول با عظمت، سر در    رینه ادامه داشت. تمامی سمت

آب و  باالی ابرها داشت. من از بابت هوای روز بعد اندکی نگران شدم. محیط اطراف، بی

علف شده بود. فقط در چند مورد کاروان قاطری دیده شد. از یک کاروان قاطر بدون بار  

 را تحریک کردند.گذشتیم. حیوانات آن اسب مرا به وحشت انداخته و آن 

به زودی روستای اسک و رینه مشاهده شد اما یک ساعت طول کشید تا به رینه برسیم.       

روستای اسک موقعیت عجیبی دارد و در عمق درۀ الر در کنار رودخانه واقع شده است.  

ای  هخانه ردد و قریه زیر پای مسافر قرار دارد. در میان  گمیابتدا درختان آن از دور نمایان  

. به خاطر وجود  بودروئیده  نارون رنگ با سقف مسطح درختان کوچک و گلی خاکستری 

اند. حاکم منطقۀ الریجان در  عرض در خارج از آبادی واقع شدهدره، مزارع طویل و کم

تر از اسک بوده و در قسمت باالی دره در ند. قریۀ رینه بسیار کوچک کمیاسک زندگی  

دور مانند جزیرۀ سبزی در میان محیط خاکی اطراف به    دامنۀ دماوند واقع شده است. از

در   ١وههای خود منظرۀ بسیار زیبائی دارند. قریۀ نِه ها و ایوان خورد. اهالی از بامچشم می 

آن در سمت جنوب  مخالف  پائیطرف  کمی  دارد.  قرار  باالی رودخانه  و  قریۀ  ن شرق  تر 

متر را   2١١٠واقع شده است. ارتفاع سنج در رینه    ٣و در جنوب آنها آبادی ایراه  2نیاک

درجه بود. پس از خوردن قدری آب به سمت منزل    2۴داد و دمای هوا در سایه  نشان می 

 یاور منطقۀ الریجان به راه افتادیم.

کی از خدمتکاران  برد یکه پی  سربازی ورود ما را خبر داد. زمانی  بیک بود.نام او رفیع      

طرز بسیار محترمانه برای   ند بهکمی  کاری شده مرا همراهی  مشکی و نقره  شاه با اونیفورم

را با احترام فراوان به باغ منزل خود دعوت کرد.  استقبال از ما تا محوطۀ باغ آمد و م

به توتی پهن کردند و مثل ایرانیان   نامۀ   روی زمین نشستیم. من  پتوئی در سایۀ درخت 

بر    عجیبیرا با صدای بلند خواند. این نامه تأثیر    او دادم و منشی او آن   اعظم را به صدر

او گذاشت. آنها با دیدن مهر دربار تعظیم کرده و دست خود را برای ادای احترام به پیشانی  

منشی، من و نامه انداخت و چهرۀ    خبر شد نگاهی به بیک از محتوای آن با بردند. وقتی رفیع 

 مهربانانۀ او حالت جدی به خود گرفت. نامه به این صورت نوشته شده بود.

شود نهایت کمک و همکاری را به  ور الریجان، از شما درخواست می بیک یا"رفیع     

دین که قصد صعود به قلۀ دماوند را دارد نموده و به زیردستان خود امر کنید با او  آقای هه

نکات   تمامی  فرامین وی  در  از  او بوده  احترام در خدمت  با کمال  آنها  نمایند.  همکاری 

ی در اختیار او قرار دهید تا وی را اطاعت کنند. یک یا دو بلد کارکشته را برای راهنمائ 

نمایند. آنگاه امکانات مراجعت وی را همراهی  های او  و تمامی درخواستقله  تا رسیدن به  

 السلطان". فراهم آورید. بنا به امر شاهنشاه، امین 

 در نظر داشتم این نامه را به عنوان یادگاری با خود داشته باشم اما رفیع بیک هم مانند      
١ .Näväh 2 .Niak ٣ .Irah 
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  او دستمالی از جیب در آورد و نامه را با احترام تمام در آن  من عالقمند به داشتن آن بود.

شب را    او نزدیک باشد. او از من دعوت کرد  بدندر جیب سینۀ خود گذاشت تا به  پیچید و  

شبانه  در منزل او اقامت داشته و صعود را به روز بعد موکول کنم ولی من تصمیم داشتم  

شود و حرکت کنم و پیشنهاد دوستانۀ وی را قبول نکردم. او گفت غذا به زودی آماده می 

  زودی در ایران چندین   دانستم به از من دعوت کرد شام را با هم صرف کنیم اما من می

نپذیرفته و    هم  وقت، این پیشنهاد او را  شد و برای جلوگیری از اتالفکمی ساعت طول  

کردن، آن را از    مؤدبانه عذرخواهی کردم. جعفر غذای همراه ما را آماده کرد و بدون گرم

بیک از ما با چای و قلیان پذیرائی نمود. آنگاه  داخل قابلمه خوردم. پس از صرف غذا، رفیع

از او اجازه خواستم تا چهرۀ وی را نقاشی کنم و او برای زیباتر شدن تصویر، اونیفورم  

 را به تن کرد. سروانی خود

بیک به درخواست من کسی را برای احضار دو بلد فرستاده بود و آنها از درب رفیع      

وارد شدند. آنها لباس گرم و وسایل ضروری صعود را با خود داشتند. یک چوبدستی دراز 

یک سر   ای به در دست داشتند که انتهای آن قالب فلزی داشت. آنها غذای خود را در بقچه 

حمل  چوب خود  دوش  بر  و  زده  گره  بهکمی دستی  ساله  چهل  حدود  دو  هر  نظر    ردند. 

رسیدند و ریش توپی سیاهی داشتند. حالت چهرۀ آنها قابل اعتماد بود. یکی از آنها به  می

نام کربالئی تقی کاله پوستی و دیگری به اسم علی، کاله نمدی کوچکی بر سر داشت. آن  

با هم حدود   بودند. لباس مرتبه برا  ٣٠دو  به قله صعود کرده  های ژنده، ی حمل گوگرد 

قله نرفته بودند زیرا    بار تن آنها بود. آنها امسال هنوز به چرک و پارۀ آنها گوئی هر سی

ردند کمی بینی  رد. به این دلیل پیش کمیتر  زمستان برف زیادی باریده بود و صعود را مشکل

 سفر سختی در پیش داشته باشیم.

ساعت        ساعت    ٣ما  و  بودیم  رسیده  رینه  که    ۴به روستای  گفت  جعفر  وقتی  نیم  و 

بیک  اند پس از خرید مختصری در بازار روستا، از رفیع اندازۀ کافی چرا کرده  ها بهحیوان 

روستا بدرقه کرد    راه افتادیم. او ما را تا جادۀ   نوازی وی تشکر کرده و بهخاطر میهمان   به 

در پیچ جاده از نظر ناپدید شدیم در آنجا ماند. او در آخرین لحظه با حرکت   که  و تا وقتی 

بیک  مراجعت، در منزل رفیع   نمود. در نظر داشتم دو روز بعد هنگام   دست از ما خداحافظی

 استراحت کنم.

که بقچۀ غذای خود را در  گروه کوچک ما از جادۀ روستا عبور کرد. دو بلد در حالی     

ردند، در جلو کاروان در حرکت بودند.  کمیانتهای چوبدستی بسته و به دوش خود حمل  

ردند و پس از با خبر شدن کمیعبور ما توجه اهالی را جلب کرد. آنها مقصد ما را سؤال 

 دادند.از آن سر خود را به عالمت همدردی تکان می 

ا از نظرها هه شدیم و در میان تپ   روستا خارجز  گذشته، امزارع  و  از گورستان روستا       

شرقی کوه با شیب مالیمی باال رفته، به  ناپدید گشتیم. جادۀ فرعی باریک از دامنۀ جنوب 

که از به  جبهۀ جنوبی متمایل شد و صعود جدی آغاز گشت. جاده گاهی از کنار جویباری  

رفت. هوا گذشته و اندکی بعد با شیب نسبتأ زیادی باال می جوی کوچک  هم رسیدن چند  
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خاطر شیب شدید  به  کوه    بود. قلۀخنک  هوا  آفتاب در حال غروب  با وجود  و    بودخوب  

های زیبا داشت اما از بوته و درخت  کوه پوشش گیاهی متنوعی با گل   . دامنۀ شدمیدیده ن

 سنگ روئیده بود.ها گل سنگخبری نبود. به روی تخته 

به    ٧ساعت  درجه بود اما    ١٨/  ٧متری رسیدیم. دمای هوا    2۵٠٠به ارتفاع    ۶ساعت       

درجه شد. ما به آهستگی حرکت کرده و کمتر صحبت   ١٣  /2متری رسیدیم و دما   29٠٠

که مشغول   شدمی زد. گاهی یک روستائی دیده  ردیم. در اطراف مسیر پرنده پر نمیکمی

خورد. چشم می ا به هه ای خشک برای تهیۀ آتش بود. گاهی حیواناتی در چراگاهه حمل بوت 

ای سمت چپ مسیر غروب  هه رفته کمتر و کمتر شد. آفتاب در پشت کوپوشش گیاهی رفته 

ا را روشن هه ای خورشید نوک کوهه تاریک گشت. آخرین اشعبه سرعت  کرد و همه جا  

رد اما به زودی آنها هم در تاریکی شب فرو رفتند. در ارتفاعات، غروب آفتاب به  کمی

تاریک می یکباره  جا  همه  و  گرفته  انجام  جادهسرعت  ما  تشخیص    شود.  به زحمت  را 

 م.دادیمی

 

 
 

ردند.  کمی چوپان، اطراق شبانۀ خود را آماده    ۵غاری رسیدیم.    در شیب شدید کوه به      

بلدها پیشنهاد کردند ما هم شب را در این غار به صبح برسانیم زیرا باالتر، محل بهتری 

بودم دستور دادم تا رسیدن  بین رینه و قله باخبر    غاریوجود نداشت. چون من از وجود  

حالت اعتراض گفتند تا آنجا سه ساعت راه است    به صعود خود ادامه دهیم. بلدها به   غار   به 

شود. گذشته از آن تاریکی شب حرکت ما را با  و گیاهی برای چرای حیوانات یافت نمی 

مواجه  و مسیر رفته می  خطراتی   به   غارآن  تر خواهد شد.  تر و مشکلرفته خرابسازد 

 خوبی این غار نیست و سرمای شب ما را آزار خواهد داد.

رد زیرا ما مسیر دیگری را در کمیعبور ن  غاردر واقع مسیر حرکت ما از کنار آن       

راست مسیر ما قرار داشت. مجدالدوله  اندکی دورتر در سمت غاربودیم و آن   پیش گرفته

سوراخ مزخرفی است که دیوارهای آن از سنگ تشکیل شده   غاربعدها به من گفت که آن  
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ند. ورودی آن بزرگ است اما درب و پنجره ندارد. کسی درون  کمیو باد به داخل آن نفوذ  

  در آنجا به نند شب را  کمیند و فقط کسانی که برای حمل گوگرد صعود  کمیآن زندگی ن 

 نکرده و پس سخنان آنها توجهی   شدن مسیر فردا، به  خاطر کوتاه   رسانند. من به صبح می 

شب  میلی حرکت کردند و در تاریکی  از اندکی استراحت دستور پیشروی دادم. آنها با بی 

   رفتیم.می  پیش

رفتند. مجبور  می ا باال  ههمسیر خرابتر شد و حیوانات بینوای ما به زحمت از صخر     

شدم از اسب به زیر آمده و مانند بلدها پیاده حرکت کنم. اسب من از تنهائی خود ناراحت  

های خود را تیز کرده و به ته دره نگاه  ایستاد. حیوان گوش بود و گاهی از حرکت باز می

رفت. سکوت همه  گمی شید اما پاسخی نکمی رد تا شاید هم نوعی پیدا کند. گاهی شیهه  کمی

چه مدت راه در    غارجا را فرا گرفته بود. کمی نگران شدم و از بلدها سؤال کردم تا آن  

به جویباری رسیدیم    ٨. اندکی پس از ساعت  "خیلی راه است"فتند  گمی پیش داریم. آنها مرتبأ  

. یک بار  شدمی سنگ بزرگ دیده  ها در جریان بود. در ساحل آن دو تخته که از بین سنگ 

تاریکی   ساعت.  قدر راه در پیش داریم و آنها پاسخ دادند سهتا کلبه چ  گر سؤال کردم که ید

شدید، سختی مسیر و کم شدن پوشش گیاهی باعث شد که تصمیم گرفتم شب را در کنار  

ها به صبح برسانیم. دستور توقف من همه را خوشحال کرد. مقداری برف سنگ این تخته 

  پدید خورد و با آب شدن آن جویبار کوچکی  چشم می  طراق بهمتری ا  2٠در شیارهائی در  

یجاد کرده بودند که از قسمت پائین آن  های برفی یک محوطۀ طاق مانندی ارگه آمده بود.  

سنگ الاقل از . در پشت این دو تخته استفریدون    نام این مکان تختان داشت.  آب جری

سمت دشت گرم تهران    سمت شمال از شر باد در امان بودیم. در طول شب باد سردی به 

 در جریان بود.

اولین کار ما برداشتن بار حیوانات بود. مدتی آنها را پیاده حرکت دادیم تا خنک شوند.       

. سپس آنها را در نزدیکی شدمیگرمای بدن آنها به صورت بخار متصاعد  ،از سختی راه

اطراق بستیم. اسب من به سرعت مشغول چرا شد اما قاطر میلی به چرا نداشت ولی به  

در اطراف ما  ذرتی شد که در رینه خریداری کرده بودیم.  زودی آن هم مشغول خوردن  

. قطر  شدمیای بزرگ از سایرین متمایز هه گیاهانی روئیده بود اما یک نوع از آنها با بوت 

ساقۀ آن مثل چوب  رسید. ها روئیده بود به یک متر می سنگ بعضی از آنها که در پناه تخته 

و دود    ور شدیزم شعله ه  ه ائی شبی ههسخت بود. بلد یکی از آنها را آتش زد و بوته با جرق 

سرعت شعلۀ آن بیشتر شد و تا فاصلۀ چند متری   شدیدی همراه بخار آب ایجاد نمود. به 

ای اطراف ما را آتش زد و دور تا دور ما روشن شد.  هه محیط را گرم کرد. او با آن، بوت

رد، کمی ای از دود، مانند مهی که با جریان باد حرکت  سوختند. پرده ا با دود شدید میهه بوت

به سمت وزش باد پشت کردیم تا دود چشمان    هر چهار نفرطراف ما را فرا گرفت.  درۀ ا

ما را اذیت نکند. همه دور آتش نشسته آمادۀ خوردن آذوقۀ سادۀ خود شدیم. غذای من چند  

مراه مقداری از گوشت ران گوسفند، نان و پنیر  ه همرغ بود که در آتش گرم کرده و بتخم

ار نزدیک اطراق آب نوشیدیم. غذای همراهان من نان و پنیر  مشغول خوردن شدم. از جویب
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بود. پس از صرف شام، برای گرم شدن، مقداری کنیاک نوشیدم ولی بلدها به آن لب نزدند.  

 م.های خود را روشن کرده، در کنار آتش از گرمای آن لذت بردیآنگاه پیپ 

متر و دمای    ٣22٠ارتفاع من در نور آتش چند سطری در دفتر یادداشت خود نوشتم.      

درجه بود. از جعفر خواستم وسایل خواب مرا آماده کند. رختخواب سادۀ   ١٠.2هوا حدود 

های من یک تشک نمدی بود که به روی زمین پهن شد. البته من زیر تشک را ازسنگ 

خود را در دو پتو پیچیدم و کیسۀ  از سر تا پای  درشت پاک کرده بودم. به خاطر سرما، من  

 خواب شیرینی فرو رفتم. در طول سفر خوابی به  شد. بالفاصله به چرمی من متکای من  

شیرینی خواب این اطراق به یاد ندارم. زمین تشک، آسمان لحاف و ستارگان چراغ خواب  

و سفید کوه طبق معمول هنگام شب و بامداد کامأل پیدا بود. حدود   پوشبرف قلۀ  من بودند.

رسد که قلۀ این کوه باعظمت توان  نظر می  پوشاند. چنین به ظهر معموأل ابرهائی قله را می

 ند.کمیدیدن روشنائی را ندارد و خود را درون ابرها پنهان  

 

 
 

 خواب بیدار کرد و گفت "صاحبژوئیه علی مرا از    ١١بامداد روز جمعه    ۴ساعت       

بلند شدم. احساس کردم سرما زده شده  بامدادی سریعأ  ام. حداقل  برویم". من در سرمای 

داد. احتماأل تا  درجه را نشان می   9دمای شب در ساعات بامدادی ثبت شده بود و دماسنج  

منطقۀ    ت به مراه حیواناه  ه م سردتر خواهد شد. از جعفر خواستم ب ه  ه طلوع آفتاب چند درج

راه   و نیم بامداد به  ۴کوه مراجعت کند و تا رسیدن من منتظر بماند. ساعت    گرم دامنۀ

افتادیم. بلدها پیشنهاد کردند من قسمت اول راه را با اسب طی کنم اما من به خاطر گرم  

  نما، ساعت، سنج، قطب مراه آنان حرکت کردم. من ارتفاع ه  هکردن بدن خود پای پیاده ب 

های من  های خود قرار دادم تا دست ، دفتر یادداشت و دفتر نقاشی خود را در جیب سنجدما

 خان که   نتبه سنج و دماسنج دیگر و دو قابلمۀ دکتر هی آزاد باشد. علی در کیفی ارتفاع

ای غذای من در داخل آنها بود را به شانه داشت. کربالئی تقی غذای خود و علی را در بقچه 

 رد.کمی خود به روی شانه حمل   بر سر چوبدستی
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چوبدستی آنها در یک سر خود میلۀ فلزی نوک تیزی داشت که به راحتی در یخ و       

جای  و  رفته  فرو  منجمد  ایجاد  برف  گذرگاکمی پا  در  آنها  از هه رد.  سخت  و  تنگ  ای 

ای متنوعی داشت. گاهی به آن تکیه  هه رفتند. این چوبدستی استفادگمی کمک  ها  چوبدستی 

 ردند. زمانی آن را به شکل افقی پشت گردنکمی داده و گاهی مانند عصا از آن استفاده  

فتند این کار باعث باز  گمی نمودند. آنها  های خود را از آن آویزان میو دست  دادهخود قرار  

به طور افقی در پشت کمر    ند. گاهی آن راکمی شدن قفسۀ سینه شده و به تنفس آنها کمک  

ردند. این چوبدستی برای کسی که به آن آشنائی نداشته باشد بیشتر از کمک  کمی خود حمل  

ردم. با این وصف حرکت ما  کمی رد و به این جهت من از آن استفاده نکمیمزاحمت ایجاد  

ن  و سفید، به وضوح تمام رؤیت گشته و دو طرف آ  پوشبرفبا خوشحالی آغاز شد. قلۀ  

های معدنی  بزرگی از سنگ  ایهه. در این یال کوه، صخرشدمیارتفاعی ختم  ای کم ههکو  به

اشکال عجیبی بیرون    به و مواد آتشفشانی  ها  سنگ تشکیل شده بود. در بعضی نقاط، تخته 

عقب لیز    ذشت. با هر قدم اندکی فرو رفته و به گمیای از میان آنها زده بودند و راه ماسه 

بعضی نقاط  شده و یافتن آن کار مشکلی بود.   خوردیم. مسیر اغلب در زیر برف پنهان می

ای بود تصمیم به صعود گرفتیم. هر دو  که مسیر ماسه   در محلی محدب و برخی معقر بود.  

گاهی به شکل زیگزاگ بوده   موازات هم نبودند.  شیارها به طرف ما پوشیده از برف بود.

شکل    شد.ها آغاز می شد و اندکی باالتر دوباره زیگزاگای میو پس از گذشت اندکی ماسه 

 و ظاهر آنها به شیب مسیر بستگی داشت.

متری رسیدیم. مسیر هنوز نسبتأ خوب بود و    ٣۵2٠ارتفاع    دقیقه به   2۵و    ۵ساعت       

رد. کمی ب، درۀ جنوبی و قسمت باالی کوه را گرم  آفتاها کامأل به پایان نرسیده بود.  رستنی

سنج نسبت به انزلی در ساحل دریای مازندران یک دور کامل زد عقربۀ ارتفاع   ۶ساعت  

صعود به قلۀ دماوند   که پیش از آغاز سفر تصمیم به متر را نشان داد. از آنجائی ٣۶٣٠و  

آن به   ١١که ساعت  نیاورده بودم. هنگامی مراه  ه  ه تری با خود ب سنج دقیق را نداشتم ارتفاع 

  داد میلیمتر را نشان می   ٧٠۵دور کامل  پس از یکعقربۀ آن  نگاه کردم مشاهده نمودم که 

سپس هیچ حرکتی نکرد، در این هوای کم  . دادمتری را نشان می  ٧٠۵که در واقع ارتفاع  

ثابت ماند و به طور کل از کار افتاد.   به آهستگی  فشار  ابتدا تعجب کردم که مسیر  در 

 .بودمتوجه شدم که دستگاه خراب شده بالفاصله سرباالئی شده بود اما  

کوتاهی    ۶ساعت   استراحت  برای  توقف  که دستور  بودم  قدری خسته  کنار به  دادم. در 

پائین   بستری برای خود ایجاد کرده و بهها از میان سنگ جویباری که با پیچ و خم بسیار، 

رفت نشسته و قدری از آب آن نوشیدم. من به این جویبار حسادت کردم زیرا پس از می

 مدت کوتاهی به دشت گرم پائین کوه خواهد رسید.

باشد به من دست داد.  هوع می در این حالت اولین آثار ناراحتی ارتفاعات که حالت ت     

ای آتش زدیم. در زیر پای ما نوارهائی از برف و یخ و اندکی دورتر  هوا خنک بود و بوته 

. چادر شاه در اردو برپا شده بود  شدمی پلور مشاهده    اردوی شاه در پل در آن سوی دشت  

  این محل برای استراحت وی آماده باشد. ناگهان عالقۀ شدیدی به   تا هنگام رسیدن وی به
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سنج خراب شده بود  نت خان در خود احساس کردم. چون ارتفاع به هیدکتر ودن در چادر ب

استفاده کنم. در    ذخیرهسنج  امکان محاسبۀ ارتفاع کوه را نداشتم و مجبور بودم از ارتفاع

و نیم درجه محیط،    ۵دمای هوای  در  برای اولین بار از آن استفاده کردم.  این استراحتگاه  

 درجه به جوش آمد. ٨٨آب در حدود 


