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مطابق برنامه از قبل تعيين شده مقرر شد تا در تاريخ  ٢آذر  ٩٧قلل سركچال را از تيغه شرقي صعود كنيم.
كليه اطﻼعات از قبيل مسير هاي جي پي اس ،توپوگرافي منطقه ،گزارش برنامه انجام شده و شرايط آب
و هوايي در تاريخ  ١آذر بررسي شد.
روز جمعه ساعت  ٤,٣٠دقيقه صبح از تهران به سمت ﻻلون به راه افتاديم و  ٦,٣٠به ﻻلون رسيديم و بعد
از آماده شدن ساعت  ٧صبح در امتداد جاده روستا مسير خود را به سمت يال شرقي ادامه داديم .اين يال
در جنوب قله فرعي كه ابتداي خط راس مي باشد قرار دارد و با توجه به شيب زياد آن از ﻻلون كامﻼ قابل
مشاهده مي باشد .با توجه شيب يال به نظر مي آمد در صورتي كه يال برف داشته باشد شرايط بهمني

بودن را نيز دارد .از نقاب هاي برفي كه در انتهاي يال و كل تيغه ها شكل گرفته شده بود مي شد فهميد
كه سرعت باد در اين منطقه و در اين فصل بسيار زياد مي باشد .در حدود ساعت  ٨,٣٠روي يال منتهي
به قله فرعي براي صبحانه به مدت  ١٥دقيقه ايستاديم و مجددا به مسير ادامه داديم.

در ساعت  ١٣به قله فرعي كه در واقع ابتداي خط راس بود رسيديم ،مطابق توپوگرافي كه از منطقه داشتيم
به نظر ميومد كه بعد از رسيدن به خط راس مابقي مسير راحت تر باشد ولي كامﻼ برعكس بود! .كل تيغه
ها زير برف بود و همينطور خط راس توي اكثر قسمت هاش نقاب بسته بود .همينطور كل سنگ هاي
تيغه ريزشي بود .در اينجا بود كه كلنگ و كرامپون را به كار گرفتيم و مسير تيغه ها كه به نظر طوﻻني
هم مي رسيد رو به سمت سركچال  ١ادامه داديم .با توجه به عرض كم تيغه ها وحجم باﻻي برف و
همينطور به خاطر مه كه تقريبا از نيمه دوم تيغه ها وجود داشت ،باعث شد تا سرعت حركت مان به شدت
كاهش پيدا كند .در قسمت هاي از تيغه حجم برف نزديك به  ١,٥٠متر مي رسيد ،كل تيغه ها از رو صعود

شد و در قسمت انتهايي با توجه به صعب العبور بودن مسير سعي كرديم تا از زير تيغه تراورس و از مسيري
كه حجم برف آن زياد بود مسير را ادامه بدهيم .بعد از عبور از قسمت مذكور تصميم گرفتيم تا وقت
بيشتري رو براي برف كوبي نذاريم و دوباره تيغه ها را صعود و از رو مسير تيغه ها را ادامه بدهيم كه
متاسفانه با صعود تيغه ها در قسمت انتهايي مسير متوجه شديم كه امكان صعود تيغه ها از رو وجود ندارد
و مجددا بايد از زير تيغه ها تراورس كنيم كه البته تﻼشي بيهوده بود و نزديك به  ٤٥دقيقه با توجه به
ريزشي بودن تيغه ها اين مانور از ما وقت گرفت.
در نهايت در امتداد تيغه ها به سمت شرق در ساعت  ١٥,٤٥دقيقه به سركچال  ١كه مرتفع ترين قله بود
رسيديم .به نظر ميومد قسمت سخت برنامه تموم شده بود تنها كاري بايد انجام ميشد فرود رفتن از يال
سركچال  ٣و رسيدن به پناهگاه لجني بود .در ساعت  ١٦,٣٠به سركچال  ١رسيديم و هنوز كامﻼ مه بود.
خوشبختانه با كمك جي پي اس و همينطور مسير تيم هايي كه از سمت سپيدستان صعود داشتن مسير
يال لجني را به درستي به سمت پناهگاه ادامه داديم .تقريبا نزديكي هاي پناهگاه هوا كامﻼ تاريك شد و
ما در ساعت  ١٧,٣٠به پناهگاه لجني رسيديم.

تقريبا از ساعت  ٥با تاريك شدن هوا بارش برف مجددا اغاز شده بود از پناهگاه لجني به بعد را كامﻼ
همراه با بارش برف مسير را ادامه داديم .بعد از استراحت و تجديد انرژي ساعت  ١٨يال لجني را تا ابتداي
دره فرود رفتيم و بعد با توجه به يال مشخص شده در جي پي اس به سمت سپيدستان مسير فرود را ادامه

داديم تا در نهايت در ساعت  ١٩,٤٠به سپيداستان رسيديم و با ماشين مجددا به ﻻلون رسيديم و در ساعت
 ٢٢,٣٠به تهران رسيديم.
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