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. در اواخر پاییز هستیم. یاد می شودبهار کوهنوردی به همان فصلی که از نگاه کوهنوردان   زمستان دیگری در راه است.

همگام باشم. عازم خاتون بارگاه خواهیم  من همچنان افتخار دارم با اومسعود نباتی باز هم برای البرز برنامه ای دارد و 

 بود قصد داریم پیمایشی به سمت غرب تا قله های خرسنگ داشته باشیم.

شومیرانا    بخوش  در شهرسوتانشوده اسوت. موقعیوت  ن در رشته کووه البورز مرکوزی واقو   خاتون بارگاه قله

متوور از سوو    3850ارتفووا   دارایاسووت و بدرروسووتای گرما رود بووار قصووران  شووهر فشووم و شووما  شوورقی

قلوه روی خوط الراسوی قورار دارد کوه از غورب بوه قلوه هوای گیزنوو   خرسونگ هوا    انسوتون   این  .دریاست

  .الر مووی رسوود قلووه اشووتر و گردنووه یووونزا در  نوووب دشووت از شوورب بووه ورز ب و بوورا امتووداد مووی یابوود و

و در  نووب قلوه هوای  هوای شویورکش   کاسوون  و کوافره قورار دارد اطراف ایون قلوه در  نووب شورقی قلوه

  .  مهرچا  و  تش کوه قابل مشاهده استپیرزن کلوم

صب  از تهران به سمت فشم و روستای گرمابدر حرکت میکنیم. پوشاک زمستانی کامل همراهمان است و  30:3ساعت 

به محیط بانی گرمابدر  5با تو ه به بارش های من قه پیش بینی ی  صعود نسبتا زمستانی را داریم. حدود ساعت 

 شرو  به حرکت میکنیم...ت از پارک ماشین  ماده حر کت میشویم. هوا کامال  رام اسپس میرسیم و 

چندین سگ از همان ابتدای کار دنبالمان هستند هر چه سعی بر دور کردنشان میکنیم بی فایده است هوا کامال تاری  

. پس از اندکی راه است گاهی متو ه حضور سگ ها در پشت سرمان نمی شویم البته  نها قصد حمله یا اذیت ندارند

 سمانی پر ستاره در باالی سرمان است شهاب  نوب شرقی قله خاتون بارگاه می شویم.سوار بر یا    به تدریجرفتن 

سنگ زیبایی را میبینیم مهتاب هم کامال کوهستان را روشن کرده است. مسعود سرقدم حرکت میکند از همان ابتدای 

من قه مخصوصا در . این یا  تقریبا در اکثر نقاط خود دارای شیب زیادی است. میکنیم صعودتندی را  نسبتا کار شیب

ساعت از  3م برف روی یا  بیشتر می شود حدود یارتفاعا  باال کامال سفید پوش از برف است. هر چه ارتفا  میگیر

صدا به دنبا  کردن ناگهان متو ه حضور دو سگ در پشت سرمان میشوم  نها  رام و بی  شرو  پیمایشمان گذشته است

متری برای خوردن صبحان توقف  3400در ارتفا  حدود  ما ادامه داده بودند و به خیا  خودمان  نها را دور کرده بودیم.

کمکم شرو  به وزیدن میکند هوا نسبتا سرد است و پیش باد میکنیم. هوا صاف است و  فتاب تازه طلو  کرده است.

وا بر روی خط الراس بیشتر باشد. کمی استراحت میکنیم و به سمت قله حرکت بینی میکنیم سرعت باد و سرمای ه

. دماوند زیبا خودنمایی میکند این من قه یکی از معدود  اهایی دقیقه به قله خاتون بارگاه میرسیم 30:9میکنیم ساعت 

 را به نمایش میگذارد. است که  میتوان کوه دماوند را از ریشه دید . کوه دماوند از این من قه  بهه غربی خود

 



 



 

از همان پس از چند دقیقه کوتاه استراحت و عکس یادگاری با قله پیمایش خط الراس را به سمت غرب  غاز میکنیم. 

کیلومتر بر ساعت همراه ماست و به شد  بر سرد تر شدن  40-30شرو  پیمایش بر روی خط الراس باد با سرعت حدودا 

برف خوبی در مسیر و ود دارد گتر هایمان را میبندیم و برای برف کوبی  ماده می شویم. بعد هوا تاثیر میگذارد. حجم 

م مئن شدیم که این همراهی همچنان ادامه دارد و ابن  دنبا  ماستس هم به ابر روی خط الر همچنان یکی از سگ ها

قله گیزنو است  ر. اولین قله در مسیا بیایدبار بر خالف دفعا  قبل که اورا از خود می راندیم  دوست داشتیم او هم با م

. با احتیاط از سمت چپ این قله تراورس کردیم در مسیر تراورس دهلیزهای خ رناکی گنبدی سنگی استظاهر  ن 

با ظاهر الک   . پس از گیزنو مسیر نسبتا هموار میشود قله خرسگ  نوبی میکنیماز  نها عبور که با احتیاط  داردو ود 

در دست کرده ایم  را باد همچنان می وزد دستکش های دو پوشسنگی خود نمایان میشود. ظاهر با ابهت و زیبایی دارد 



گاها در برخی نقاط نقاب هایی تشکیل شده است کمی سردرد دارم بر روی خ الراس برف نسبتا زیادی باریده است 

هنگام فعالیت در ارتفا  می بایست کامال مراقب بود کمی عجله یا انجام کارهای پر فشار سریعا در ارتفا  زدگی تاثیر 

ف کوبی میکنیم از زیباییش انرژی میگیریم. نوبتی برمی گذارند دماوند در پشت سرمان است و گاها با برگشت به عقب 

مسعود از هر فرصتی برای عکاسی استفاده میکند و در طو  برنامه نکته های برنامه های زمستانی را  موزش میدهد. 

از ما مراقبت رفتارهایش نشان میدهد فقط همچنان سگ مهربان در کنار ماست او اصال دنبا  غذا نیست و  نگونه که 

رفته رفته به قله های خرسنگ نزدی  ی سردی را ایجاد کرده است. عت باد هواهوا صاف و  فتابی است اما سر می کند. 

 .اولین  ن خرسنگ  نوبی است  می شویم

 



 

خرسنگ مجموعه قله هایی می باشد که در البرز مرکزی و در من قه لواسانا  تهران واق  است. در فرهنگ معین  ورده 

 های قله و نتراشیده و ناهموار قرار دارد. علت نامگذاری های بزرگشده که خرسنگ یعنی  ایی که در  ن سنگ

 شامل خرسنگ مهم و اصلی قله دو. باشد می ها قله این ساختار در بزرگ سنگهای و ود علت به نیز نام این به خرسنگ

 استرسنگ بزرگ( و خرسنگ شمالی گ  نوبی )خخرسن



 

 و بارگواه خواتون قلوه بوه  نووب از. دارد قورار الر دشوت غورب در و گرمابودر –  بنی  روستای این قله در شما 

متوری خرسونگ  3۷۶0 قلوه بوه والره گردنوه توسوط شوما  از و گوردد موی منتهوی کاسوون  قله و یونزار گردنه

مسویر صوعود قلوه خرسونگ شومالی و خرسونگ خلنوو خوتم موی شوود.  بوه  شمالی و قله  انستون و در اداموه

 .در زمسووووتان از روسووووتای گرمابدراسووووت ابنیوووو  و نوووووبی در تابسووووتان از شووووما  روسووووتای 

الک سنگی بزرگی دراطراف خود دارد هر چوه بوه  ن نزدیو  تور موی شوویم بواز هوم حجوم قله خرسنگ  نوبی 

برف بیشتر می شود از دهلیز سومت راسوت قلوه و بوا احتیواط کامول قصود صوعود قلوه را داریوم قلوه در  شویب 

بسیار تندی احاطه شده است حجم زیاد برف در البوالی سونگ هوای اطوراف قلوه  صوعود بوه ایون قلوه را سوخت 

بر روی خرسنگ  نووبی موی ایسوتیم ایون قلوه توابلو نودارد اموا داری بلنودای  20:12یکند باالخره در ساعت تر م



بیشتر نسبت به خرسنگ شمالی است.زیاد نمیتوان بر روی قله مانود هووا کوامال سورد اسوت سوریعا قلوه را تورک 

 به سمت خرسنگ شمالی ادامه حرکت میدهیم.میکنیم و 

والره گرده های سنگی بسیاری و ود دارد عبور از این گرده ها خصوصا در  رسنگ تا دشتدر حدفاصل بین قله های خ

فصل زمستان احتیاط بسیاری را می طلبد. با دقت از این مسیر عبور میکنیم. در فصل زمستان بهترین حالت برای عبور 

ایجاد برفی و رفتن در گودالهای از یالهای سنگی حرکت بر روی راس  نهاست چرا که تراورس این مناطق عالوه بر فر

 در پی دارد.نیز کامال تهدید با بهمن را شده 

 

پس از طی مسافتی حدودا ی  ساعته به قله خرسنگ میرسیم و با تابلوی نصب شده بر روی  ن عکسی به بادگار می 

دقیقه را نشان می دهد. زمستان است و روزهای کوتاه. تا تاریکی هوا زمان زیادی باقی نمانده  20:13اندازیم. ساعت 



با گرده های سنگی مسیر فرود خرسنگ چالش داریم اما است سریعا به سمت گردنه والره سرازیر می شویم همچنان 

به گردنه والره می رسیم. از اینجا مسیر پیمایش ما بر روی خط الرس تمام شده است. مقصد  15باالخره در ساعت حدودا 

حرکت ه والره و پس از  ن دشت  انستون و روستای  بنی  است. سگ باوفای تیم ما همچنان در کنار ما نما فرود از گرد

در مسیر میکند او اصال تقاضای غذا ندارد اما گاهی هم افتخار میدهد و به اصرار کمی خوراکی میخورد. حجم برف زیادی 

این دشت از  می شویمم با عبور از کنار غار بیوک وارد دشت  انستون فرود است گاها در  ن حجم برف شناور می شوی

. سگ می شویموارد روستای  بنی   40:1۷ بنی  و باالخره در ساعت زیباترین دشت های البزر است پس از ن تنگه 

مهربان همراه ما تا روستای  بنی  ما را همراهی کرد و پس از  ن در موا ه با سگ های  بنی  از ما فاصله گرفت. در 

 .عالی تشکر میکنمپایان مثل همیشه از دوست خوبم  قای مسعود نباتی بابت طراحی این برنامه 
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