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:کنم می تقدیم

ایرانی به ...ایران کشورم به عشق؛ با 

گیالنی؛ به... زمین گیالن به مهر؛ با 

...و

 های کوه ی میانه ،شان زندگی تنومند درخت که همسرم محترم ی خانواده به

 .است دار ریشه منطقه، نآ ارزشمند خاک از ای گستره در شمال، دریای و استوار





  نویسنده سخن

 من؛

 و سیصند  و هزار یک سال عاشورای روز دم صبح که، ام پاییزی زن یک

 جنای  گنرم   آغنو   در و کنرده  سنفر  مادرم، درونی دنیای از ونه، پنجاه

 .گرفتم

 و دینن  بنرای  قلنب ،  همنواره  که نوشیدم مادری، جان ی شیره از من

 وطننان   هنم  نینز  و وطنن   بنرای  ، ا اجندادی  سنرزمین  برای ایمان ،

 .تپید می

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 دیندن  ینارای  را چشنمانم  ولی؛ گشودم جهان به چشم خزان فصل در

 !نخواهدبود و نیست نبوده، سرزمینم خزان

 !بماند بهاری همیشه که باید من، سرزمین حالِ

 بنر   از سرپوشنیده  ،ا  افراشنته  هنای  کنوه  و ببارنند  آسمان  ابرهای

 .باشند

 !بروند شتابان دریا سوی به روان و پرآب های  رودخانه

 !دهند شکوفه درختان  و کنند سرایی نغمه بلبالن 

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 ی خشنکیده  هنای  بنر   روی پناییز،  ی ماهه سه در هاست سال که زنی

 هنم  را شدنشنان  خرد خ  خ  ؛که درحالی گذاشته قدم زمین، بر ریخته

 سنر  پشنت   ، هنم  را زمسنتان  سنرمای  بهنار،  رسیدن امید به ا؛ام شنیده می

 !است گذاشته

 



 

 یکسفرعسلیبهلَپاسر/1

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 ولنی؛  باشند  پناییزی  باران نم نم همان خود  سهم اگرچه که زن یک

 سیلی چون که خواهد می را الهی برکت و خیر باران سرزمین ، مردم برای

 !سازد سَرشارِشان

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 خنود  در و کنرده  حن   سرما سوز از آنچه رغم علی که؛ است این رازم

 پسنندم  می وطنانم هم برای را شمال مردادماه آتشین گرمای اما؛ ،لرزم می

 !شود پخته و درآمده خامی از شان، زندگی شالیزار در کاشته های برنج تا

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 ...گویم می وطن از

 ...سرزمینم از

 ...ایرانم از

 ...از

 ...ام ایرانی یک من؛

 و آسننمان را، هننوای  را، آن خننا  کننه ام ایرانننی عاشنن  یننک... مننن

 !دارم می دوست عاشقانه را های  آب

 !است من ی خانه ایران؛

 !است من ی خانه هم ایرانی؛

 اصال؛

 !ایم خانواده یک... همگی ما

 !ایم ایرانی بزر  ی خانواده یک... ما

 کنیم؟ زندگی پهناور کشور این کجای در که دارد فرقی چه

 نماییم؟ عمر گذران شرایطی چه در که دارد تفاوتی چه
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 اینران  و ایراننی  ننام  بنه  متعلن   که است سرزمین این جایِ جای مهم؛

 !است

 ...است ایران نام به دلبستگی و تعل  احساس مهم؛

 ...است ایران ماندگاری و سربلندی برای فشانی جان مهم؛

 ...مهم

 ...ام ییزیپا زن یک من؛

 !است ایران افتخارم که،

 !است ایران در ام هستی که

 ایرانم متولد... من

 تهرانم متولد ...من

 شمالم در شده  بزر ...  من

 ...من

 ... یک... شمالی یک ...تهرانی یک

 !ام ایرانی یک من؛ 

 ...ام پاییزی زن یک من؛

 .نویسم می و دارم دست در قلم که هاست سال

 ؛اما بار،  این

 .نویسم می ایرانم، برای

 .نویسم می تان برای شمال، از

 ...رودسر از ...گیالن از

 !لپاسر  دشت ...از ...اشکورات  از

 !سربلند  های کوه از نویسم می من بار؛ این آری،

 !ا  دامنه به سفر از ...سُماموس ی کشیده فلک به سر ی قله از
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 هنای  زیبنایی  دیندن  بنرای  کنه  بدانید و بخوانید تا، نویسم می ها این از

 ی شننده نقاشننی تننابلوی همچننون خننود ایننران، مننان سننرزمین جهننان،

 !است آن خال  تنها ،همتا بی آفریدگار که؛ ایست هنرمندانه

 ...پاییزی زن من؛ این آری،

 کننه نویسننم مننی و گننویم مننی سننفری از تننان بننرای سننفرنامه، ایننن در

 .بود ارزشمند بسیار برایم دستاورد 

 آن، جنای  هنی   بننابراین؛  و سنت یواقع ی سنفرنامه  ینک  ،سنفرنامه  این

 .است نبوده جانب این ذهن ی ساخته ای قصه وجه، هی  به

 لپاسر، مقصد به رودسر شهرستان از این، از پی  بهار، دوازده سفر؛ این

 .شد آغاز

 در قندم  منان،  عزینزان  و دوسنتان  از نفنر  ش  همراه به همسرم و من

 .کردیم ا  تجربه تسالم هب و گذاشته سفر مسیر

 جغرافینای  از مفیند  حنال  درعین و مختصر اطالعاتی سفرنامه، این در 

 آن، محصنوت   و خناص  نقنا   و هنا  دیندنی  از حندودی  تنا  نیز، و منطقه

 بزرگنان  خصوصا جا آن بومیان برای ها آن بیشتر البته؛ که است شده مطرح

 و نمسنووت  برای جزئیا ؛ با حدکامل در همچنین و عزیز سفیدان ری  و

 تناریخی  - جغرافینایی  علوم گرامی صاحبان و محترم نویسندگان ،محققان

 هنای  کتاب و مقات  بیشتر در و نیست پوشیده زمین، ایران از منطقه این

 موردشننان، در عرصننه، ایننن بزرگننان توسنن  مربوطننه، ارزشننمند و معتبننر

 .است شده نوشته بسیار تخصصی، و دقی  صور  به

 در چنه  هنرآن  ی درباره که است بوده اساس این بر یز،ن بنده سعی تمام

 سنفر  در خنود  کنه  نویسننده  زبنان  از ،(ها قسمت بعضی در) داستان قالب

 و نویسنم  منی ( بناره  دراین) قبلی، های شنیده و بستگان سفران، هم ،ام بوده
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 مطمننن  آن صنحت  از حندامکان  تنا  و کرده تحقی  درستی به ؛خوانید می

 طرین   از پیشنین  هنای  دانسنته  و هنا  شنیده بر عالوه دلیل؛ همین به .باشم

 عنوان هب همسرم، محترم دایی ؛«جیردهی قاسمی پرویز حاج» آقای جناب

 از خطّنه  آن قشنالقا   و ییالقنا   پینر  کنه  کسنی  نیز، و بومی سرشناس

 مطالعه قالب در را، اطالعاتم هم باز هستند، مطلع بسیار و شمال سرزمین

 در چنه  آن ،مندی بهره ضمن نموده؛ تکمیل و رلکنت ،تری رسمی تحقی  و

 جنواهرده  و سنماموس  ارتفاعنا   و اشنکورا   در عمنری  کنه  ایشان بیان

 بررسی، مورد منابع سایر و اند بوده شاهد را خورشید غروب و طلوع رامسر،

 اینن  در داسنتانی  میان گفتگوهای در که قدری به یافتم؛ مشتر  و مشابه

 منندانی  عالقنه  با گذاشتن اشترا  نیت به صرفاً) ،کرد می اقتضاء سفرنامه

 .درآوردم نگار  به( نواحی آن با مقدماتی آشنایی جهت خود همچون

 و بزرگنان  ی همنه  بنه  احتنرام  بنا  سنخن  ابتندای  همین در ؛حال بااین

 این به مربو  اما؛ مختلف موضوعا  و گسترده های زمینه در اثر صاحبان

 توجنه،  ی همنه  باوجود که نمایم می عرض و دانسته تزم خاص، ی منطقه

 تقندیم  منظنور  به سفرنامه؛ این پدیدآوردن در که عشقی و دقت ،ریزبینی

 بنا  اگنر  داشتم؛ عزیز، های شمالی خصوصا و گرامی خوانندگان شما حضور

 شندید،  مواجنه  جانب این سوی از مطالب بیان در اشتباه یا نقصان هرگونه

 بنوده  نادانسته یا ناخواسته که اشیدب مطمنن و بخشیده خود بزرگواری به

 .است

 سنفر  یک واقعی داستان صرفا کتاب این که تأکیداست به تزم بازهم؛

 بین  که) سرزمینم؛ شمالی ی خطه آن ی درباره توضیحاتی بیان وباشد  می

 مشابه موجود، اخبار حتی و کتابی مطالعا  و محلی - بومی تحقی  هردو

 داسنتان،  ی محدوده در آن نگار  که آمد تصورم به و دیدم شده مطرح و



 

 یکسفرعسلیبهلَپاسر/12

 هنای  مکنان  از خواننده عزیزان بهتر شناخت منظور به( باشد جذاب و مفید

 بسا چه. ندارم مورد این در دیگری ادعای گونه هی  و است بوده بحث مورد

جغرافیای تاریخی اشنکور )بنا نگناهی     ارزشمند کتاب از باتخص خود که

 موقعینت  بینان  در خصوصنا  و ام بنرده  بهنره  بسیار 7گذرا به جواهر دشت(

 درختنان  داروینی،  گیاهنان  معرفی و اشکور ی هفتگانه عجایب جغرافیایی،

 مولنف  بنه  فراوان احترام با روستایی، مشخصا  برخی و ها جنگل منطقه،

 در شان زحما  از قدردانی و سپاس عرض و ایشان، ی یادشده اثر و گرامی

 منوارد  امکنان  حد تا و داده قرار مرجع را ابکت آن ماندگار، اثر این تألیف

 خودمننانی محنناورا  قالننب در حتننی؛ صننفحا ، در را اسننتفاده مننورد

 جاننب،  اینن  اسناس؛  همنین  بنر . ام نموده مشخص سفرنامه، های شخصیت

 کتناب  آن از کنه  باشند  روشنن  تنا  دانسنتم  ذکر به تزم را فوق توضیحا 

 چنه  آن مطمننن،  طریقنی  هبن  بتوانم تا ام شده مستفیض مفید، و ارزشمند

 .گذارم اشترا  به و تکمیل را، بودم خوانده مختلف طرق از و شنیده

 روستایی جامعه) عنوان تحت ارزشمنددیگری، کتاب با همچنین؛

 کوش  به که «اشکوری صدر قلی محمد مرحوم» «آباد رحیم» 2اشکور

 و آشنا است، مانده یادگار به ایشان از «جهانبخ  علی محمد» آقای

 .باد گرامی یادشان و نام شاد؛ شان روح الهی رحمت قرین. سودمندگردیدم

                                                
؛ جغرافیای تاریخی اشکور )بنا نگناهی گنذرا بنه جنواهر دشنت(؛       ،حسنیگانه چاکلی 7

 7937-انتشارا  تابان؛ تهران

 اشکور )رحیم آباد(؛  انتشنارا  نسنتعین؛   صدر اشکوری، محمدقلی؛ جامعه روستایی 2

 7931 -رامسر
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 کسنانی  نینز،  و شندگان  مرحنوم  از سنفرنامه  اینن  کلمنا   تبالی در 

 .نیستند ما  میاندر  دیگر، امروز متأسفانه؛ که، ام یادکرده

 از و همسنرم ( پدری) پدربزر  « ویشکی آقایی محمد حاج» مرحوم از

 ؛«حسنین  بداشت اهلل» به معرو  «جیردهی قاسمی عبدالحسین» مرحوم

 در و بوده شاد شان روح امیدوارم که، ام برده نام همسرم (مادری) پدربزر 

 .برند بسر الهی آرام 

 شد، سپری آن در سفرمان اول شب که جیرده، در واقع ییالقی ی خانه

 سنفران  هم از یکی حمید، پدر «جیردهی قاسمی احمد» مرحوم به متعل 

 هنوز. رفتند دنیا از سفر، بعدازآن ها مد  که است بوده ما بستگان البته و

 خناطرم  در مرحنوم  آن صمیمیت و لطف سال، چندین گذشت از پ  هم

 .است مانده باقی

 و امنن  استراحتگاه ،و برگشت  رفت مسیر در دوشب شان، گرم ی خانه 

 از سرشنار  ی،الهن  آمنرز   امن پناه در که کنم می دعا. گرفت قرار ما آرام

 .باشند ابدی آرام  و رحمت

 قاسنم  تقنی  حاج» آقای مرحوم از احترام، با پایانی بخ  در همچنین

 لپاسر، به ما سفر زمان در که ام نوشته مهربان، «تقی آقا» به معرو  «نژاد

 افتخنار  اسنت،  آمنده  سنفرنامه  در کنه  چننان  و بودنند  حیا  قید در هنوز

 .کردم پیدا را دیدارشان

 بنابراین؛ شود، برده دستی سفر، حقای  در خواستم نمی که آن یلدل به

 در بنود،  افتناده  اتفناق  کنه  طنور  همنان  را ایشنان  بنا  صحبتی هم یاد و نام

 تنهنا  ننه  دشنت،  آن در دیدارشان و حضور ی خاطره تا گنجاندم ام سفرنامه

 بنه  سننگی،  هنای  خاننه  آن مهماننان  و مسافران ی همه برای که من برای

 .شود ثبت یادگار
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 ی تجربننه نینز،  سنماموس  ی قلنه  فنناتح ننوردان  کنوه  از بسنیاری  حتنی 

 را مرحنوم  «تقنیِ  آقنا » سننگی  هنای  چهناردیواری  در اقامنت  یا استراحت

 مهربنانِ ( قلب) ؛ا  چاشنی که عطری خو  ذغالی چای طعم و اند داشته

 .اند چشیده را است بوده ،(قند) بجای کوهستان، مرد این

 وطننم،  عش  به جانم، عم  از که سفر این داستان شیرینی اُمیدوارم،

 تأثیرگنذار  و بنشیند نیز شما جان کام بر ،ام نوشته و کرده بیان شما برای

 .باشد

 زبان بر افتخار با را ایران نام هستید؛ که دنیا از نقطه هر در زمان، هر 

 .کنید آفرینی افتخار برای  دارید، توان در که حدی تا و آورید

  به کردارتان و رفتار جزئیا  در حتی؛ را، ایرانی و انسانی صیلا فرهنگ

 .بردارید مثبت های قدم تان میهن برای. بندید کار

 در زیسنتن؛  بهتنر  بنرای  تال  نیز، و کشیدن نف  که باشید مطمنن

 ارزشنمند  بسیار آسان، یا سخت شرایطی؛ هر تحت ،مان اجدادی سرزمین

 .است


