سفربه رشت

سالم تِ ّوِ تاسدیذ وٌٌذگاى هحتزم دست ًَیس
ظْز رٍس جوؼِ در شْز خلخال تَدین ٍ تصوین داشتین جَجِ تزای وثاب وزدى تْیِ وٌین.
تٌْا جایی وِ هَفك تِ ایي وار شذین یه رستَراى تَد وِ جَجِ ّایی وِ تزای طثخ تِ سیخ وشیذُ تَد را تزاهَى جذا وزد ٍ داخل یه
ظزف ریخت .الثتِ چَى هذتی تَ یخچال رستَراًش هًَذُ تَد ووی خشه شذُ تَد .خالصِ گَجِ ٍ هیَُ ّن تْیِ وزدین ٍ تِ سوت
اسالن حزوت وزدین.
در اتتذای جادُ اسالن تان هاشیي رٍ ّن اس تٌشیي سزشار وزدین .چٌذ ویلَهتزی وِ پیش رفتین جادُ تِ یه دٍراّی رسیذ وِ گَیی یىی
اس هسیز فَهي تِ شفت ٍ آساد راُ رشت-لشٍیي هی رسیذ ٍ دیگزی وِ راُ سوت چپی تَد ٍ هسیز ها تَد ّواى تَد وِ تا اسالن هی سزیذ ٍ
اس آى طزیك تِ تیشتز شْزّای استاى گیالى راُ هی یافت( .ایي راُ یه ووی ّن ایوي تز تَد).
راستش ووی وِ جلَ رفتین دیگِ احساس وزدین اتز ّا سیز پاهَى ّستٌذ( .هي تِ یاد هِ آلَدگی غزٍتْای گذٍن در جادُ فیزٍسوَُ
افتادم ٍ خیلی تا ایي فضا حال وزدم).
سدین وٌار جادُ ٍ یِ ػالوِ ػىس ٍ فیلن تْیِ وزدین وِ هتاسفاًِ تذلیل حجن تاالی اًٍْا ٍ هشغلِ واری سیاد هي اهىاى ٍ فزصت درج تِ
ّواى صَرت یا صَر فشزدُ ٍ ون حجن آى فؼال ٍجَد ًذارُ).
ٍالؼا وِ خیلی سیثا تَد .در وٌار جادُ ییالق ًشیٌاى طالش "وِ گَیا تذاًْا گالش گفتِ هی شَد" ولثِ ّایی اس تختِ ّای چَتی تزای سًذگی
تاتستاًی خَیش فزاّن ساختِ تَدًذ .دیذى ایي صحٌِ ّا تسیار سیثا ٍ رهاًتیه تَد تزای هيٍ .الؼا وِ ّز جای ایي ایزاى ػشیش ٍ سیثا
گَشِ ای اس پزدیس خذای تشرگِ.
ییالق اسالن
المصِ یه هحَطِ پْي دشت ٍ هزتؼی سیثا رٍ تزای اتزاق ٍ صزف چاشت اًتخاب وزدینَّ .ا ووی تِ سزدی گزاییذُ تَد ٍ تا ایٌىِ ساػت
تیي  ۳ ٍ ۲تؼذ اس ظْز رٍ در هیاًِ هزداد هاُ ًشَى هی داد َّا خٌه ٍ لطیف تَد ٍ َّای اٍل تْار رٍ تِ ها یادآٍری هی وزد.
ًاّار رٍ "جای ّوِ شوا دٍستاى خالی" صزف وزدین ٍ پس اس لختی استزاحت هجذدا تِ سوت اسالن حزوت وزدین.
دُ پاًشدُ ویلَهتز دیگز وِ طی طزیك وزدین چْزُ جادُ ٍ شزایط هحیطی تغییز وزد ٍ ارتفاع آى ون ٍ ووتز شذ ٍ شیة رٍ تِ پاییي
گزفت .هشخص تَد وِ ها اس گزدًِ ّای للِ ٍار جادُ ػثَر وزدُ ٍ تِ سوت داهٌِ شزلی سزاسیز شذُ این .خَشثختاًِ فضای جذیذ وِ
آوٌذُ اس ًن ٍ رطَتت ٍ آغشتِ تِ هِ تَد ٍ اس داخل جٌگلی تىز ٍ سیثا هی گذشت خاطزات هاسًذراى خَدهاى را تزام سًذُ وزدُ تَد.

حذٍدا  ۲۵-۲۲ویلَهتز وِ اٍهذین ٍ پس اس گذشتي اس هیاى رٍستاّای سیثای وَّپایِ ای تِ درٍاسُ شْز اسالن رسیذین وِ در ًشدیىی
ساحل غزتی دریای خشر ٍالغ است.
تز اساس تصوین لثلی هی خَاستین ّن ساحل گیسَم را تثیٌین ٍ ووی ًشدیه دریا تاشین...
ساحل گیسَم حذٍدا چْاردُ ویلَهتزی شوال اسالن ٍالغ است وِ پس اس طی جادُ سیثایی تِ طَل حذٍدا  ۵ویلَهتز اس تز جادُ اصلی اسالن
تِ آستارا تا دریا تِ آى هی رسین .الثتِ خَد جٌگل گیسَم ٍ راُ سیثایش تْتز اس ساحلش است وِ هتاسفاًِ طی سالْای اخیز خیلی شلَؽ
شذُ ٍ آًطَر وِ تایذ ّن تویش ًیست ٍ تِ آى رسیذگی ًوی شَد.
خالصِ یه ساػتی ّن لة دریا تَدین ٍ ًَشیذًی خَردین ٍ تچِ ّای ّن اسة سَاری وزدًذ .تزگشتٌی ّن تاًَاى گزٍُ شال ٍ رٍسزی اس
فزٍشٌذگاى آى اطزاف خزیذاری وزدًذ.
سپس راّواى را تِ سوت تٌذر اًشلی اداهِ دادین ٍ حذٍد ساػت شش  -شش ٍ ًین غزٍب تَد وِ تِ اًشلی رسیذین.
ارادُ جوغ تز ایي استَار شذُ تَد وِ تزای سیاحت هزداب اًشلی لایمی وزایِ وٌین.
خالصِ لایك را وزایِ وزدین فىز وٌن حذٍد ّ ۴۲شار تَهاى ٍ تزای دٍرتزیي هسیز هوىي (وِ تا هحل ًیلَفزّای آتی هی رفت).
رفت ٍ تزگشتواى الثتِ ووتز اس یه ساػت طَل وشیذ ٍ خَب غزٍب خَرشیذ را ایي تار اس داخل تاالب اًشلی تِ ًظارُ ًشستین وِ تسیار
خاطزُ اًگیش تَد تزاهَى.

پایاى

