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تنگه نوردی در رغز

ســهیال بارها و بارها توانســته با یک میلیــون تومان در
یک ماه به  4منطقه بکر ایران سفر و با کمترین هزینه
تجهیزات یک سفر آرامشبخش را فراهم کند .مثالً در
سفری که به «تنگه رغز» در منطقه فسارود شهرستان
داراب اســتان فارس داشته ،با وجود کمترین امکانات
بیشــترین لــذت را تجربه کــرده و بهتریــن خاطرهها را
به ذهن ســپرده اســت .پای حرفهایش که بنشینید،
خودتــان متوجــه اصل ماجرا خواهید شــد« :من شــنا
بلد نیســتم ،اما اصالً از تجربههای جدید نمیترســم
برای همین همیشه ســفر به تنگه رغز یکی از بهترین
تجربههــای مــن خواهدبود .ســفر از روســتای قرهبالغ

سفری اسرارآمیز به دره جنها

ریحانه از خیلی سال پیش دلش میخواست
یک ســفر درســت و حســابی برود؛ یک ســفر
واقعــی؛ ســفری کــه بــه این شــهر و آن شــهر
خالصه نشود .میخواست با قطار یا اتوبوس
ســاعتها در جاده باشــد و با تمام سلولها و
پوست و خونش طعم سفر را درک کند .حاال
کار به جایی رســیده که دوســتانش مارکوپولو
صدایــش میزننــد .عاشــق وهمی اســت که
شبهای جنگل دارد؛ از جنگل راش گرفته تا
جنگلهای ارسباران و چیچکلو ،دلش برای
ابرهایی کــه از البهالی درختها پیدا اســت و
نوری کــه از بین ابرهای خطخطی به چشــم
میخــورد غنج میزند .هرچنــد بار دیگر هم
که مسیر کوهســتانی منتهی بهقلعه بابک را

نفسزنان طی کند ،منظره همچون نقاشــی
مقابل چشــمانش برایش تکراری نمیشود.
هربــار کــه بــه جنــوب ایــران بــرود با ســکوت
سنگین و اســرارآمیز معبد زیگورات خودش
را در مســیر تاریــخ تصــور میکند ،ســازههای
آبی عظیم و عجیب شوشتر هنوز هم ریحانه
را بــه فکر فرو میبــرد که چطور ســالها قبل
افرادی توانستند روی رودخانهای که فشار آب
جــاری در آن تا این حد زیاد اســت و دیدنش
وهمناک ،سازههایی اصولی بسازند .جادهای
کــه به گورســتان تاریخی خالدنبی میرســد و
در اردیبهشــتماه دو طــرف آن تا چشــم کار
میکنــد پوشــیده از گلهای زردرنگ اســت و
مناطقی از این دســت همیشــه بــرای ریحانه
خاطرهســازند ،اما ســفر به کالجنی طبس یا
همــان دره جنهــا چیز دیگری اســت؛ ســفر
جذابــی را کــه همیشــه دلــش میخواســت
تجربــه کند .از تجربهاش در این ســفر جذاب
اینطــور میگوید« :بعــد از  15ســاعت عبور
از دل جادههــای بیابانی رســیدیم به طبس.
دو شــب را در یــک میهمانســرای  300ســاله

اقامت داشتیم .با خوابیدن توی سیاهچادرها
و دیدن شبهای کویر و ستارههایش مطمئن
شــدم که دلم دیدن شهر ،سازههای خاص و
برجهــای چندین ســالهنمیخواهــد و فقط
میخواهــم طبیعتگرد باشــم و به این فکر
میکــردم کــه کالجنــی را ببینــم چــه حالی
خواهم شــد .اگر شــما هــم مثل من از اســم
کالجنی خوشتان میآید باید بگویم که این
تــازه اول ماجــرا اســت .وقتــی میــان برهوت
آن همــه زیبایــی و آب را ببینیــد ،مجــذوب
تمــام منطقــهای میشــوید که بــه کالجنی
معروف اســت .برای رســیدن به کالها -دره
یا مسیرهای ایجادشده بهوسیله سیالبها و
جریان آب  -نیم ســاعت که پیــادهرویکنید
بــه چشــمه عجیــب و جــذاب مرتضیعلــی
میرســید .در انتهای چشــمه ســدی از زمان
ساســانیان وجــود دارد کــه بعــد از حــدود دو
ســاعت پیــادهروی از داخل رودخانــه از آنجا
سر درمیآورید .اما در طول این مسیر بعضی
از چشــمههایی که به رودخانه میریزند گرم
و بعضی ســرد هســتند بــرای همیــن داخل
رودخانــه کــه راه مــیروی مــدام یــک پایــت
ســرما و پای دیگرت گرما را احساس میکند.
رودخانه در پای کوه قرار دارد و مسیر پر است
از صخرههــای زیبــا .کــم کــم مســیر پیــچ در
پیچ میشــود و احســاس میکنی وارد زمین
شــدی .چند متری که سراشیبی را طی کردی
کالهــای غیرقابــل وصــف از لحــاظ زیبایــی
و صخرههایــی کــه در آنهــا آب جریــان دارد
ظاهــر میشــوند .برای رســیدن بــه کوههایی
که ســوراخ ســوراخ هســتند و بــه کوههای النه
زنبوری معروف هستند باید از حوضچههای
پر از آب بگذرید .گاهی آب تا باالتر از کمرتان
را میگیــرد .خالصــه اینکه اولیــن تجربه من
از شــنا توی کوهستان شــد بهترین تجربهام.
اگر شــما هم میخواهید این تجرب ه را داشته
باشــید بدانید که حوضچههایی با عمق  3تا
 4متری مملو از آب سرد وسبک انتظارتان را
میکشند تا تجربه شنا را برایتان لذتبخشتر
از همیشــه کنند .ســعی کنیــد از ادامه مســیر
منصرف نشــوید و دل بــه آب بزنید تا تجربه
ناب کالجنی را از دست ندهید.

شروع شد .شب را آنجا ماندیم و صبح زود راهی تنگه
شــدیم .یک کوله سبک داشــتم چون صبح وارد تنگه
میشــدیم و بایــد تا قبــل از تاریکی هوا بــه پایین تنگه
میرســیدیم .تجهیزات تنگهنــوردی را هــم از تورلیدر
اجاره کردم و به خاطر اینکه کولهپشتی ضدآب نداشتم
تمام وسایلم را گذاشتم داخل یک کیسه زباله ،محکم
گــرهاش زدم و چســبکاری کــردم .آخر ســفر وقتی از
رودخانه بیرون آمدیم کولهپشتی خیس خیس بود اما
وسایلم خشک خشک .هوا گرم بود و چون من گرمایی
هســتم کالفه شــدهبودم .تنگه در فصل گرم سال هم
بشدت سرد است برای همین باید در فصل گرم سال
به تنگهرغز ســفر کنید .بعد یکی دو ســاعت وارد تنگه
میشوید .اگر مثل من شنا بلد نیستید جلیقه بپوشید
چــون در یــک بخشهایی از تنگه بایــد از ارتفاع باال به
داخل آب بپرید ،یک جاهایی هم باید دست به سنگ
بروید .درکل مســیر ســختی نیســت ،البته اگر از ارتفاع
نترســید ».بهگفته سهیال تنگه نوردی در منطقه رغز با
باال رفتن از یک صخره  8متری و از آن باال پریدن توی
آب به پایان میرسد ،در غیر این صورت باید یک مسیر
طوالنی را دست به سنگ طی کنید تا به ارتفاع پایینتر
برسید؛ به شما هم پیشنهاد میکند یکی از مهیجترین
تجربههایتان را در تنگه رغز بسازید.
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