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مقدمه

مقدمه
سالهاست که در حوزه کوه و کوهنوردی می خوانم و می نگارم و این دلمشغولی نه از سر شهره و دیده شدن
بلکه به سبب وجود شور و شوق و انتقال تجربیات ام به دوستان و مخاطبان است.
قسمت اول این مجموعه در آذرماه سال  ۱۳۹۳به بهانه برگزاری جشنواره دوساالنهی کوه نوشته های انجمن
کوهنوردان ایران جمع آوری و منتشر شد.
حال قسمت دوم این مجموعه به انضمام  ۱۳سروده کوهستان  ،تقدیم این جشنواره دوساالنه می گردد که
چهارمین دور آن در آذرماه سال  ۱۳۹۹برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است منبع هر دو مجموعه در وب سایت باشگاه کوهنوردی اسپیلت به آدرس
 www.espilat.comطی یازده سال گذشته منتشر و بایگانی شده است.
از هم باشگ اهی عزیزم سرکار خانم سپیده میرشانی جهت همیاری و همکاری ایشان در امر جمع آوری و انتشار
این مجموعه کمال تشکر و قدردانی را دارم.
در پایان امیدورام این مقاالت و اشعار تحفه سبز و ناچیزی گردد به دنیای عظیم ادبیات و ن وشتارهای کوه و
کوهوردی کشور عزیزمان ایران همیشه سرافراز.

با درود و سپاس فراوان
ذبیح اله حمیدی
آبان 1399

4

مجموعه مقاالت

بخش اول
مجموعه مقاالت
و دست نوشتهها

مجموعه مقاالت

5

 -1آشنایی با یکصد چهره ورزش کوهنوردی ایران
خرداد ماه 1394
زمان نگارش این مطلب روی دو موضوع متمرکز بودم:
 اول اینکه چه لزومی برای نوشتن آن وجود دارد؟
 دوم آنکه آیا صحیح است فقط از یکصد نام استفاده گردد و اگر نامی مهم از قلم افتاد چه؟
در مورد سئوال اول به این نتیجه رسیدم که چون تاکنون در این مورد مطلبی چاپ نشده و ممکن است برخی
از کوهنوردان ،به خصوص نسل جوان مایل باشند تا با یکصد نام تأثیرگذار این ورزش آشنا شوند ،باید به کدام
منبع رجوع کنند؟ ...
در این لیست شما به اسامی برخواهید خورد که حتی در صده گذشته کوهنوردی کالسیک انجام دادهاند و یا
با نام افرادی آشنا خواهید شد که متأسفانه جانشان را در این راه که همان اهداف واالیشان بوده ،به سادگی
ازدست دادهاند.
این که ورزش ما اکنون به این مرحله از پیشرفت رسیده است که به گفته برخی کارشناسان توانسته رتبه
پانزدهم کوهنوردی جهان را کسب کند ،اتفاقی است که بیشتر آن مرهون زحمات افرادی ست که عمری را در
این ورزش صرف کردهاند و ع اشقانه با وقت ،هزینه ،انرژی و حتی جان خود موجب آن شدهاند نام کشور
عزیزمان ایران در جامعه بینالمللی خوش درخشیده و در جهان پرآوازه شود ...
در مورد سئوال دوم باید عنوان کرد به هیچ وجه مدعی نیستم که این یکصد نام نهایی و قطعی است و صدالبته
جای خطا و سهو در آن بسیار است .لذا معتقدم با همکاری شما همنوردان گرامی میتوانیم به اسامی بیشتر
و تأثیرگذارتری دست یابیم.
تمامی این یکصد نام ،عصاره اطالعات و خاطرات شخصی من از  ۴۰سالی است که در این ورزش صرف کردهام
و می دانم و مطمئنم که بسیاری از من اصلح و الیقترند که این لیست را کامل کنند.
پس به همین جهت امیدوارم چنانچه این اقدام نتواند نظر موافق همه دوستان و همنوردان را جلب کند ،الاقل
هدیه و تحفه ای باشد برای همه کسانی که در این ورزش عمری را سپری کرده و از آنان یا مانند این یکصد
نفر نامی باقی مانده و یا مانند بسیاری از افراد تأثیرگذار و ناشناس این جهان از خاطرهها دور شده ،از متن
ناپایدار تاریخ نیز پاک گشتهاند و به ابدیت پیوستهاند.
این را هم اضافه کنم ،سرعت قلمم در نوشتن این سطور بسیار کند و آرام بود .شاید چند ماه طول کشید تا
بتوانم عبارتی هرچند کوتاه در حد یک یا دو خط د ر مورد این افراد بنویسم ،زیرا نوشتن در مورد برخی از این
بزرگان بسیار سخت بود.
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شاید بتوان گفت منظور فقط شناساندن این یکصد نفر به جامعه کوهنوردی بود و بس .مطمئناً قضاوت در
مورد آنان و عملکرد تک به تکشان به شما و تمام خوانندگان این سایت بازمیگردد.
آشنایی ب ا یکصد چهره ورزش کوهنوردی ایران (البته به ترتیب حروف الفبا):
 ) ۱هومن آپرین
اولین ایرانیاالصل مقیم آمریکا که در سال  ۱۹۹۰به قله اورست صعود کرد .او متأسفانه در بهار سال
جاری چشم از جهان فروبست.
 ) 2صادق آقاجانی
سالها ریاست فدراسیون کوهنوردی را بعد از انقالب برعهده داشت ـ ایشان را میتوان عامل اصلی
راهاندازی صعودهای هیمالیایی در بخش «دولتی» کوهنوردی برشمرد.
 ) ۳پرستو ابریشمی
از کوهنوردان و مربیانی که به همراه همسرش حامد کرامت در تمام زمینههای این ورزش همواره
پیشگام و فعال بوده است.
 ) ۴محمود اجل
قدمت فعالیتهای این کوهنورد همدانی به صده گذشته (قبل از سال  )۱۳۰۰میرسد .او را اولین
کوهنورد کالسیک ایران مینامند.
 ) 5نعمت اخضری
از پیشکسوتان فعال کوهنوردی همدان با سوابقی درخشان در این ورزش و نویسنده وبالگ (تاریخ
کوهنوردی همدان)
 ) 6احمد اخوان
از پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی کشور که تا کنون چندین گروه کوهنوردی را راهاندازی و سرپرستی
کرده است.
 ) 7جعفر اسدی
اولین ایرانی صعودکننده به یک قله  ۸۰۰۰متری جهان (ماناسلو) که در یک تیم کوهنوردی نظامی
در زمان رژیم گذشته رخ داد)۱۳55( .
 ) ۸لیال اسفندیاری
طی ده سال کوهنوردی توانست به افتخارات و پیشرفتهای بسیاری دستیابد که متأسفانه در سال
 ۱۳۹۰طی صعود قله گاشبروم دو سقوط کرد و پیکرش برای همیشه با هیمالیا همراه شد.
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 ) ۹فریدون اسماعیلزاده
کوهنورد و مربی فعال همدانی که صعودهای بی شماری را بر عرصه کوهستانهای ایران برجا گذاشته
است .او همچنین یکی از فنیترین کوهنور دان ایران بود( .کتاب راهنمای صع ود قلل ایران از او به
یادگار به چاپ رسیده است).
 )۱۰عبدا… اشتری
از مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی و از بنیان گزاران انجمن حفظ محیطزیست کوهستان
 )۱۱مهدی اعتمادفر
اولین “پلنگ برفی ایران” (صعودکننده به  5قله  7۰۰۰متری منطقه پامیر) ـ صعودکننده به قلل
برودپیک و … ..که در هنگام صعود قله دائوالگیری سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
 )۱2اقبال افالکی
هیمالیانورد و از اعضای پیشکسوت گروه کوهنوردی کاوه و از مسئولین فدراسیون کوهنوردی
 )۱۳محمد اوراز
کوهنورد مطرح و هیمالیانورد و قهرمان ملی شةناخته شدهای که در بهةةمن قله گاشربروم  ۱در سال
 ۱۳۸2به ابدیت پیوست.
 )۱۴کیومرث بابازاده
از پیشکسوتان کوهنوردی و از نام آوران و فعالین این ورزش در عرصههای گوناگون
)۱5ابراهیم بابایی
از پیشکسوتان و فعاالن ورزش کوهنوردی با سابقهای درخشان در صعودهای متعدد فنی و کالسیک
در باشگاههای آرش و ابرمرد سابق
 ) ۱6آیدین بزرگی
ید غمناک ترین فاجعه کوهنوردی ایران با درگذشت او به همراه همنوردانش (پویا کیوان و مجتبی
جراحی) در برودپیک پاکستان (تابستان  )۱۳۹2رقم خورد.
)۱7اکبر بشردوست
کوهنورد و مربی پیشکسوت که بنیان گزار چند گروه کوهنوردی در ایران بوده است .او در سال ۱۳۸۳
درگذشت.
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 )۱۸رضا بهادرانی
کوهنورد کرمانشاهی ـ از مربیان فدراسیون کوهنوردی ـ صعود و تالش بر روی پنج قله  ۸۰۰۰متری
جهان ـ عضو اولین تیم صعود زمستانی قله نانگاپاربات ـ برادر او صحبت ا… بهادرانی نیز از کوهنوردان
فعال است.
 )۱۹علیرضا بهپور
پزشک کوهنو رد ـ صعودکننده به قله لوتسه و تالش بر روی چند قله  ۸۰۰۰متری دیگر
 )2۰لیال بهرامی
کوهنورد و مربی برف و سنگنوردی ـ صعود و تالش بر روی چند قله  7۰۰۰متری در هیمالیا در
کارنامه فعالیتهای او به چشم می خورد.
 )2۱وحید بهرامی
از پیشکسوتان و مربیان باشگاه دماوند و از فعالین حوزههای اجتماعی کوهنوردی
 )22عباس ثابتیان
فعال کوهنوردی و از مدیران انجمن کوهنوردان ایران ـ نویسنده وبالگ آرام کوه
 )2۳عباس جعفری
عکاس ـ کوهنورد ـ طبیعت گرد ـ خطیب و مقاله نویسی که در حادثهای در کشور نپال هنگام
قایقرانی در رودخانهای وحشی جان به جان آفرین تسلیم نمود.
 )2۴ناصر جنانی
از پیشکسوتان فعال کوهنوردی و از بنیان گزاران خانه کوهنوردان تهران
 )25سعید و حسن جواهرپور
هر دو برادر از کوهنوردان و مربیان شناخته شده تهران و عضو باشگاه دماوند
 ) 26جالل چشمهقصابانی
از کوهنوردان پرتوان همدان و از مربیان فدراسیون کوهنوردی به ویژه در حوزه هیمالیانوردی ـ
صعودکننده به چند قله  ۸۰۰۰متری جهان
 )27نرگس حکیمی
اولین مربی بانوی کوهنورد ایرانی و همسر کوهنورد و مربی فعال ،اکبر بشردوست که در سال ۱۳۹۳
چشم از جهان فروبست.
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 )2۸داود خادم
صعــ ودکننده به چند قله  ۸۰۰۰متری جــ هان که در آخرین تالش خود جهت صعود قله  K2در
طوفانی موسوم به «جتاستریم» به همراه یک کوهنورد روس جان خود را از دست داد( .سال )۱۳۸۳
 )2۹محمد خاکبیز
تیمسار بازنشــ سته ـ سرپرست اولین تیم اعزامی به صعود قله  ۸۰۰۰متــری ماناسلو ( )۱۳55ـ
رئیس اســبق فدراسیون کوهنوردی
 )۳۰عزیز خلج
مربی و کوهنورد شناخته شده تهـرانی که فعالیتهای بیشــماری در عرصـه این ورزش داشته
است .از حضــ ور در کانون کوهنوردان تهران تا فدراسیون کوهنوردی و مجله کوه ...
 )۳۱فرشاد خلیلی
کوهنورد و مربی و هیمالیانورد شناختهشده باشگاه دماوند که در سال  ۱۳۸۸در بهمن جاده دیزین
به همراه همراهان خود (جمعاً  ۸نفر) به شکل ناباورانهای جان باختند.
 )۳2رضا خوشدل
از کوهنوردان و مربیان مشهدی ـ نویسنده مطالب کوهنوردی
 )۳۳ناصر خوشهچین
از پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی کشور بهویژه در شهرستان اراک که در کنار پناهگاه قله کلجنون
درگذشت.
 )۳۴رحیم دانایی
کوهنورد و نویسندهای که کتابهای بی شماری در حوزه کوهنوردی به چاپ رسانده است.
 )۳5مهدی داورپور
سال ها است به عنوان مسئول بخش صعودهای ورزشی (سنگنوردی) و مسابقات در فدراسیون
کوهنوردی مشغول به فعالیت و خدمترسانی است.
 ) ۳6محمد داودی
دبیر اسبق فدراسیون کوهنوردی ـ « کوهنورد و سنگنورد دهه شصت» که در هنگام صعود زمستانی
دیواره علم کوه به بیماری مبتال شد و جان خود را از دست داد .سالن سنگنوردی شیرودی تهران به
یاد او نام گذاری شده است.
 )۳7حمید دهقان
کوهنورد کرد (سنندجی) که با صعود قله اورست به جمع فاتحان بام جهان پیوست.
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 )۳۸جالل رابوکی (فروزان)
از کوهنوردان برجسته ایران در رژیم گذشته و رژیم فعلی که با فعالیتهای تشکیالتی و کوهنوردی
بهویژه با صعود چهار جبهه دماوند در  26ساعت نام خود را در این ورزش جاودانه کرد .او متأسفانه
در ســی ام فروردین ماه  ۱۳۸۱هنگام صعود به قله دماوند ،گرفتار طوفانی مهیب شد و درگذشت.
 )۳۹فرخ رحمدل
عضو باشگاه نیرو و راستی ـ از بنیان گذاران باشگاه دماوند و از مربیان و پیشکسوتان این ورزش
 )۴۰ناصر رستمی
کوهنورد و مربی پیشکسوت که عمده فعالیتهایش در دوره رژیم پیشین بوده است.
 )۴۱یونس رضاخانی
از پیشکسوتان و فعاالن کوهنوردی تهران و شـهرستان نظرآباد با سابقهای بسیار پربار در حوزه
کوهنوردی داخلی و خارجی ـ مسئول برگزاری چند اردوی هیمالیانوردی
 )۴2حسین رضایی
کوهنورد قله های آتشفشانی (به روایت خود) از فعالین فدراسیون کوهنوردی ـ مدیر روابط عمومی
این فدراسیون طی سالهای متمادی ـ نویسنده وبالگ کوهنوشت.
 )۴۳حسین رفعتیافشار
از آخرین رؤسای اسبق فدراسیون کوهنوردی در رژیم گذشته که فعالیت درخشانی داشته است.
 )۴۴مرتضی رمضانی
هیمالیانورد و رئیس فعلی هیئت کوهنوردی استان تهران و از فعالین کوهنوردی شهرستان دماوند
 )۴5محمد رئوفی
از پیشکسوتان این ورزش که در تشکیل و استمرار فعالیت باشگاه کوهنوردی تهران نقش به سزایی
ایفا کرده است.
 ) ۴6رضا زارعی
هیمـالیانورد ـ مربی و نویسنده وبالگ «کوه قاف» ـ هماکنون ریاست فــدراسیون کوهنوردی کشور
برعهده ایــشان است.
 )۴7مهری زرافشان
اولین بانوی کوهــ نورد و مربی شناخته شده ایرانی ـ عضو باشــگاه دماوند ـ سال گذشته ()۱۳۹۳
نمایشگاه عکسی با عنوان «کوهبانو» به افتخار فعالیتهای نامبرده در تهران برپا شد.
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 )۴۸حسن زرینقلم
از فعالین ورزش کوهنوردی که به همراه پدر بزرگوارش (ثارا… زرینقلم) از ابتدای تشکیل باشگاه
دماوند از سال  ۱۳۳2در این سازمان کوهنوردی حضور پرثمر داشته است.
 )۴۹ابوالفضل زمانی
کوهنورد و نویسنده زنجانی ـ عضو باشگاه تهران ـ نویسنده وبالک (یخچالهای ایران)
 )5۰مریم ساعی
بانوی کوهنورد و از فعالین هیئت کوهنوردی استان تهران
 )5۱افسر شاندیز
به همراه خواهر خود اختر شاندیز از بانوان پیشکسوت کوهنورد باشگاه آرش و از فعالین انجمن
کوهنوردان ایران
 )52رامین شجاعی
کوهنورد باشگاه آرش ـ نویسنده وبالگ داستان کوه و از فعالین حوزه هیمالیانوردی
 )5۳محمود شعاعی
رئیس اسبق فدراسیون کوهنوردی و از پیشکسوتان این ورزش ـ صعودکننده به بام جهان (اورست)
 )5۴رضا شهالیی
کوهنورد و مربی شناخته شده کرمانشاهی که در چندسال اخیر با صعودهای هیمالیایی و موفق به
یکی از چهرههای شاخص این ورزش در کشور تبدیل گشت.
 )55بهمن شهوندی
پیشکسوت ورزش کوهنوردی از کانون کوهنوردان تهران که بنیان گزار صعودهای زمستانی در ایران
لقب گرفته است .اولین صعود زمستانی قلل منطقه علم کوه با سرپرستی او صورت گرفت .همچنین
ساخت پناهگاه سیمرغ در غرب دماوند از دیگر فعالیتهای او در زمینه ورزش کوهنوردی است.
 ) 56مهدی شیرازی
پیشکسوت کوهنوردی و از بنیان گزاران فعال خان ه کوهنوردان تهران
 )57ابراهیم شیخی
مربی و کوهنورد ماراتن کار تهرانی ( صعود کننده به قله  ۸۰۰۰متری گاشربروم) صعود سرعتی قلل
ایران به ویژه صعود سرعتی  ۱6یال دماوند(در شانزده هفته متوالی) از کارهای به یادماندنی اوست .
وی در سال  ۱۳۸7در مسیر (ماراتن) توچال به دماوند در (گردنه سینه زا) و در کنار همــنورد
دیرینهاش جلیل صفرعلیزاده چشم از جهان فرو بست.
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 )5۸هادی صابری
د بیر فدراسیون و صعودکننده به قله برودپیک پاکستان
 )5۹فرخنده صادق
به همراه الله کشاورز اولین بانوان ایرانی بودند که در سال  ۱۳۸۴قله اورست را صعود کردند.
 ) 6۰حسن صالحیمقدم
از پیشکسوتان کوهنوردی گروه همت شمیران و مدیرمسئول مجله وزین «کوه» که از سال ۱۳7۴
تاکنون مرتب چاپ شده و هماکنون به شماره  7۸رسیده است.
 ) 6۱حسین طالبیمقدم
از کوهنوردان و سنگنوردان فوقستاره همدان که به اتفاق حسن نجاتیان صعودهای سرعتی و گشایش
مسیرهای بسیاری را در دیواره علم کوه و دیگر دیواره های ایران رقم زد ـ متأسفانه ایشان در جوانی به
دلیل ابتال به بیماری سرطان درگذشت.
 ) 62محسن عبدلی
رئیس اسبق هیئت کوهنوردی استان تهران و از مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی
 ) 6۳عبدا… عزیزی
از بنیانگزاران خانه ک وهنوردان تهران که هنگام فرود از قله کومونیزم (سامانی) در سال  ۱۳75سقوط
کرد و جان خود را از دست داد .در این حادثه همنورد او حسین حراستی نیز به دلیل تألمات روحی
و ایست قلبی جان باخت .نفر سوم این تیم مسعود آقاباالیی بود که هم اکنون از کوهنوردان فعال
تبریزی می باشد .حسین عزیزی و زندهیاد علی عزیزی دو برادر دیگر عبدا… هستند.
 ) 6۴ابوالفضل عظیمی
از پیشکسوتان کوهنوردی ـ مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون کوهنوردی
 ) 65سهند عقدایی
از کوهنوردان باشگاه دماوند و صعودکننده به قله نانگاپاربات به سرپرستی زندهیاد لیال اسفندیاری ـ
مدیر شرکت مسافرتی و گردشگری “اسپیلت البرز”
 ) 66عباس علینژاد
از کوهنوردان و مربیان فعال استان تهران ـ عضو باشگاه دماوند
 ) 67مهدی عمیدی
دومین پلنگ برفی ایران و صعودکننده به قلل اورست و لوتسه (بدون استفاده از کپسول اکسیژن
مکمل) که متأسفانه در صعود قله مون بالن فرانسه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
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 ) 6۸محمدباقر عیوضی
از پیشکسوتان و مربیان کرمانشاهی که تاکنون شاگــردان و سـنگنوردان بسیاری را در جامعــ ه
کوهنوردی پرورانده است ـ نویسنده وبالگ کوه و کوهنوردی
 ) 6۹علیمحمد فرضی
به همراه فرزندش علی دوست فرضی در رودبارک (کــالردشت) از اولین راهنمــایان منطقه علمکــوه
محســـوب میشوند.
 )7۰مهدی فرهادی
کوهنورد و سنگنورد باشگاه دماوند ـ نویسنده وبالگ همطناب من
 )7۱کاظم فریدیان
کوهنورد و سنگنورد باشگاه دماوند ـ همالیانوردی که به عنوان اولین ایرانی صعودکننده به قله K2
در سال  ۱۳۸6نامش در تاریخ کوهنوردی ایران جاودانه شد.
 )72عظیم قیچیساز
پرافتــ خارترین کوهنورد ایرانی و صعــودکننده به  ۱۳قله باالی  ۸۰۰۰متر جهــان و در آستانه
پیوستــه به باشـگاه ۸۰۰۰×۱۴
 )7۳کاوه کاشفی
از کوهنوردان باشگاه دماوند و رئیس اسبق هیئت کوهنوردی استان تهران که با فعالیتهای گوناگون
و چندساله خود در این هیئت ،خدمات بسیاری را به جامعه کوهنوردان استان تهران عرضه کرد.
 )7۴پروانه کاظمی
پرافتخارترین کوهنو رد زن ایران که با صعود دو قله اورست و لوتسه در یک فصل ( )2۰۱2به جمع
بانوان رکورددار کوهنوردی جهان پیوست/عضو باشگاه اسییلت
 )75جلیل کتیبهای
ژورنالیست کوهنورد و یکی از بنیان گزاران ورزش نوین کوهنوردی ایران در دهههای بیست و سی
شمسی ـ صعود دیوراه شاخک (کتیبهای) از مسیرهای به یاد ماندی اوست.
 ) 76صادق کرباسی
کوهنورد و مربی پیشکسوت همدانی
 )77اسماعیل کشتکار
کوهنورد پیشکسوت ،شاعر و عکاس شیرازی
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 )7۸محمدرضا کفاش
از بنیان گزاران خانه کوهنوردان تهران و مربی پیشکسوت و از فعالین هیئت کوهنوردی استان
تهران
 )7۹حسن گرامی
از کوهنوردان و سنگنوردان فعال باشگاه آرش که با سرپرستی تیم صعودکننده به برج بینام ترانگو
در سال  ۱۳۹۱به جمع نام آوران این ورزش پیوست.
 )۸۰کاظم گیالنپور
از پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی و اسکی که با بیش از نود سال سن همچنان در این عرصه فعالیت
مینماید.
 )۸۱عباس محمدی
از پیشکسوتان کوهنوردی باشگاه آرش و از فعالین مطرح محیط زیست کوهستان ـ نویسنده وبالگ
دیدهبان کوهستان
 )۸2اود محمدیفر
از پیشکسوتان کانون کوهنوردان تهران و نویسنده فعال کتب گوناگون کوهنوردی در ایران
 )۸۳حمید مساعدیان
پزشک کوهنورد و نویسنده سایت انجمن پزشکی کوهستان و عضو گروه کوهنوردی همت شمیران ـ
فعال در حوزه جستجو و نجات کوهستان
)۸۴ایرج معانی
کوهنورد اهل اردبیل ـ از فعالین فدراسیون کوهنوردی ـ صعود و تالش بر روی چند قله  ۸۰۰۰متری
جهان ـ عضو اولین تیم صعود زمستانی قله نانگاپاربات
 )۸5علی مقیم
بدون شک فعالیتهای این کوهنورد پیشکسوت  ،در زمینه تهیه و چاپ نقشههای کوهنوردی همواره
در یادها خواهد ماند.
 ) ۸6گغام مناسیان
کوهنورد ارمنی دهه بیست و سی ایران که اولین صعود بسیاری از قلل ،مانند خرسانها در علمکوه
به نام او ثبت شده است ـ تابلوی فوت برادر او (نورایر مناسیان) بر روی قله سیاهسنگ علمکوه که
مربوط به سال  ۱۳۳7است ،هنوز پابرجاست.
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 )۸7منوچهر مهران
از بنیان گزاران ورزش کوهنوردی به شکل گروهی و باشگاه در دهه بیست شمسی
 )۸۸محمدحسن نجاریان
کوهنورد و مربی زنجانی (لرستانی) ـ هیمالیانورد ـ عکاس ـ کوه نویس و دومین رکورددار صعودهای
قلل  ۸۰۰۰متری ایران ـ نویسنده وبالگ کوه
 )۸۹علی نصیری
از مربیان و کوهنوردان باسابقه باشگاه تهران و صعودکننده به قله  ۸۰۰۰متری برودپیک
 )۹۰فرامرز نصیری
کوهنورد اسبق باشگاه دماوند و نویسنده وبالگ انتقادی ـ جنجالی (کالغها)
 )۹۱جواد نظامدوست
مربی و از اعضای باسابقه باشگاه دماوند که با راهاندازی انجمن غارنوردان ایران هماکنون در زمیــنه
غارنوردی مشغول به فعالیت است( .برادر وی ،رضا نظام دوست از مستندسازان این ورزش است).
 )۹2حسین نظر
پیشکسوت کوهنوردی و مربی فعال و بااخالق این رشته ـ صعودکننده به چند قله  7۰۰۰متری و از
مربیان ورزش اسکی
 )۹۳محمود نظریان (افغان)
از مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی و از مؤسسین گروههای متعدد کوهنوردی
 )۹۴رسول نقوی
از صعـــ ودکنندگان قله اورست ـ فرزند خــلف مشهدی صفر نقوی ،از اولین راهنمــایان قلل علمکوه
در منـــطقه رودبارک (کالردشت)
 )۹5محسن نوری
کوهنورد و مربی شناخته شده تهرانی که سال  ۱۳۹2در اثر ابتال به سرطان درگذشت.
 ) ۹6محمد نوری
از مربیان و پیشکسوتان باشگاه آرش و از فعالین انجمن کوهنوردان ایران ـ خاطره صعود زمستانی و
تکنفره او به دیواره علم کوه در دهه شصت در اذهان کوهنوردان باقی است.
 )۹7نصرتا… نوری
کوهنورد و مربی پیشکسوت
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 )۹۸محمود هاشمی
از فعالیـن فــدراسیون کوهنوردی ـ صعــ ود و تالش بر روی شش قله  ۸۰۰۰متری جهان ـ عضو
اولین تیم صعــ ود زمستانی قله نانگاپاربات
 )۹۹حسین هیزمکار
از کوهنوردان و سنگنوردان باشگاه آرش ـ رکورد صعود بیش از  7۰بار او به دیواره علمکوه زبانزد
دیوارهنوردان است.
 )100نیما یزدیپور
به اتفاق عارف گرانمایه اولین صعود ایرانی ها از مسیر شمالی اورست را به ثبت رساندند.
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 -2مرثیهای برای یک کوهنورد – به یاد لیال اسفندیاری
نگارش  :مرداد ماه 1390
انتشار :تیرماه 1394
به مناسبت چهارمین سالگرد جاودانه شدن
و این ب ار نیز تنها رفت ،بدون به دوش کشیدن مسئولیت کس دیگری قاطع و بدون حاشیه برنامهاش را اجرا
کرد ،خودش بود و خودش ،چقدر به این استقالل اهمیت میداد ...
می خواست چه چیزی را ب ه دیگران ثابت کند که آنها قادر به درکش نبودند؟
شاید اینکه یک زن تا چه اندازه میتواند ح صارها و نبایدها و باورهای غلط و رایج ا جتماعی و ورزشی را بشکند
و با صدای بلند فریاد بزند :توانایی های یک انسان در درجه اول به قدرت اراده او معطوف است و بس.
او ثابت کرد نوع جنسیت ،فرهنگ ،ثروت ،قدرت فیزیکی و رانتهای مختلف باید در درجات پایینتری
ارزشگذاری شوند.
درست است که بدشانسی آورد و پایش لغزید ،ولی این بدشانسی برای هر کوه نورد فعالی ممکن است پیش
بیاید .این قانون نانوشته ورزش ماست.
مگر برای اورازها ،رابوکیها ،خادمها ،اعتمادفرها ،خلیلیها و خیلیهای دیگر پیش نیامد؟
به گمان من او با آن کارنامه درخشان دهسالهاش برای همیشه اسطوره و طالیهدار بانوان کوهنورد کشور باقی
خواهد ماند ،چرا که در این مدت به سه ضلع این ورزش (شخصی ،باشگاهی و اجتماعی) به درستی پرداخت
زیرا عالوه بر آن که هر سال مهارتها و تجربههای فردی خود را افزایش می داد ،نسبت به باشگاه مطبوعش
« باشگاه دماوند » نیز فعال و متعصب بود و ضمناً در تمام محافل کوهنوردی (جمعی) نیز حضور مییافت.
او تبدیل به نمادی شده بود برای اعتراض!
اعتراض به بی عدالتی و جهل و نابرابری ورزشی و با تمام بضاعت خود ،با اعتماد به نفس درخشان و طبع
بلندش همواره از هدفهایی میگفت که خیلی ها با وجود داشتن امکانات فراوان مالی و غیرمالی از فکر کردن
نسبت به آنها عاجزند.
روزی در باشگاه ما گفت« :باید همه ما (باشگاهها و گروههای کوه نوردی) ،دور هم جمع شویم و با هم مجموعهای
بزرگ را تشکیل دهیم و متحد برای کوهنوردیمان تالش کنیم.
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این سخ ن او همواره ورد زبان تمام بزرگان حوزه فرهنگ و سیاست ،اقتصاد و ورزش و اجتماع بوده است ،چرا
که درد بشر امروز تنها با اتحاد و همبستگی می تواند قدری التیام یابد و درمان شود .همه میدانیم هرجا که
اختالف و چند دستگی هست ،نتیجهاش چه خواهد بود.
چه نیکوست که خانوادهاش می خواهند به آرزویش جامه عمل بپوشانند و پیکر عزیزشان را همچون یادش،
برای همیشه در دل کوههای یخزده هیمالیا زنده و جاودان نگه دارند ...
و ما زمینیان و باقیمانده از این قافله باید برایش دعا کنیم و سنگنوشتهای در گوشهای از این شهر بهپا کرده
و خاطره این بانوی کوه نورد را برای همیشه زنده و جاوید نگه داریم.
باشگاه کوه نوردی اسپیلت درگذشت او را که در هنگام بازگشت از صعود قله گاشربروم  2رخ داد ،صمیمانه
تسلیت گفته ،از خداوند منان برای روح بیقرارش آرامش ابدی آرزو مینماید.
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 -3روایت سفر به تاجیکستان و قله کورژنفسکایا
مرداد ماه 1394
مقـدمه:
یکشنبه اول شهریور 94
همنوردم حمید محمودی امروز از شهر دوشنبه (مرکز کشورتاجیکستان) به تهران بازگشت .با چند نفر از
دوستان باشگاه و خانواده اش به استقبال او به فرودگاه امام رفتیم و تا تهران همراهیش کردیم .دقیقاً این سفر
برای حمید  ۳2روز طول کشید .من و حمید روز چهارشنبه  ۳۱تیرماه  ۹۴جهت صعود قله کورژنفسکایا از
طریق فرودگاه مهرآباد به مشهد و از آنجا به شهر دوشنبه رفته ،برای صعود این قله اقدام کردیم.
الزم به ذکر است از مدتها قبل مانند هر سفر جدی به آن فکر کرده و مقدمات بسیاری را آماده کرده
بودیم.نتیجه این سفر برای حمید محمودی خوشبختانه صعود قله کورژنفسکایا و برای من (در یک جمله)فقط
کسب یک تجربه تلخ و غیرقابل پیش بینی بود .تجربه ای که بهای زیادی برای آن پرداختم و شاید این چند
سطر و چند عکس که در دوربینم باقی ما نده تنها بازخورد عملی من از این برنامه باشد.
در این چند دهه که برنامه های کوه نوردی مختلفی را داخل و خارج کشور اجرا کرده ام با شکست ها و موفقیت
های بسیار مواجه بوده ام ولی این بار شکست و ناکامی ام از نوع و جنس دیگری بود که می خواهم جزئیات
آن را بنویسم تا در درجه اول برای خودم و در درجه دوم در یک رسانه عمومی به ثبت برسد و در معرض دید
دوستان و همنوردانم قرار گیرد و به نوعی تحلیل این رویداد تلخ را (به انتخاب خودم) در ا ختیار همه قرار دهم
تا چنانچه کسانی مایلند دیدگاه خود را ابراز کنند راه آن آسان و قابل دسترس باشد.
برخالف تمام گزارش برنامه ها و روند نوشتاری آن که سال هاست به قلم من در این سایت منتشر می شود
این بار نوشته ای با سبک و سیاق دیگری خواهید دید که امیدوارم برایتان جالب و خواندنی باشد.
**********
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شنبه 94،5،3
چهارمین روز سفر
دیروز به شهرک جیرگیتال رسید یم که با شهر دوشنبه (مرکز کشور تاجیکستان) حدود  ۳۰۰کیلومتر فاصله
دارد .این سفر طوالنی را با مینی بوس طی کردیم .اینطور که پیداست قرار است روزهای زیادی اینجا بمانیم.
گویا هلی کوپتری که باید کوه نوردان را به بیس کمپ منتقل کند در عملیات امدادرسانی سیل (ایالت بدخشان)
گرفتار امداد و نجات شده و تا هفته آینده به اینجا نخواهد آمد.
کوه های زیادی دورمان را فرا گرفته پس برای دست گرمی تصمیم می گیریم امروز نزدیک ترین آن را صعود
کنیم .این قله حدود  ۳۰۰۰متر ارتفاع داشت.
**********

جمعه 94،5،9
دهمین روز سفر
تا روز گذشته تمام کوه های اطراف شهرک را یکی پس از دیگری صعود کردیم و امروز تصمیم داریم استراحت
کنیم تا اگر فردا هلی کوپتری آمد سرحال به بیس کمپ عزیمت کنیم.
ساعت  5صبح است و من تصمیم گرفتم یک دوش صبح گاهی در میهمان خانه جدیدی که از دیروز در آن
اقامت داریم ،بگیرم.
به حمام که وارد می شوم به یادم می آید که مسئول آنجا کلیدی را به ما نشان داد که حتماً باید شب ها به
سمت چپ و روزها هنگام استفاده از حمام به سمت راست برگردانده شود.
در خواب و بیداری صبح گاهی متوجه می شوم که کلید به سمت راست خوابانده شده است ...
 ۳علمک دوش و  6عدد شیر آب جلویم صف کشیده اند.
ناخودآگاه یکــ ی از آنها را انتخاب کرده و آن را می چرخانم .بالفاصله حس میکنم برقی از ط رف پایم به بدنم
وصل شده !
از بخت بد پایم درست زیر شیر آب و درجه داغی آن باالی  ۱۰۰درجه بود (گویا کلید آب گرم کن تا صبح
یکسره کار کرده بود ).در لحظه ریختن آب چشــ مم دقیقاً روی پایم بود و حاال که فکر می کنم جمع شدن
پوست پایم را در آن لحظه به یاد می آورم.
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بالفاصله پایم را زیر آب سرد گرفتم و بعد خود را به اتاق رساندم و حمید را بیدار کردم و او با تنها چیزی که
دم دست داشتیم یعنی خمیر دندان پایم را پانسمان کرد.
حدود ظهر به بیمارستان محلی مراجعه کردیم و آنجا با پانسمان بهتری پایم باندپیچی شد.
**********

یکشنبه 94،5،11
دوازدهمین روز سفر
ساعت حدود  2بعد از ظهر است و لحظه پرواز به سوی بیس کمپ و من مردد از آن که پرواز کنم یا نه؟!
در دو روز گذشته وضعیت پایم بدتر شده و حاال دیگر لنگان لنگان راه می روم.
با حمید آخرین مشورت را انجام می دهم و او تصمیم را به خودم واگذار می کند ...
به یاد می آورم در  ۴سال گذشته (تقریباً) تصمیمی غیر منطقی در کوه نوردی اتخاذ نکرده ام ولی گویا شرایط
خاص امروز ایجاب می کند تصمیمی که حس می کنم غیر منطقیست باید اتخاذ کنم ...
باالخره سوار می شویم و  ۳5دقیــقه بعد در ارتفاع  ۴۳7۰متری در هوای سرد و متفاوت از هلیکوپتر پیاده
می شویم.
اینجا بیس کمپ قله کورژنفسکایا و کمونیزم است.
**********

سه شنبه 94،5،13
چهاردهمین روز سفر
حمید محمودی با مساعدت آقای حسین امانی سرپرست تیم  ۱5نفره خراسان رضوی به عنوان میهمان به آن
تیم می پیوندد و امروز جــهت برقراری کمپ  ۱به ارتفاع  5۱۰۰متری صعــ ود می کنند و دوباره به بیس
کمپ باز می گردند .امشب نیز حمید پایم را پانسمان می کند و از وضعیت عفونی آن متأثر می شود.
**********
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چهارشنبه 94،5،14
پانزدهمین روز سفر
حرکت مجدد تیم به طرف کمپ  ۱و از آنجا به طرف کمپهای باالتر .من و یک ایرانی دیگر از تیم خراسان
در بیس کمپ ماندهایم .نیمه های شب با حالت تب و لرز شدید که ناشی از عفونت شدید پای م است به سراغ
همنورد خراسانی (رضا فتحی) می روم و با هم به کابین دکتر بیس کمپ مراجعه می کنیم.
نفسهایم به شماره افتاده  .فشارم باال رفته و نبضم نامرتب است.
دکتر با لحن شیرین تاجیکی و آرام خود می گوید :پروا مکن (یعنی نترس)
یک آرام بخش می خورم و سعی می کنم به حالت نشسته در چادر استراحت کنم .همنورد خراسانی هم به
خاطر اینکه تنها نباشــ م کیسه خوابش را در کنار من پهن می کند و مثل یک دوست قدیمی هر چند دقیــقه
یکبار بیدار می شــ ود و حالم را می پرسد.
**********

جمعه 94،5،16
هفدهمین روز سفر
هنوز تیم برنگشته  ،دارند مسیر را تا قله بازگشایی می کنند.
بعدازظهر جمعه است  ،حدود ساعت .۱5
در بیس کمپ تعداد بسیار اندکی هستیم( .شاید حدود  7نفر) از هفتاد نفری که در ارتفاعات دو قله کورژنفسکایا
و کمونیزم تالش می کردند.
به داخل چادر میروم تا دراز بکشم .حسابی کالفه ام.
با خودم کلنجار می روم .من اینجا با این وضعیت چکار می کنم؟!
قرار نبود این طور شود !
هر اتفاقی را پیش بینی می کردم جز این!
این همه وقت ! این همه هزینه ! این همه سختی نتیجه اش چی شد!؟
کم کم احساس فشار زیادی را در وجودم حس می کردم،
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همیشه در چنین مواقعی به دیگران از «صبر و امید» می گفتم ولی در این لحظات دیگر این کلمات کارایی
خود را از دست داده بودند .از صبح به یاد همنوردان دیرینهام عبداله عزیزی و حسین حراستی هستم که
سال ها پیش در این کوهستان جاودانه شدند .به یاد می آورم پیکر عبداله هنوز درمیان یخچالهای قله کمونیزم
در همین نزدیکیها است شاید فقط چند کیلومتری دورتر از من … راستی چند سال گذشته است؟ (مرداد
 ۱۳75بود یعنی  ۱۹سال پیش …)
باید کاری می کردم!
حرکتی جسمی تا روحیه ام آرام شود ...
خود را مانند پرنده ای در قفسی احساس می کردم یا کسی که با زنجیر پایش بسته شده و نمی تواند حرکتی
کند.
کفش های کوهنوردی سبک ام را برداشته و پایم کردم .چند قدمی راه رفتم و متوجه شدم امکان ندارد صد متر
هم بتوانم با آنها راه بروم چون دقیقاً به زخم پایم فشار می آورد دقیقاً جایی که بندهای کفش بسته می شود.
یک کفش ورزشی داشتم که خیلی راحت بود  .بندهای کفش پای راست را تا جایی که می شد شل کردم.
قبل از آن پالستیکی به پا کردم تا بتوانم جوراب کوه بپوشم.
حاال کفش ها در پایم بودند  .یک جفت باطوم هم برداشتم و آرام به طرف پاکوب کمپ  ۱حرکت کردم.
دو دوست مشهدی گفتند کجا آقای حمیدی؟
گفتم می روم قدمی بزنم.
در پاکوب ناهموار مسیر به راه افتادم.
خیلی زود به یخچال اول رسیدم .تا اینجا خیلی درد احساس نکرده بودم چون کفش و جوراب نرم بودند ولی
آیا با کفش ورزشی صحیح بود از آن یخچال پر از شکاف عبور کنم؟!
تازه مسیر هم خیلی مشخص نبود ولی چیزی در درونم نهیب می زد  :برو!
فشار وزنم روی باطوم ها و پای چپم بود .هر طور بود مسیر صحیح را با چند بار باال و پایین رفتن پیدا کردم
و بعد از نیم ساعت از یخچال خارج شدم.
حاال اولین سرباالیی سر راهم بود.
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با سرعت باال رفتم و از تراورس آن گذشتم  .بعد کمی سرازیری تا رودخانه اول برسم  .پیش خود گفتم تا
اینجا کافیست؛ درست هست که دردی احساس نمی ک نم ولی می دانستم که چرک و خون داخل پالستیک
جمع شده است.
ولی ناخودآگاه همچنان ادامه دادم.
از رودخانه گذشتم به شیب های تندی رسیدم که تا ارتفاع حدود  5۰۰۰متر باال می رفت .پیش خودم گفتم
تا ساعت  ۱6:۴۰ادامه می دهم و بر می گردم.
به گردنه که رســیدم ساعت حدود  ۱6:۴5بود 5 .دقیقه استراحت کردم .رودخانه دوم و مــحل ثابتهای
مســ یر را می دیدم .می دانستم که با این سرعت شاید نیم ساعت دیگر به کمپ یک برسم.
از وضعیت خودم در تعجب بودم!
کفش ورزشی  ،بادگیری به کمر ،باطومی در دست بدون هیچ وسیله یا چیزی دیگر!
(به یاد آموزشهای باشــ گاه افتادم که برای نوآموزان اجازه استفاده از کفش ورزشی را در کوه ممنوع کرده
بودیم )...
پس از استراحت به سرعت به طرف پایین برگشتم.
اما در مسیر برگشت با مشکل درد پا مواجه بودم ولی بدون توقف مسیر پاکوب را ادامه دادم .اما احساس آرام
و جان بخ شی در وجودم جاری بود .با خودم گفتم با این روش شاید بتوانم اقامت در بیس کمپ را تحمل کنم.
ابرهای باران زایی نز دیک می شدند .به اول یخچال رسیدم  .استرس عبور از آن ذهنم را آزار می داد .با دقت
سعی کردم عالمتها و جای پاها را پیدا کنم .به نیمه های یخچال که رسیدم متوجه شدم مسیر اشتباه است
 .از میان سوزنیها و برج های یخی عبور کردم .به دلیل سرد شدن هوا سطح یخچال محکمتر شده بود و
کفش های ورزشی اصطکاک الزم را نداشت .از سخمه باطومها سعی می کردم به جای سخمه کلنگ استفاده
کنم.
حاال رسیده بودم به جایی که شکافهای بزرگ دا شت .فهمیدم که باید باالتر بروم  .مه کم کم سطح یخچال را
میپوشاند و باید عجله می کردم  .هرطور بود مسیر صحیح را پیدا کردم و حدود ساعت  6عصر به بیس کمپ
برگشتم .دوستان پرسیدند کجا بودی ؟
وقتی توضیح دادم با تعجب نگاهی کردند و گذشتند!
وقتی کفش و پالستیک را بیرون آوردم متوجه شدم با اینکه کمی از ورم پایم کم شده بود ولی سطح زخم
خونآلود و چرکی و التهاب آن بیشتر شده بود .پایم را پانسمان کردم.
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یک ساعت تا شام مانده بود .به داخل چادر خزیدم و کیسه خواب را رویم پهن کردم .صدای ریز بارش باران
بر سطح چادر آغاز شده بود و مه همه جا را گرفته بود.
حال روحیام برگشته و امیدوارتر شده بودم ولی حال جسمیام به هم ریخته بود .احساس تهوع و بیحالی
داشتم.
وقتی به رستوران رفتم (آقای علی شیر) مسئول بیس کمپ گفت  :آقای حمیدی فردا احتماالً یک هلیکوپتر
به اینجا پرواز می کند چون یک کوهنورد لهستانی در مسیر قله کمونیزم اِدِم مغزی شده و تقاضای هلیکوپتر
کردهاند .اگر شما هم میخواهید  ،می توانید با آن به شهر دوشنبه بازگردید.
خبر فرحبخشی بود! بالفاصله گفتم  :حتماً باز میگردم.
**********

دوشنبه 94،5،19
بیستمین روز سفر
دو روز است در شهر دوشنبه هس تم و با مشکالت زیادی دست به گریبان!
از طرفی زمان ویزاها تمام شده و از سوی دیگر دردپایم امانم را بریده است .دوباره به بیمارستان مراجعه کردم
ولی فایده ای نکرده است و بدتر از همه پول زیادی ندارم چون هزینه درمان و چیزهای دیگر بیش از پیش
بینی من بوده است.
باید سعی کنم با پرواز روز پنجشنبه به تهران بازگردم .در مهمان خانهای اقامت دارم که نسبت به هتل قیمت
مناسبی دارد.
دو کتابی که به همراه داشتم خواندنشان تمام شده و شدیداً نیاز به مطالعه دارم.
کتابخانهای را پیدا می کنم و از آنجا آدرس یک کتاب فروشی فارسی (ایرانی) را مییابم.
مدیر آنجا مرد فرهیخته ای است به نام شجاع الدین قطب الدین .یک ساعت با هم صحبت می کنیم و من کتابی
با ترجمه احمد شاملو را خریداری می کنم و تا حدودی از تنهایی خالص میشوم.
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شجاع الدین وقتی حال بد مرا می بیند یک شاعر هندی را معرفی میکند و میگوید هر موقع مشکل جدی در
زندگی دارم به این بیت متوسل شوم:
مطلبی گر بوَد در هستی همین آزار بوَد

ور نه در کنج عدم آسودگی بسیار بوَد

»شاعرآیینه ها -بیدل«
**********

پنجشنبه 94،5،22
بیست و سومین و آخرین روز سفر
ساعت  ۸:۱5صبح جلوی کنسول گری با استرس زیادی حاضر شدهام.
قرار است امروز ساعت  ۱۴پاسپورتم را تحویل بگیرم  .در صورتی که پرواز مشهد ساعت  ۱2ظهر است .یکی
از کارمندها به مأمور شرکت  Pamir Peaksشرکت کوه نوردی طرف قرارداد ما) قول داده ساعت  ۱۰صبح
پاسپورت را تحویل دهد.
آیا انجام میشود؟!

به فکر آخرین  5۰یورو ی داخل کیفم هستم که اگر به ایران برنگردم چطور باید با آن یک هفته سر کنم .دلهره
فراوانی وجودم را گرفته است.
بعد از چند دقیقه کارمند تاجیکی آمد و گفت باید بیشتر منتظر باشید .ظواهر امر نشان از یأس و ناامیدی
داشت ولی باالخره ساعت  ۱۰صبح پاسپورت با ویزای تمدید به دستم رسید.
سریع به آژانس هواپیمایی رفتم و بلیطم را برای  2ساعت بعد ( OKتأیید) کردم.
وقت زیادی نداشتم .حدود ساعت  ۱2به فرودگاه رسیدم و ساعت  ۱2:۴5به طرف مشهد پرواز کردم(.آخرین
پولهای کیفم را جهت اضافه بار در فرودگاه دوشنبه هزینه کردم).
وقتی به فرودگاه م شهد رسیدم از عابر بانک پول برداشت کردم و بلیط پرواز بعدی به مقصد تهران را خریدم.
از بی پولی خالص شدم!
در هواپیما و در نزدیکی های تهران سرو کله قله دماوند از پنجره هواپیما پیدا شد .ناخودآگاه نگاه و دوربینم به
طرف آن کشیده شد.
در آن لحظه به یاد جمله ای افتاد م که یکی از دوستان برایم نقل کرده بود.
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او می گفت  :روزی دانشمندان دلیل اصلی و علمی کشش برخی از انسانها به کوهستان و کوهنوردی را کشف
خواهند کرد .به گفته او مطمئناً کوهها از خود نیرو و انرژی و یا اشعهء نا دیدهای را ساطع می کنند که به روح
و جان خیلیها اثر کرده ،آنان را این چنین واله و شیدای خود می کنند  .تا جایی که حتی در لحظاتی حاضرند
برای رسیدن بر چکاد (قله)آن کوه خطرهای بسیاری کرده و حتی در برخی موارد از جان شیرین خود نیز
بگذرند.

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

پینویس:
 25مرداد 94
حمید محمودی در ساعت  ۱۴به وقت محلی در قالب تیم خراسان رضوی به سرپرستی حسین امانی موفق به
صعود قله  7۱۰5متری کورژنفسکایا گردید.
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 -4سه داستان کوتاه و مستند کوهنوردی
نگارش

1390

انتشار مهر 1394
() 1

حدود ظهر بود که از روستا به طرف کوه حرکت کردند.
تعدادشان  5نفر بود.
مسیر از داخل دره طویلی شروع شده  ،در کنار رودخانه ادامه مییافت.
سرسبزی مسیر و لطافت هوای اردیبهشت ماه لذت صعود را دوچندان می کرد ولی جوانترین عضو گروه از
همان ابتدا احساس بدن درد و گلو درد شدیدی داشت.
هر چه به پیش میرفتند حال او بدتر می شد ولی چیزی بر زبان نمی آورد زیرا مراقب بود تا دیگران متوجه
حال بد او نشوند.
زمانی که دیگر نای راه رفتن نداشت با آخرین ذرات انرژیاش به محل شبمانی رسیدند.
چادر قدیمی و بدون کف آن ها با آن پتوهای سربازی مشکی رنگ نمی توانست محل مناسبی برای استراحت
یک بیمار باشد.
با اولین غرش آسمان  ،باران هم شروع شد.
کم کم بقیه متوجه حال بد او شدند که به حالت تب و لرز دچار شده بود .همگی جوان بودند و چیزی را به
غایت جدی نمی گرفتند حتی مریض مورد نظر ما را ...
شام خوردند و خوابیدند و جوان همچنان در زیر پتو در حال لرزیدن بود.
کم کم متوجه شدند آب باران در حال جاری شدن به کف چادر است.
بزرگترینشان گفت  :باید دور چادر جوب بکنیم.
بقیه به همین کار مشغول شد ند و او از زیر پتو در حالی که رطوبت و خیس شدن را در زیر خود احساس
می کرد ،به صحبتهای آنان گوش میکرد.
کمکم خوابش برد.
کمی بعد بیدار شد و از دیدن خوابهای آشفته و بی س ر و ته که در مواقعی هم بسیار واقعی به نظر میآمد
به
ستوه آمده بود.
باران همچنان در حال بارش بود.
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در خواب و بیداری شنید که بقیه چادر را ترک کرده به طرف قله حرکت کردهاند.
حاال دیگر هوا روشن شده بود و از باران خبری نبود.
با حالت تب و لرز به سختی به پا خواست.
بله ! همه رفته بودند و او را با آن حال نزار تنها گذاشته بودند.
روی پاهایش به سختی میتوانست بایستد.
پس دوباره دراز کشید و به خواب رفت.
دفعه بعد که بیدار شد ناخودآگاه تصمیم گرفت به طرف روستا بازگردد.
کفشهای سربازی ر ا پوشید و کوله بردوش با حالتی گیج و منگ به راه افتاد.
به فکر خوردن چیزی نبود.
تمامی وسایلش خیس شده بود.
پاکوب را پبدا کرد و به راه افتاد.
عطر گلها و سبزی های تازه که بعد از بارش باران فضا را سحرانگیز کرده بود در او اثر کرد و مشامش را
نواخت.
یادش بود که بعدازظهر اتوبوسی از ده به طرف شهر حرکت خواهد کرد.
ولی راه پایانی نداشت و تمام نمیشد!
با هر جان کندنی بود قبل از حرکت اتوبوس به آنجا رسید.
در آخرین صندلیهای اتوبوس جا گ رفت و جسم ناتوانش را در آن قرار داد.
اتوبوس از جاده های زیبا و دلانگیز عبور می کرد و به شهر نزدیک میشد.
ساعتی بعد مسافری به او گفت :رسیدیم ،بیدار شو!
از خواب کابوسوار خود بیدار شد و جسم ناتوانش را به نزدیکترین درمانگاه رساند.
نِسِن – آزادکوه 1355
**********
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() 2

ساعتی از تاریکی شب گذشته بود و اعضای تیم خستگی یک روز کوه نوردی را با تمام وجودشان حس میکردند
ولی باید ساعتی دیگر ادامه میدادند تا به محل شبمانی مناسبی برسند.
همان گونه که پشت سر هم در صفی طویل  ،آرام و بیصدا مسیر را ادامه می دادند  ،ناگهان متوجه شدند قرص
ماه در حال طلوع است و نور آن کم کم تاریکی شب را میشکافد.
آن ها ماه را میدیدند که از میان “هفتی ) “ (vدره ای که در آن در حال صعود بودند در حال باال آمدن است
ولی ناگهان در کمــال تعجب متــوجه شد ند آن شیء نورانی ماه نیست!
هرچند در ابتدا شباهت کامـــلی به ماه داشت ولی حاال بزرگ و بزرگ تر شده و تمام محدوده دید آنها را
پوشانده بود!
بعضیها سر و صدایی کردند ،بعضی ها هم ترسیده بودند و برخی هم آرام  ،با حالت بهت زدگی به منظره پیش
رویشان نگاه میکردند.
بعد از چند دقیقه آن نور درخشان محو شد و آسمان به همان رنگ سابق و همیشگی خود بازگشت!
یعنی آسمانی تاریک و پرستاره بدون هیچ اثری از ماه!
هر کس نظری داد و عقیدهای را ابراز کرد و تیم بدون آنکه نتیجه گیری خاصی کرده باشد به مسیر خود ادامه
داد.
**********

ب عد از دو روز که به شهر بازگشتند،در جراید خواندند که شیء نورانی و ناشناختهای در همان تاریخ و در
آسمان همان
منطقه که آنها کوهنوردی می کردند دیده شده است ولی کسی نتوانسته آن را شناسایی کند!
زنجان به ماسوله 1358
**********
()3

زن و مرد در کنارهم نشسته بو دند و در دنیای خود غوطه میخوردند.
حس مشترکی هر دوی آنان را به هم نزدیک کرده ولی سخنی در میان نبود.
نگاه های هر دو با تمنای جوانی ،نگاه دیگری را میجست ...
مناظر زیبای پاییزی در قاب پنجره اتومبیل از برابر دیدگانشان می گذشت و نسیمی مالیم گیسوان زن را به
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رقص درآورده بود.
مرد با تمام وجود ،حضور زن را در کنارش حس میکرد.
»گوئیتنهای شان به نجوا در آمده و با هم ب ه گفتگو نشسته بود
توئی که نمیشناسمت
بیا و بر این روح سرکش و ناآرام مرهمی باش و بر زخمهای آن التیامی بخش.
شاید حضور تو سرآغازی باشد بر پایان رنجها و دردهای بیکران من«

هر دو در درون خود به خوبی آن صدا و پژواک آن را می شنیدند ولی افسوس که این صدا که همواره خوشترین
صداست ،در آن زمان و در آن مکان محو گردید و برای همیشه به فضای الیتناهی پیوست ولی عطــر خوش
آن مدتها در آنجا باقی ماند ...
مسافت کوتاه بود و هر دوی آنان به مقصد رسیدند .کوله ها را برداشتند و هرکدام راه خود را در پیش گرفتند.
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
»حافظ«

پس قلعه – توچال ۱۳5۹
تاجیکستان – بیسکمپ قله کورژنفسکایا
مرداد ۱۳۹۴
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 -5آشنایی با مسیرهای کویرپیمائی ایران
آبان ماه 1394
آیا تا به حال از خود پرسیده اید تا چه حد با کویرهای ایران آشنائید؟!
آیا می دانید تا کنون مسیرهای بسیاری توسط ورزشکاران کویرپیما به ویژه کوه نوردان در کویرهای ایران به
شکل پیاده بدون استفاده از هیچ وسیلهی نقلیهای ،پیمایش شده است.
با اطالعاتی که در دست هست ،قدمت این پیمایشها به اوایل دههی پنجاه شمسی یعنی حدود  ۴5سال پیش
میرسد.
اولین کویرپیمائیها توسط گروههای دانشجوئی و گروههای کوه نوردی قبل از انقالب در کویرهای مهم ایران
(لوت) و (دشت کویر) رخ داده است.
هر چند سابقه کویرپیمائی در کشور که نیمی از مساحت آن را کویر و بیابان تشکیل داده است به قرنهای
گذشته میرسد ولی همه می دانیم که در آن زمان کویرپیمائی با کاروانها و شترهای خاصی انجام میشده
است.
به دلیل قرار گرفتن ایران در مسیر(راه ابریشم) کاروان سراهای بسیاری در دوره شاه عباس صفوی و قبل از
آن در بیابانها و حاشیه کو یرهای کشور ساخته شده که به قولی ،تعداد آنها  ۹۹۹عدد میباشد .آثار این
کاروان سراها در جای جای ایران قابل مشاهده است.
شاید موثــقترین مــدرک قابل ارائه کتاب ارزشــمند «کویرهــای ایران» به قـــلم ســیاح سوئدی سو ِن
هـــیدن  Seven Hedenمی باشد که اکثر کویرهای ایران را در قرن نوزده پیمایش کرده و کتاب ارزشمند
خود را با نام اصلی «از راه زمین به سوی هندوستان» نگاشت که در ایران به نام کویرهای ایران توسط پرویز
رجبی به فارسی برگردانده شد ...
کویرپیمائی طوالنی بیش از یک روز ،دست کمی از یک برنامه نفسگیر کوهنوردی ندارد .حمل کوله سنگین
با تمام تجهیزات به همراه آب کافی در بسترهای گوناگون کویر در حالی که باید  ۳تا  5کیلومتر در ساعت
پیمایش گردد آن هم در هوائی که گاهاً بین  ۴۰تا  ۱۰درجه سانتیگراد متغیر است (البت ه فقط در آبان و
آذرماه) کار سادهای نیست که مطمئناً فردی ورزشکار میتواند از پس آن برآید.
بعد از سال ها که کویرهای گوناگونی را در کشور عزیزمان ایران پیمودهام برآن شدم تا مسیرهائی را که تاکنون
پیمایش و یا شناسائی کردهام به شما دوستان و عالقهمندان معرفی نمایم تا شاید مانند من به اجرای اینگونه
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برنامهها جذب شوید و با یکی از پدیدههای اعجاب انگیز این کره خاکی که در یک جمله احساسات گوناگونی
را به دلیل نوع خاص آب و هوا و مناظر بی بدیل در انسان ایجاد می کند ،بیشتر آشنا شوید.
هرچند با پیشرفت تکن ولوژی درخصوص ساخت اتومبیلهای دودیفرانسیل ) (Off Roadشاید بتوان برخی از
این مسیرها را با ماشین طی کرد ولی حس و حالی که با یک خستگی ورزشی در یک کویرپیما به وجود
می آید به هیج وجه قابل قیاس با حس کسی نیست که در اتومبیلی نشسته و فقط از آن مکانها عبور میکند.
نکته آخر این که باید توجه کرد کویر با بیابان فرقی اساسی دارد .کویر جایی ست که تشکیل شده از پوستههای
نمکی و رُسی به شکل شورهزار و تپه های شنی (رَمل) ولی بیابان دارای پوستههای زندهتری است که میتوان
آثار حیات بسیاری مانند گیاه و جانوران گوناگونی را در آنجا مشاهده کرد ...
برعکس کویر که هر چه به قلب آن نزدیک می شویم ،گوئی همه چیز دست به دست هم میدهد تا دریابیم
آن مکان به هیچ روی جائی برای زندگی انسان دیروز  ،امروز و فردا نخواهد بود.
حال با هم مروری داریم بر مسیرهای قابل پیمایش کویرهای ایران:
- 1مسیر طرود به عروسان
از قلب کویر مرکزی ایران (دشت کویر) به طول  ۱5۰کیلومتر می گذرد و دو روستای حاشیه شمالی و جنوبی
آن را به هم متصل میکند.در سال  ۱۳6۱در قالب تیمی به سرپرستی زنده یاد جالل رابوکی این مسیر را طی
کردیم که در صورت تمایل می توانید گزارش آن را در سایت باشگاه اسپیلت (اینجا) ببینید.
 - 2مسیر طرود به معلمان و جندق
به طول  ۱۸۰کیلومتر و موازی با مسیر باال .در سال  ۱۳6۰که این مسیر را پیمودیم  ،جادهای نداشت .هماکنون
جاده ای آسفالت در این مسیر احداث شده است که پیشنهاد می شود حتماً از این مسیر عبور کنید و از نزدیک
بسترهای گوناگون کویر مرکزی ایران را مشاهده نمائید.
 - 3حوض سلطان
در  5۰کیلومتری جاده قم – تهرا ن سمت شرق کویری را می بینیم که نام آن حوض سلطان است که البته
برخی به اشتباه آن را کویر قم یا دریاچه قم می نامند .با یک برنامه یک روزه در فصل مناسب میتوان از شمال
تا جنوب این کویر نمکی را پیمود.
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 - 4مرنجاب و دریاچه قم
مجموعه بی نظیر و دیدنی مرنجاب که شام ل بستر نمکی دریاچه قم – تپه های رملی – کاروان سرای مرنجاب
و …که در شمال شرقی کاشان (آران و بیدگل) واقع است .با یک برنامه دوروزه از تهران میتوان برنامه
کویرنوردی مناسب و کاملی را در این منطقه اجرا کرد.
- 5کویر دق سرخ (اردستان)
این کویر  7۰۰کیلومتر مربعی در شرق شهرستان زواره واقع است که بستری نمکی و رُسی دارد .نکته جالب
این کویر وجود یک رمل بلند دویست متری در وسط آن است.این کویر را میتوان در  ۴۰الی  5۰کیلومتر
پیمایش و در دو روز ،البته از تهران اجرا کرد.
- 6کویرابرکوه (ابرقو)
بین شیراز و یزد واقع است .با یک برنامه توأم با شب مانی می توان از شهرستان ابرکوه وارد این کویر شد و از
شمال آن خارج شد .بیشتر سطح این کویر به شکل کال (فرو رفتگی و برآمدگی) میباشد.
- 7کویر بافق (در انجیر)
کویری کوچک و زیبا در نزدیکی شهرستان بافق و شرق یزد که نمکزار و رُسی است .در مواقع بارانی پیمایش
در چنین بسترهایی بسیار مشکل و طاقتفرساست.
- 8کویر لوت (کلوتها)
کویرعظیم لوت به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرز شرقی ایران و نا امنیهائی که گریبانش را گرفته است
بسیار کم پیمایش شده ولی مهمترین قسمت آن کلوتها برای همگان قا بل دسترسی است( .پیمایش ۴۰
کیلومتری)
برجها و ستونهای(گِلی – رُسی) کلوتها در جهان یک اتفاق و حادثهای کم نظیر در کویرها میباشد که شاید
جزو ده مکان دیدنی (طبیعی) اول و مهم کشور است.
- 9کویر ریگ جن
مخوف ترین و پهناورترین کویر ریگی ایران در جنوب غربی دشت کویر که اشخاص اندکی موفق به عبور از آن
شدهاند .شرق این کویر به منطقه جندق و غرب آن به منطقه مرنجاب میرسد.
- 10کویرهای اطراف خور و بیابانک
مجموعه کویرهای اطراف این شهرستان همگی دیدنی و قابل پیمایش است .مسیر محمدآباد کوزهگر به عروسان
و به مصر و فرحزاد و جندق به طول  ۸۰کیلومتر در شمال ،کویرهای اطراف روستاهای گرمه  ،رُباطِ پشت ِبادام
و بیاضه در جنوب مسیرهای قابل پیمایش بسیاری دارد.
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- 11کویر حاج علیقلی (دامغان)
این کویر در جنوب شاه رود و دامغان قرار دارد .عبور شرقی – غربی آن به طول  7۰کیلومتر یکی از مسیرهای
جالب و متنوع دو روزه کویرنوردی است.
- 12دُمِ ریگ جن
از شهرستان چوپانان و روستای همت آباد می توان به دُمِ ریگ جن وارد شد و برنامههای دو روزهای را در
تپههای رملی بسیار با شکوه آ نجا اجرا کرد .همان طور که از نام آن پیداست این قسمت به شکل جدا افتاده ای
از کویر اصلی ریگ جن هست که در جنوب غربی جندق واقع شده است.
 - 13کویر سیاه کوه (عـَقدا)
نام سیاهکوه را می توان بسیار در فرهنگ کویرها و کوههای ایران پیدا کرد .ک ویر عـَقدا یا سیاهکوه در شمال
شهرستان اردکان واقع است که شورهزاری شرقی-غربی است .خط راهآهن (یزد-زواره) از نزدیکی این کویر
عبور میکند.
- 14کویر طبس
این کویر پهناور در جنوب شهرستان طبس است که کمتر مورد پیمایش قرار گرفته است.
- 15کویر حـَلوان
شهرستان حـَلوان در استان خراسان جنوبی واقع است  .غرب این شهرستان مجاور (جنوب شرقی) دشت کویر
است .مسیر عروسان به حـَلوان یکی از برنامه های طوالنی و طاقت فرسای کویرنوردی ست .با اطالعاتی که در
دست است تا کنون فقط توسط یک تیم پیمایش شده است.
- 16کویرنمک یا (بجستان)
این کویر در جنوب شهرستان بـَردِسکن و شمال غربی شهرستان بجستان قرار دارد .مرکز این کویر نمکی و
اطراف آن رُسی و شنی است و به شکل شرقی – غربی می باشد.
 - 17کویر مزینان یا (بیارجـُمـَند)
باز هم دشت کویر و این بار شمال شرقی آن و جنوب کوههای شهرستان بیارجـُمـَند  .این کویر از سمت جنوب
و غرب بی انتها و طوالنی ست .در بسیاری از نقشهها نام این کویر را مزینان نامیدهاند.
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با جستجویی در سایت باشگاه اسپیلت  www.espilat.comو سایتها ی دیگری چون سایت ارزشمند
کویر و بیابانهای ایران و همچنین سایتهای مشابه  ،میتوانید گزارش برنامههای متعددی از پیمایش برخی
مسیرهای باال را بیابید.
پینویس :
با جستجویی که انجام دادم متأسفانه نقشه ای جامع که تمام مسیرهای باال را منعکس کند ،نیافتم .بنابراین
نقشهای دستی از کویرهای باال ترسیم کردم که در باشگاه موجود است.

37

مجموعه مقاالت

 -6نقدی زیست محیطی به کلیمانجارو
اسفندماه 1395

یادداشت حاضر نظرات زیست محیط ی و کوهنوردی من به صعود بام آفریقاست که در فوریه 2۰۱7به وقوع
پیوست ضمنن این مطلب به ایمیل پارک ملی کلیمانجارو ترجمه و آماده ارسال می باشد.
Kinapa@tanzaniaparks.go.Tz
(لطفا دوستان نظر دهند).
 ب رای هر نفر صعود کننده سه نفر باربر ،راهنما و آشپز اجباری است که این خود منطقه را شلوغ و آلودگی
های زیست محیطی را دو چندان میکند  ...تیم هفت نفره ما هفده نفر همراه داشت.
 یک جاده ماشین رو غیر ضروری در کمپ دو دیده شد که یک جیپ آمبوالنس در آن طردد داشت که ظاهر ًا
کار امداد رسانی را انجام می داد که با توجه به هزینه باال ی صعود استفاده از هلی کوپتر برای کوهنوردان
منطقی تر و پاک تر است.
 دفع ناقص فضوالت انسانی در تمام کمپ ها
 ا جباری بودن زمان طوالنی صعود جهت اشتغال زائی و کار آفرینی بومیان منطقه که خود کامال غیر منطقی
و غیر حرفه ای کوهنوردی ست زیرا که نمی توان در منطقه صعود سرعتی و یا صعود مستقل انجام داد.
 نصب تابلو های بسیار که بعضا فلزی و چوبی بودند که هیچ نشانی از آفریقا یا نمادی از کش ور تانزانیا در آن
به چشم نمی خورد.
 آ لودگی بسیار بصری و صوتی در هنگام صعود و احساس بد پرازدحامی در کوهستان
 نا محدود بودن حضور کوهنوردان و توریست ها در منطقه که اکثرا نا آشنا به کوه و قوانین ن وشته و نا نوشته
این ورزش بودند که مشکالت بسیاری را برای خود و تور ها ایجاد میکردند
 و در آخر هزینه بسیار باالی ورود به پارک ملی کلیمانجارو که به گفته صعود کنندگان اروپائی هم گران و
پر هزینه است.
 در پ ایان باید اذان کرد با توجه به نکات باال و همچنین به دلیل اینکه یونسکو و دولت تا نزانیا در پس مدیریت
کلیمانجارو قرار دارند ،می باید کمتر موارد مشابه به چشم خورد و مسئولین محترم در جهت رفع آن ها
اقدام نمایند.
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 -7صعود صد قله ایران
تیرماه 1396
اســـفندماه ســـال  ۱۳۹2مقالـــه ای تحـــت عنـــوان « صـــد قلـــه برتـــر ایـــران کدامنـــد؟» در ســـایت
باشــگاه اســپیلت منتشــر کــردم کــه ماحصــل تجربــه و صــعودهایم بــر روی قلــل ایــران عزیــز
بود.
بعــدها صــعود ایــن قلــل بــه عنــوان طــرس ســیمر و پــروژه صــعود  31قلــه اســتانی
ایران مشهور شد.
حــال پــس از قریــب چهارســال ،بــا کمــی تغییــر جــدول یــک صــد قلــه برتــری را کــه طــی ســال
هـــای کوهنـــوردیام (از بهـــار  ۱۳5۴تـــا بهـــار  )۱۳۹6صـــعود کـــرده ام را انتخـــاب و در معـــرض
دید شما همنوردان گرامی قرار می دهم.
بــرای هــر کــدام توضــیح کوتــاهی نوشــته ام و عــددی را هــم کــه مشــاهده مــی کنیــد ،تعــداد
صعودهایم به این قلل زیبا و باشکوه سرزمین مان است.
بــه خــوبی واقفــم تعــداد قابــل تــوجهی از قلــل مهــم کشــور هســتند کــه هنــوز موفــق بــه صــعود
آن ها نشده ام که در آینده ای نه چندان دور به دیدار و صعودشان خواهم شتافت.
از مهم ترین آن ها می توانم به قلل:
 جبال بارز «کرمان»
 داالخانی «کرمانشاه»
 قندیل«کردستان»
 هزارمسجد «خراسان رضوی»
 نای بند «خراسان جنوبی»
 بَزمان «کرمان»
 داالمپر «آذربایجان غربی»
 آغ داغ «خلخال»
 خامی «گچساران» اشاره کنم.
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ضمناً باید یادآوری کنم قلل مهمی از جمله قلل منطقه علم کوه – اشتران کوه – زردکوه بختیاری – دنا و ده
ها قله منفرد دیگر نیز وجود دارند که خوشبختانه آن ها را نیز صعود کرده ام و می توانستند در این جدول
قرار گیرند که به دلیل انتخاب عدد  ۱۰۰از این جدول خارج شدند.
بــا امیــد صــعودهای امــن و پــاک بــر روی ایــن قلــل بــه همــراه شــادی و بهــروزی شــما کوهیــاران
گرامی این مرز و بوم
***********
آزادکوه ـ  4355متر ««18
آزاد و رها چون شاهزادهای مغرور و گردن کج در البرز مرکزی
آسمانکوه ـ  3750متر ««5
قلهای منفرد در انتهای دش ت الر که از چکادش بسیاری از قلل پیداست.
آالنهسر ـ  4072متر ««2
در علم کوه و در منطقه دلیر ک ه به طور قطع میتوان گفت پوشش گیاهی آن از نوعی «آالله» در کوهستانهای
ایران بینظیر و بیمانند است.
الوند ـ  3580متر ««15
تنها نام و شهرتش کافی است تا هر کوهنوردی که ابتدای راه این ورزش است را به شهر همدان ،دیار کوهنوردان
رهسپار کند.
بحرآسمان ـ  3900متر ««1
از قلل بی نظیر منطقه کرمان در منطق ه ساردوئیه (جیرفت)
برفانبار ـ  3260متر ««3
بلندترین قله استان قم که صعودش در زمستان با ارزشتر است.
بزغوش ـ  3300متر ««1
بین شهرستان های سراب و میانه آذربایجان
بُرج سینا (بُز سینه) –  3400متر ««1
قله ای در آذربایجان غربی به معنای سینه ای یخی
بِل ـ  3900متر««1
بلندترین قله استان فارس
بلقیس ـ  3350متر ««1
قله ای مطرح در بین زنجان و تکاب و در کنار آثار باستانی تختسلیمان
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بُزابُن ـ  3500متر ««1
صعود این کوه زیبا و سرکش را در منطقه تاریخی اشکورات از دست ندهید.
بینالود ـ  3250متر ««4
بلندترین قله استان خراس ان رضوی که صعودش در بهار لذت دیگری دارد.
پاشوره ـ  3871متر ««9
قله ای زیبا در منطقه الریجان جاده هراز
پالونگردن ـ  4250متر ««4
برسر سه راهی عظیمی در البرز مرکزی قرار گرفته است که از یک سو به قله خلنو ،سوی دیگر به قله سینهزا
و سوی سومش به قله نرگسها میرسد.
پرآو ـ  3360متر ««4
شاید غارش مشهورتر از نام قله اش باشد .زیرا به اورست غارهای جهان شهرت دارد .نام اصلی قله پرآو
«شیخعلیخان» و در منطقه کرمانشاه است.
پلوار ـ  4350متر ««3
قله ای که یک نگاه آن به کویر لوت و نگاه دیگرش به کوهستانهای مرتفع کرمان است.
پهنهحصار ـ  3400متر ««14
قلهای زیبا و در حصار  ۴منطقه سنگان (تهران) ،وردآور (کرج) ،کندر (جاده چالوس) و ارنگه (جاده چالوس)
تخت سلیمان ـ  4650متر ««3
قلهای باشکوه با نامی اساطیری در جوار علمکوه
(در بسیاری از نقشهها ،قلل علم کوه را در منطقه تختسلیمان ذکر کردهاند).
تِزِرجان ـ  4010متر ««2
یا برفخانه که قلهای بسیار زیبا و صخرهای در جوار شیرکوه یزد است.
تفتان ـ  3950متر ««4
بام استان سیستان و بلوچستان و زندهترین آتشفشان ایران
توچال ـ  3970متر ««190
بام تهران و استثنایی برای یک پایتخت
جوپار ـ  4150متر ««2
یک خطالرأس صخرهای و منفرد که قله سه شاخ آن در منطقه ماهان (کرمان) در بین کوهنوردان بسیار قابل
توجه است.
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چپکرو ـ  4091متر ««4
قله ای در البرز مرکزی و دور از دسترس که از هرسو صعودش کنی طاقتفرسا و طوالنی است.
چهلتن (مُلکوه) ـ  3000متر ««1
قلهای منفرد در منطقه بکر تربیتحیدریه
چهلچشمه ـ  3200متر ««1
قلهای زیبا در کردستان که بلندترین قله این استان است.
حوضدال ـ  4330متر ««2
اولین قله جنوبی خطالرأس عظیم دنا (مرزی میان استانهای اصفهان ،فارس ،چهارمحالوبختیاری و کهکیلویه
و بویراحمد)
خرسانها ـ  4700و  4750متر ««4
دو قله صخرهای و ریزشی در منطقه علم کوه که ما بین آن را ویرانهکوه مینامند( .یکی از سختترین مسیرهای
عبوری بین دو قله… )
خرسنگ و جانستون ـ  3940و  3960متر ««11
دو قلهای مرتفع و مشهور بر روی خطالرأس اصلی الب رز مرکزی در نزدیکی پایتخت
خرونرو ـ  3534متر ««3
قله ای که اگر از سمت شمالی صعودش کنید چیزی کمتر از یک قله آلپ ندارد (جاده فیروزکوه ـ پلسفید)
خشچال ـ  3950متر ««4
در منطقه تاریخی الموت که از کنار دریاچه زیبای «اوان» صعودش آغاز میشود.
خلنو ـ  4383متر ««15
و با مسیر تیغهای ژاندارک که عنوان بلندترین قله استان تهران را یدک میکشد.
درفک ـ  2720متر ««6
با ارتفاعی کم ولی بسیار جالب ،متنوع و دیدنی برای هر کوهنورد (در نزدیکی شهر همیشه سبز و بارانی
رشت)
دماوند ـ  5610متر ««100
شاه کوه ما ایرانیان با بیست مسیر صعود (یال ،دره و یخچال)
دوبرار (قرهدا ) ـ  4200متر ««9
با چندین قله  ۴۰۰۰متری که بلندترین آنها دو قله کنار هم به نام دوبرار شرقی و غربی است که در منطقه
بین جاده هراز و فیروزکوه واقع است.
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دوخواهران ـ  4250متر ««4
دو قله مرتفع در خط الرأس البرز مرکزی که یک طرف آن (غرب) دماوند و طرف دیگرش (شرق) چپکرو
است.
دوزرده ـ  4150متر ««2
قله دوم منطقه زردکوه بختیاری که خوشبختانه همچنان بکر و کمتردد است.
دیوچال و اَویدر ـ  4250متر ««1
دو قلهای که به این سادگی تسلیم کوهنوردان نمی شوند .ریزشی و دوراز دسترس در منطقه علمکوه
دُمیر اردهال –  3500متر ««2
بلندترین قله استان مرکزی
زرینکوه ـ  3850متر ««7
یکی از کم نظیرترین نماها را از روی این قله میتوان دید… اول دریاچه تار ،در پس آن خطالرأسی به نام قرهداغ
و در نهایت دماوند باشکوه با رخ جنوبی و پرابهتش.
زرینهکوه ـ  4200متر ««1
یا ماسه چال که بازهم در خط الرأس اصلی البرز غربی که بعد از تونل کندوان به آن دست مییابیم .البته از
منطقه دلیر و الیت نیز قابل صعود است.
ساد ـ  4013متر ««2
در همجواری قله شاه البرز در منطقه طالقان که واقعاً چیزی از آن کم ندارد.
سبالن ـ  4818متر ««11
سومین قله مرتفع ایران که دریاچه روی قلهاش شهره خاص و عام است.
سرخاب ـ  3908متر ««3
بر روی خطالرأس البرز مرکزی قلهای بدین شکل صخرهای و دستبه سنگ نمیتوان «به سادگی» پیدا کرد.
(گویی که در زاگرس کوهنوردی میکنیم).
سرکچال ـ  4200متر ««11
از قلههای مهم البرز مرکزی که صعود گرده شرقی آن در زمستان ارزش فراوانی دارد.
سماموس ـ  3720متر ««7
به قولی بلندترین قله استان گیالن .دور تا دورش جنگل و مرتع و زندگی است.
سَن بُران ـ  4090متر ««3
بلندترین قله اشترانکوه زیبا و وحشی
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سهکل ـ  3250متر ««1
سه قله صخرهای متصل به هم که در بین قلل منطقه پرآو و دیواره مش هور بیستون قرار گرفته است.
سهند و جام ـ  3535و  3570متر ««5
دو قله کوه سهند که از زیبایی بسیار به عروس کوههای ایران مشهور شده است.
سیاالن ـ  4175متر ««6
کوهی جادویی که از یک سو به منطقه تاریخی الموت و سوی دیگرش به دره بینظیر دوهزار میرسد.
سیاهکمان ـ  4480متر ««5
خوش سیماترین قله منطقه علم کوه که از دور و از منطقه کالردشت به خوبی دیده میشود.
سیچال ـ  3730متر ««8
شهرتش را مدیون پیست اسکی است که در دامان شمالی آن ساختهاند به نام "دیزین"
شاهالبرز ـ  4045متر ««5
مرتفع ترین قله استان البرز با مسیری طوالنی ولی زیبا و متنوع
شاه جهان ـ  3050متر ««1
مرتفع ترین قله استان خراسان شمالی در نزدیکی اسفراین
شاهانکوه ـ  4044متر ««1
بلندترین قله استان اصفهان ـ صخرهای و زیبا
شاهدژ ـ  3100متر ««6
اگر میخواهید قلهای را کامالً دس ت به سنگ صعود کنید ،حتماً به سراغ این ک وه در جاده چالوس (ارنگه)
بروید.
شاهکرم ـ  3310متر ««2
قله ای مرتفع در بین مناطق هشتگرد (قزوین) و طالقان که مانند دیواری عظیم این دو را از هم جدا کرده
است.
شاهمعلم ـ  3140متر ««7
کوهی مرتفع و زیبا در استان گیالن (ماسوله) که به نوعی مشهور به بلندترین قله آن استان ا ست .گویا مقبره
معلمی سخت کوش در این کوهستان قرار دارد.
شاهو ـ  3400متر ««3
مرتفع ترین قله استان کرمانشاه در شهرستان پاوه ـ روستای شمشیر
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شاهوار ـ  3910متر ««5
بلندترین قله استان سمنان که در قارهای به نام «شهر شاهرود» قرار دارد .کرانه های یک سوی آن به کویر و
سوی دیگرش به جنگل و دریا ختم می شود.
شهباز ـ  3396متر ««4
بلندترین قله شهرستان اراک ـ صخرهای و مناسب صعود در فصلهای بهار و پاییز
شهیدان ـ  3600متر ««1
بلندترین قله استان آذربایجان غربی که قلهای مرزی است که مطمئناً از زیباییهای کوهستانهای کردستان
ترکیه بیبهره نیست( .این قله به نام دره وش در نقشهها ذکر شده است).
شیرباد ـ  3200متر ««1
بعد از پایان دره سرسبز شاندیز (مشهد) میتوان به دامنه های این قله زیبا رسید و خیلی سریع به چکادش
دست یافت.
شیرکوه ـ  4050متر ««5
بام استان یزد است و به همراه چند قله دیگر ،کوهستانی منفرد را در میان چند کویر تشکیل داده است.
علمکوه ـ  4850متر ««12
دومین قله مرتفع ایران با مسیرهای فنی و متنوع صعود (یال ،گرده ،دیواره ،صخره ،دهلیز و …)
قاشمستان ـ  4450متر ««3
بلندترین قله خطالرأس دنا ـ رشته کوه زاگرس و استان کهکیلویه و بویر احمد
قالیکوه ـ  4050متر ««2
کوهی با رخی باشکوه در استان لرستان
قزل ارسالن – 3320متر ««2
مخروطی سنگی و زیبا در خطه همدان
کبیرکوه ـ  3000متر »«1
بلندترین قله استان ایالم
کرکس ـ  3910متر »«9
در نطنز کاشان و قابل صعود در تمامی فصول
کرگز ـ  3600متر »«2
قلهای که بر روی آن بزرگ ترین رصدخانه خاورمیانه در حال ساخت است .در نزدیکی شهری به نام کامو،
واقع در استان اصفهان
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کولجنو ـ  3850متر »«2
آخرین قله شرقی خطالرأس اشتران کوه ـ کامالً دیوارهای و صخرهای
کلونبستک ـ  4180متر »«16
بعد از گردنه دیزین اولین قله  ۴۰۰۰متری در خطالرأس طوالنی البرز
کلونچی ـ  4237متر »«1
بلندترین قله زردکوه بختیاری که صعودش از طریق قلل دوزرده و شاه شهیدان به شکل خطالرأسی بسیار
جالب است.
کُالهه –  3100متر »«3
قله ای زیبا و کم ارتفاع در بین شهرستان تفرش و آشتیان
کمانکوه ـ  4246متر »«12
همسایه غربی آزادکوه که در فصل بهار بوی بهشت میدهد.
کورماکوه ـ  4030متر »«4
اولین قله منطقه علمکوه در خطالرأس شمال شرقی آن
کینو –  3700متر »«1
کوهستانی وحشی در میان سه استان خوزستان  ،لرستان و چهارمحال و بختیاری
گاوکشان (کهکشان) ـ  3800متر »«1
بلندترین قله استان گلستان که در زمستان تبدیل به قلهای قدر میشود.
گرین کوه (یال کبود) ـ  3540متر ««2
در خطالرأس گرین و نزدیکی شهر نهاوند و قله ای است که صعودش در فصل مناسب ،بسیار دلچسب و عالی
است.
گردونه و مناره ـ  4460و  4400متر »«3
قللی دیگر در منطقه علم کوه ـ این بار خطالرأس جنوبغربی
گرگ ـ  3600متر »«6
قلهای زیبا در منطقه جاده بلده که در آخرین خطالرأس شمالی البرز است.
گلزرد ـ  3700متر »«12
در منطقه پلور (جاده هراز) که غاری زیبا هم به همین نام دارد.
گلگل و گلگهر ـ  4070متر »«3
هر دو در منطقه چالکبود اشتران کوه (لرستان) ،بسیار نزدیک به هم که از فرازشان دریاچه گهر نمای
دیگری دارد.
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گِنو و خورموج ـ  2300و  2000متر »«1
دو قله در جوار خلیج فارس ـ اولی در نزدیکی بندرعباس و دومی در بوشهر
الله زار (کوشا) ـ  4350متر »«1
کوهی بسیار زیبا و مرتفع در کرما ن ،در منطقه بافت
لشکرکها ـ  4260متر »«4
این دو قله نیز در منطقه علمکوه واقع اند و مرز میان مناطق کالردشت ـ طالقان و دلیر و الیت است.
منار ـ  3700متر »«6
نام این قله را هم بر روی البرزی مرکزی (پل خواب) جاده چالوس و هم در منطقه ایذه ،مسجدسلیمان
خوزستان به عنوان بلندترین قله استان شاهدیم(.نام دوم قله کینو در برخی نقشه ها)
مهرچال ـ  3950متر »«15
قلهای رفیع با همسایگان مرتفع (آتشکوه و پیرزن کلون) در منطقه رودبار قصران (تهران) البرز مرکزی
میشینهمرگ ـ  4050متر »«6
افسوس که تا نزدیکهای این قله جادهای غیرضروری و ناپسند کشیده شده است( .واقع در منطقه
فیروزکوه)
ناز و کهار ـ  4090و  4030متر »«20
اولین  ۴۰۰۰متری هایی که هر کوهنورد تهرانی بعد از توچال صعود می کند .جاده چالوس ـ روستای کلوان
ناظر بزرگ و کوچک ـ  4282و  3910متر »«8
دو قلهای که اجرای هر کدام برنامهای جداگانه را میطلــبد .باشکوه در منطقه نمارســتان (جاده هراز) که
ناظر به رخ شمالی دماوند است.
نرگسها ـ  4200متر »«1
هم در غرب علم کوه و هم در البرز مرکزی قللی به همین نام داریم که هر کدام را صعود کنید چیزی از
دیگری کم ندارد.
نیزوا ـ  3750متر »«3
در استان سمنان (بر روی این قله میتوانید سنگهایی را به شکل نیزه بیابید).
هرزهکوه ـ  4260متر »«5
خط الرأسش دیواری است عظیم بین دو دره و دو رودخانه اصلی که ما تهرانیها آب آن را مصرف میکنیم.
اولی دره والنگرود و دیگری دره دریوک
هرمدا و کسرهدا ـ  4650متر »«2
دو قله همجوار و مرتفع در نزدیکی سبالن که صعود یخچال های آن مورد توجه کوهنوردان است.
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هزار ـ  4504متر »«3
مرتفع ترین قله استان کرمان و به قولی چهارمین قله مرتفع ایران بعد از قلل دماوند ،منطقه علمکوه و سبالن
هفتخوانها 4450 -متر »«1
واقعاً اگر بخواهید همه آنها را صعود کنید ،باید از هفت خوان رستم بگذرید .همه  7قله ریزشی ـ صخرهای در
ارتفاع باالی  ۴۰۰۰متر (در منطقه علمکوه)
هفت خوانی –  3950متر »«9
مشهور به هفت خوان کرج در جاده چالوس
وروشت ـ  4030متر »«4
کوهی در یک منطقه بکر و جنگلی در جاده چالوس که توسط سازمان محیط زیست حفاظت میشود.
یخچال ـ  3580متر »«3
بلندترین قله منطقه الوند (همدان) با دره مرادبیک باصفایش
“ارتفاعات ذکر شده تقریبی می باشند”
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 -8مروری بر فیلم (کوه) ساخته امیر نادری
مردادماه 1396
افسوس که فیلمی چنین خوش ساخت در اسپانیا با بازی ها ،صحنه ها ،صداها و نواهای طبیعی بی نظیر و
یک کارگردانی ناب در نهایت پیامی دارد که آن پیام نفرت و بیزاری از کوه آن هم بخاطر یک عقیده خرافاتی
مبتنی بر نفرین و بداقبالی و فقر هست.
مگر می شود کوهستان که مظهر و سرچشمه زندگی ما انسان ها در این کره خاکی ست نفرین شده باشد؟ که
با پتک به جان آن افتاد تا نابودش کرد.

این یک تفکر ضد انسانی و ضد طبیعی ست که سناریو آن به قلم کسی نوشته شده است که سر ناسازگاری و
دشمنی با کوهستان دارد ...آنجائیکه ضربات متعدد و بی پایان پتک توسط خانواده ای فقیر و از همه جا رانده
شده بر صخره های کوه می نشست از درون کوه صدائی میشنیدم که زمزمه میکرد.
 ای آدمیان که آب و هوا و زیبائی را از من به ارمغان گرفته اید چگونه خطاهای انسانی خود را به من
وا مینهید؟
 آیا من مسبب فقر و نگون بختی شمایانم؟ یا جامعه نا برابر و از هم گسیخته تان؟

کمتر فیلمی را دیده ام که کارگردان آن با چنین قساوتی بخواهد نفرت خود را به چیزی ،اینگونه به ذهن
بیننده خود رسوخ دهد.
سابقه امیر نادری را در ساخت فیلم های هنری و قابل قبول برای اهالی سینما میشناسم ولی ابن فیلم از نگاه
کسی ست که هیچ الفت و مهربانی با کوهستان ندارد ...
تمام صح نه های فیلم از پالن های کوهستان به شکل دلهره آور و وحشتناک فیلم برداری شده و میخواهد
ترس از کوهستان را در دلها ایجاد نماید.
مشخص نیست که صحنه پایانی فیلم چه پیامی برای بیننده خود دارد زمانی که قهرمانان ضد قهرمان فیلم با
ضربات بی کران و مرگ آور و استرس ز ای پتک به جان کوه افتاده اند ،چگونه ناگهان بهمن سنگی از کوه
سرازیر می شود ،آسمان آبی و چهره قهرمانان زیبا و همه چیز به حالت اولیه و زیبا باز میگردد.
آیا این ضربات و شیره جان این بی نوایان بود که همه چیز را سیقل داد و زیبا کرد؟ یا رحم و مودت کوهستان؟
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هر چه بود فیلم به پایان رسید و من از صندلی خود برخواسته با قلبی آکنده از همدردی با ک وهستان به منزل
رهسپار شدم تا صبح روز بعد به آغوش کوه بازگردم و از ساختن چنین فیلم خشن و نامهربانه ای توسط یکی
از آدمیان ،از مادر آدمیان (کوه) عذر خواهی کنم.
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 -9کوهنوردی ایران از ممنوعیت تا آزادیهای بی حد و حصر
مردادماه 1396
آنانی که در رژیم گذشته کوهنوردی کردند ،شاید به یاد داشته باشند که کوهنوردان به طورعمده در سه دسته
حضور داشتند:
 سیاسی ها :که در دو گروه بعضـاً وابســـته به چپ های کمونیسـم و اسـالم گرایان رادیکال جای
می گرفتند.
 دولتی ها :که سازمان هایی مانند فــدراسیون کوهنــ وردی ،ارتش ،ادارات دولتی و غیره را تشکیل
می دادند.
 ورزشی ها :همان مردم عادی بودند که در قالب گروه ها و باشـگاه ها و کوهنــوردان آزاد فعــالیت
می کردند.
در همان زمان وزارت اطالعات (ساواک) نظار ت کامل به همه کوهنوردان داشت و فعالیت همه آنا ن را تا می
توانست رصد می کرد و اجازه آزادی های بی حد و حصر را به آنان نمی داد و گاهاً از گوشه و کنار خبر
دستگیری برخی کوهنوردان و گروه های کوهنوردی به گوش می رسید.
بعد از انقالب و تا دوسال اول با متالشی شدن ساواک  ،هر سه دسته در فضای فرح بخش و دل انگیز آن زمان،
به شکوفائی و آزادی دست یافتند و فعالیت های چشم گیری را در حوزه ورزش کوهنوردی در سراسر ایران
انجام دادند.
ولی افسوس که بعد از آغاز جنگ و درگیری های سیاسی دوباره همه چیز به حالت اول بازگشت.
تمام گروه ها و ب اشگاه های کوهنوردی (آزاد و دولتی) تعطیل شدند  .فدراسیون کوهنوردی با حداقل فعالیت
 ،به حیات ستادی خود ادامه داد و کوهنوردان آزاد با ترس و لرز و با مشکالت فراوان به کوهنوردی پرداختند.
این دوران حدود ده سال به طول انجامید.
هدف از نوشتن این یادداشت مقایسه کوه نوردی اوایل دهه شصت با سال های اخیر به ویژه سال  ۱۳۹6است.
گروه کوهنوردی ما درپاییز سال  ۱۳6۱در حالی که جلسه ای رسمی را تشکیل داده بود  ،با حضور ناگهانی
نیروهای انتظامی آن زمان تعطیل و هرکدام از ما که حدود  ۳۰نفر بودیم از  ۳روز تا  ۳ماه ب ه جرم تشکیل
جلسه و اجتماع ،زندانی شدیم و پس از آزادی (به طور غیر رسمی) کوهنوردی کردن برای همه ما ممنوع
اعالم شد.
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ولی از آنجائی که عالقه به کوهستان و ورزش را نمی توان در وجود کسی به بند کشید و نابود ساخت ،افراد
بسیاری مانند من و دوستانم از کوهنوردی دست نکشیده  ،همچنان به این فعالیت (البته بطور غیر رسمی)
ادامه دادند .هرچند افرادی هم برای همیشه از این ورزش کنار رفتند.
شاید باور کردنی نباشد که بارها در خیابان ،جاده های خارج از شهر و روستاها و حتی در کوهستانها به جرم
کوهنوردی کردن و کوله پشتی داشتن دستگیر و روانه حبس شدیم ولی از آنجائی که هیچ گونه فعالیت
سیاسی نداشتیم دوباره آزاد و این بار با ترس و لرز بیشتری کوهنوردی را ادامه دادیم ...
امسال که در فضای حقیقی و مجازی  ،فعالیت و صعودهای اقشار مختلف مردم عزیزمان را در کوهستان های
کشور و نیز خارج از کشور می بینم به آن دوران می اندیشم و متعجبم از اینکه چگونه روزگاری کوهنوردان با
ترس و استرس فراوان کوهنوردی می کردند ولی حاال در این فضای آزاد هر کجا که بخواهند می روند و هر
مسیری را که مایلند صعود می کنند و اجباری هم ندارند در مقابل هیچ سازمان و قانونی پاسخ گو باشند.
از آنجائی که کشور ما اکثراً در حوزه های فرهنگی و اجتــماعی همیشه با نوعی تفریط و افراط روبرو بوده
است ،پیشنهاد می کنم به پاس قدرشناسی از این موقعیت پیش آمده و حفاظت از محیط زیست کوهستان و
همچنین مراقبت از سالمتی خود و دیگران موارد زیر را رعایت نماییم:
 ) ۱تا حد امکان از تردد در مسیرهای کوهستانی شلوغ و پر ازدحام در روزهای تعطیل پرهیز کرده ،از
روزهای وسط هفته استفاده کنیم.
 ) 2کوهستان هائی مانند دماوند(جنوبی) – علم کوه (جنوبی) – سبالن (شرقی) و…گنجایش و ظرفی ت
پذیرش هزاران کوه پیما در یک روز را ندارد و مطمئناً آثار تخریب زیست محیطی و انسانی آن در سال
های آینده هویدا و به نسل های بعدی منتقل خواهد شد .پس تا حد امکان در ایام ازدحام و شلوغی
از این مسیرها دوری کرده از مسیرها و جبهه های دیگر این قلل  ،جهت صعود بهره مند شویم.
 ) ۳جهت انجام کوهنوردی اصولی و دیدن آموزش های الزم  ،شایسته است جذب باشگاه ها و گروه های
کوهنوردی قانونمند کشور شویم و یا حداقل با سرپرستی یک مربی و یا یک کوهنورد آزموده و با
تجربه پای بر قلل زیبا و باشکوه کشور عزیزمان ایران بگذاریم.
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 -10جان باختگان بهمن کول جنو قربانیان خشم طبیعت یا اشتباهات
کوهنوردی ؟
بهمن ماه 1396
وقت ی از خشم طبیعت سخن می گوئیم از چه سخن می رانیم؟
سیل ،آتش فشان ،زلزله ،رانش کوه ،بهمن ،طوفان ،رعد و برق و ...
تا به حال فکر کرده اید برای ما کوهنوردان می تواند تمام موارد باال رخ دهد؟!
از آنجائی که طبیعت پدیده ای وسیع ،وحشی و غیر قابل پیش بینی و کنترل است و انسان امروز که با تکیه
بر دانش خود توانسته فقط بخش کوچکی از فعالیت های مرگ آور این کره خاکی را پیش بینی و کنترل
نماید ،فرضیه باال را خیلی از نظر دور نگه نمی دارد.
با نگاهی به آمار حوادث طبیعی در کشورهای مختلف در می یابیم که انسان های بسیاری ناخوداگاه در این
بزنگاه های طبیعی گرفتار شده و بدون داشتن هیچ توان مقاومتی تسلیم شرایط مرگ بار آن شده اند.
به نظر می رسد دانش انسان که مطمئن ترین سالح برخورد با این گونه حوادث طبیعی ست در مراحل اولیه
بوده و در برابر طبیعت بی کران چون طفلی در مقابل انسانی بالغ و قوی برخورد و زورآزمائی می کند.
فکر می کنید چند درصد از بالیای طبیعی صد سال اخیر که موجب مرگ و میر بسیاری گشته است «صد در
صد» قابل پیش بینی بوده است؟!
جواب دقیق این سؤال مدت هاست ذهن مرا به خود معطوف کرده است!!!
از سوئی دیگر علم و دانش با وجود دست آوردهای بسیاری که در برابر رخ دادهای طبیعی به دست آورده
است متأسفانه موجب لطمه زدن جدی به اکوسیستم طبیعی کره زمین نیز گشته که به عنوان نمونه می توان
به گرم شدن دو درجه ای زمین ،ایجاد پدیده گازهای گل خانه ای در جو و همینطور به ازبین رفتن جنگل ها
و کم شدن آب شیرین و قابل شرب در سطح زمین اشاره کرد.
بشر به واسطه دست یابی بیشتر به علوم فضائی ،نظامی ،اقتصادی و صنعتی موجب این لطمات جبران ناپذیر
شده و متأسفانه هم چنان با این مشکل عدیده روبروست و با ادامه پافشاری قدرت های بزرگ سرمایه داری
در جهان نمی تواند با آن قطــ عی روبرو شده و یا آن را به طور کامــ ل از بین برد زیرا در این دوران که بشر
امروز به سر می برد ،اوج نظام سرمایه داری ست که به دست خود ساخته و اکنون تمام علوم پیشرفته در درجه
اول در خدمت سودرسانی به این نظام ناعادالنه پولی و مالی جهان است.
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هرچند باید اذعان کرد کشورهای کوچکی در جهان هستند که به واسطه فرهنگ و ثروت سرشار توانسته اند
به استانداردهای زندگی سالمی دست یابند ولی طرف سخن ما کشورهای جهان سوم و غیر توسعه یافته اند
که قربانیان اصلی این وضعیت هستند.
بالیا و و زخم هایی که انسان امروز با نام پیشرفت و توسعه بر پیکر کره سبز زمین وارد کرده است به اندازه
ای مهیب و خطرناک است که دانشمندان در آخرین پیش بینی ها و فرضیه ها عمر کره زمین را تخمین زده،
معتقدند انسان باید راهی برای زندگی.
در کره ای دیگر بیابد زیرا به قول سعدی بزرگ:
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو می روی به ترکستان است
در این هنگام که این سطور را می نگارم تهران ما شاهد آلوده ترین هوائی ست که ممکن است در سطح یک
شهر به وجود آید.
هوائی که مرگ در آن به رقص درآمده و روزانه بسیاری از ما را در کمال بی خبری و سکوت به کام خود فرو
می برد.
علت آن چیست ؟ آیا غیر از این است که علم و پیشرفت ما در راه توسعه شهری «بدون زیرساخت های
اولیه و فرهنگ سازی عمومی» عامل اصلی این پدیده است!
شهرها را گسترش می دهیم  ،خیابان ها ،خانه ها و اتومبیل ها را زیاد می کنیم و در قبال آن اکسیژن را که
اولین نیاز بشر است از او می ستانیم.
روز جمعه  ۱۳۹6/7/۱۴در برنامه صعود قله سوزچال با زمستانی زود هنگام با بارش برفی حدود  ۳۰سانتی
متر روبه رو شدیم که هیچ سازمان و یا نهادی آن را پیش بینی نکرده بود.با توجه به تجربه سال ها کوهنوردی
در کوهستان های کشور که به طور ممتد و غیر منقطع ادامه داده ام  ،این تغییر ناگهانی را ناشی از به هم
خوردن اکوسیستم طبیعت دریافتم و به گروه اعالم کردم باید منــتظر زمســتانی کم فروغ و کم بارش باشیم
و ادامه دادم این برف میهمان یک هفته ای کوهستان های ایران است و همان طور نیز به وقوع پیوست و تا
امروز فقط یک بار هوائی سرد و زمستانی را در کوهستان تجربه کردیم و آن هم روز  ۱6آذر  ۱۳۹6بود ...
همنوردان خراسانی ما در آن روز با توجه به هوای مناسب صبح و گرفتن پیش بینی هواشناسی که در فیلم
آن (در فضای مجازی) مشخص است راه صعود را از پناهگاه به طرف قله کول جنو پیش رو گرفتند؛ سرپرستی
مجرب ،مسئول فنی تکنیکال  ،راهنمائی درجه یک در نوع خود و تیمی باشگاهی سر در راهی نهادند که تکیه
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شان پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارشی نه چندان شدید در بعد از ظهرآن روز بود  ،غافل از آن که آن پیش
بینی صد در صد نبوده و طوفا نی مهیب در راه آنان قرار داشته است.
شاید بسیاری از ما هم اگر به جای آنان بودیم به آن پیش بینی اعتماد می کردیم.
زمانی که فیلم قله را می بینیم متوجه سرحالی و پرانرژی بودن همنوردان مان می شویم .آنان ب ه دلیل شدت
طوفان پیش بینی نشده و عدم دید مناسب راه صحیح فرود که از کنار سنگ مشهور «شصت خدا» می باشد
را نمی یابند و به اجبار ارتفاع کم کرده ،فرود را از دره موسوم به دایی ادامه می دهند و به قسمت های سنگی
و قیف منتهی به دره می رسند ...
امان اله جوکار راهنمای مجرب این تیم و پیر کوهستان کول جنو زمانی که  ۳ماه پیش تیم ما(اسپیلت) را در
راه صعود قله کول جنو همراهی می نمود  ،وقتی که زیر قیف دره دایی رسید یعنی دقیقا جائی که  ۳ماه بعد
پیکر بی جانش پیدا شد ،ایستاد و توضیح داد که هیچ گاه در زمستان نباید از این دره فرود آمد زیرا بسیار
خطرناک است و داستان بهمن سال  ۱۳۸۴را که من جر به فوت همنوردان کرمانشاهی مان شده بود را برای
گروه بازگو نمود(این فیلم در آرشیو باشگاه اسپیلت موجود است).
حال مـ ی توان ادعا کرد که آنان اشتباه کوهنوردی کرده یا تســلیم شرایط دشـوار و پیش بینی نشده کوهستان
گشته اند؟؟!!
تیم آنان مانند بسیاری از تیم های با شگاهی و گروهی از افرادی تشکیل شده که توان جسمی و فنی شان برابر
نبوده ،مطمئناً افراد قوی کمک حال افراد تازه کار بوده اند و این یعنی اتالف وقت و انرژی … زمان به سرعت
می گذشته و سرپرست تمام ف کر و ذکر خود را معطوف عبور از این دره نموده بود.
از شنیده ها حاکیست پیر کوهستان زنده یاد «امان اله جوکار» به سالمت و به اتفاق  ۳نفر به انتهای تنگه
می رسند و او آنان را به طرف پناهگاه رهنمود می سازد و دوباره به طرف تنگه باز می گردد.پس از چندی
همه نفرات در زیر تنگه قرار می گیرند .در این هنگام صخره های بلند دیواره های کول جن و تحمل برف های
تازه باریده را نداشته به واسطه گرم و سرد شدن هوا و سنگینی ،تمام آن برف ها به سر عزیزان فرو می ریزد
و یک به یک آنان را به زیر خود می کشد و مدفون شان می کند!
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ای کوهستان ناشکیبا و مغرور
دریغا که لختی درنگ ننمودی
تا مشتاقان و عاشقان درگه ات
ب ه سالمت از آن مهلکه گریزند و شکرت را به جای آورند
ای کاش شکیبایی خود را از دست نمی دادی تا آنان اکنون در میان دوستان و عزیزانشان بودند ...
بزرگی می گوید :
چراغی فرا راه باش
نه داوری سخت گیر
الگو باش نه منتقد

“ با احترام به همه نظرات و انتقادات بزرگان و دوستان و پیش کسوتان کوهنوردی کشور در خصوص بهمن
کول جنو”
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 -11بارزترین اشتباه تیم کل جنو چه بود؟
اسفندماه 1396
این سومین یادداشت من در خصوص حادثه بهمن ،آذر ماه  ۱۳۹6قله کل جنو (اشتران کوه) است که متاسفانه
موجب درگذشت تعدادی از همنوردان مان گردید.
از آنجایی که این دوستان در قالب دو تیم باشگاه کوهنوردی در مشهد (آزادگان و پلنگ برفی) این برنامه را اجرا
کردند ،مطمئنا دیدگاه من از منظر یک باشگاهدار کوهنوردی به این حادثه تلقی میگردد ،زیرا به عقیده ام ای ن
حادثه را میتوان از منظرهای گوناگون دید و تجزیه و تحلیل نمود چون ابعاد گوناگونی دارد و هر کس در مقام
قضاوت میباید نخست موضع خود را مشخص و آن گاه اظهار نظر نماید.
اشتباهات این تیم را که بعضاً در بیشتر گروه های کوهنوردی رخ میدهند ،میتوان به شرح زیر عنوان نمود:
 نفرات زیاد تیم برای صعود چنین مسیری دشوار
 ناهمگون بودن آمادگی جسمانی و فنی اعضای تیم با هم
 نامناسب بودن پوشاک و لوازم برخی از اعضای تیم
 دقت نکردن دقیق و موشکافانه به پیش بینی هواشناسی
 صعودی دیر هنگام به قله در هوایی طوفانی
 اشتباه در مسیریابی فرود
 پیش بینی نکردن احتمال وقوع بهمن
 جمع شدن یک باره تمام نفرات در زیر تنگه ای بهمن خیز
 نداشتن نقاط جی پی اس
و ...موارد دیگر که میتوان همچنان بر شمرد.
از نظر نگارنده اشتباهات باال گه گاه در تیم های کوهنوردی مانند باشگاه اسپیلت نیز رخ میدهد .خیلی جای
تعجب و انتقاد ندارد اما همه آن ها در یک جا و در یک برنامه موقعی بروز میدهد که یک اشتباه بزرگ استراتژیک
مرتکب شد و آن اشتباه اول ،برنامه ریزی خارج از فصل صعود نرمال برای تیمی نرمال و باشگاهی چون باشگاه ها ی
آزادگان ،پلنگ برفی و اسپیلت ...است.

صعودها در باشگاه اسپیلت (به طور مثال) در این عمر دوازده ساله اش یا نرمال بوده است یا تخصصی ...
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صعودهای تخصصی در فصل زمستان اجرا میگردد و صعود تیم های نرمال بر روی چنین قله هایی دشوار از پانزده
خرداد تا پانزده مهر برنامه ریزی میشود.
قله های مشکل ایران نیز مانند همه مناطق کوهستانی جهان فصل صعود نرمال و زمستانی دارد و خارج از ای ن
فصول ،صعودها با مشکالت بسیار و پیشبینی نشده ای روبرو میشوند.
ما در باشگاه اسپیــلت تا کنون سه بار در فصل نرمال و یک بار در فصل زمستان  ۹2صعودهایی موفق بر کل جنو
داشته ایم.
در کوهنوردی باشگاهی  ،حوادث منجر به فوت و جرح از برنامه ریزی نا صحیح آغاز و به دنبال آن ب ه اشتباهات
دیگر و در نهایت به فاجعه ای دردناک منجر میگردد.
اگر من هم جای سرپرست این برنامه بودم سیر اتفاقات پیش بینی نشده تیم مرا هم به چنین سرنوشتی ختم
میکرد.

در پایان اضافه مینمایم یادداشت باال بر گرفته از مطالب و ویدیو های منتشر شده در فضای مجازی و حضور در
جلسه گزارش خوانی این برنامه به همراه پرسش و پاسخی ست که توسط انجمن کوهنوردان ایران در تهران برگذار
شده بود
(روس شان شاد)
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 -12معرفی کامل قله های استان تهران
بهمن ماه1396
در گذشته ای نه چندان دور ،استان تهران م ساحت وسیعی داشت که به تدریج با جدا شدن استان های البرز
و قم ،این استان به یکی از کوچک ترین استان های ایران تبدیل شد که از میان  ۳۱استان کشور اکنون مقام
 2۹را داراست.
وسعت این استان  ۱2۹۸۱کیلومتر مربع است.
در مقایسه ای دیگر ،تهران با بیش از یازده میلیون نف ر ،پرجمعیت ترین استان کشور است و در عین حال
دارای کمترین زمین مسطح (مناسب زیست شهری) و البته با خشنودی ما کوهنوردان  ،تهران یکی ا ز
کوهستانی ترین استان های کشور نیز محسوب می شود.
همان طور که آگاهید استان تهران از شمال کامالً کوهستانی و از شرق و غرب نیمه کوهستانی و از جنوب
کامالً بیابانی و کویری است.
این استان از شمال با استان مازندران ،از غرب با استان البرز ،از شرق با استان سمنان ،از جنوب شرقی با
استان قم و از جنوب غربی با استان مرکزی همسایه است ( .بلندترین قله استان تهران خلنو با ارتفاع ۴۳۸۳
متر است).
برای یافتن مرزهای این استان با استان های هم جوار به ویژه در قسمت های کوهستانی به چند نقشه
جغرافیایی مراجعه کرده و در نهایت با توجه به شناختم از کوهستان های تهران و تشخیص خط الرأس های
مرزی ،قله های داخل استانی را که باید توجه کرد برخی از این قله ها با دیگر قله های استا ن های همسایه
مشترک هستند ،شناسائی و اسامی آن ها را با مشخصات کوتاهی با ذکر ارتفاع (تقریبی) در این مقاله منتشر
نمودم که امیدوارم مورد توجه و استفاده همنوردان گرامی و مسئولین محترم استان و هم باشگاهی های عزیزم
قرار گیرد.
تعداد این قله ها که خوشبختانه بیش از  ۹۰%آن ها را صعود کرده ام به عدد  ۱۰۰می رسد .چنانچه از دیدگاه
شما خوانندگان این مقاله قله ای از قلم افتاده است لطفا نام و مشخصات آن را از طریق راه های ارتباطی زیر
برای من ارسال کنید تا به تدریج این مقاله تکمیل شده ،به عنوان یک مقاله مرجع در شناخت قله های استان
تهران مؤثر واقع شود.
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یک پیشنهاد:
چنانچه در یک حرکت ملی و هماهنگ قله های هر استان با کمک مسئولین محترم این ورزش و کوهنوردان
با تجربه و پیش کسوت مشخص گردد ،در مجموع می توان اسامی تمام قله های مهم و قابل صعود
کوهنوردان در سطح کشور را شناسایی و در یک آرشیو ماندگار به نسل های آینده منتقل نمود.
اسامی قلل استان تهران بر اساس حروف الفبا:
 -1آبک  3420 -متر
قله ای صخره ای و منفرد در منطقه میگون تهران
 -2آهنگرک –  3340متر
مسیر صعود آن از دره زیبای هملون شمشک شروع می شود
 -3آتش کوه –  3850متر
قله ای صخره ای در بین قلل ریزان و مهرچال
 -4آرا کوه –  2700متر
در شمال روستا و آبشار کمرد تهران
 -5اسپیلت ها –  3054متر
قله ای صخره ای و دندانه دار برفراز دیواره شروین تهران(پس قلعه)
 -6اله بند –  3650متر
قله ای صخره ای در بین قلل سی چال و قلعه دختر
 -7اسب گیرون –  3713متر
قله ای گنبدی شکل در انتهای شرقی خط الرأس دوبرار
 -8انگمارها (1و2و3و 4036 – )4متر
 ۴قله صخره ای مجاور هم در خط الرأس دوبرار
 -9امیری –  3865متر
کوهستانی در جاده هراز که جنوب شرقی آن به استان تهران می رسدو قله مرتفع آن شاه طهماسب نام دارد
 -10اُشترگاه –  3700متر
اولین قله شرقی گردنه یونه زا یا گردنه خاتون بارگاه
 -11استرچال –  3141متر
قله ای در منطقه دره هملون (بین شمشک و میگون)
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 -12بازارک –  3766متر
مشرف به روستای مشهور امام زاده داود (شرق توچال)
 -13بارو –  3280متر
این قله را می توان از من طقه کشار و یا واریش صعود کرد(در برخی نقشه ها چشمه شاهی نامیدهاند)
 -14بندعیش –  2800متر
قله ای منفرد و کم ارتفاع  ،ولی زیبا در غرب تهران
 -15بزم چال –  3427متر
اولین قله غربی خط الرأس دوبرار
 -16بی بی شهربانو –  1535متر
قله ای کم ارتفاع در نزدیکی شهر ری تهران
 -17برج خلنو –  4323متر
قله ای مرتفع در ابتدای تیغه های مشهور ژاندارک به خلنو
 -18پیازچال 3550 -متر
که لزون نیز به آن اطالق می شود (واقع در شرق قله توچال)
 -19پهنه حصار –  3369متر
بلندترین قله دشت پهنه حصار یا پهن سار در منطقه سنگان
 -20پلنگ چال –  3550متر
قله ای مرتفع بین منطقه پلنگ چال و امام زاده داود
 -21پروانه ها (1و 3753 – )2متر
دو قله نزدیک هم در خط الرأس دوبرار
 -22پورا –  2850متر
قله ای مابین منطقه کندر و خور (شرق جاده چالوس)
 -23پهنک –  3350متر
قله ای کمتر صعود شده در جنوب دریاچه سد الر
 -24پاشوره –  3871متر
جنوب این قله به منطقه السم می رسد که خط الرأس آن حدفاصل استان مازندران با استان تهران است
 -25پیرزن کلون –  3850متر
قله ای مابین هم هن و مهرچال
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 -26پرسون –  3150متر
با کمی فاصله از خط الرأس اصلی البرز مرکزی است و مشرف به دشت هویج روستای افجه
 -27توچال 3979 -متر
یا قله «عشق» تهرانیها – تنها قله مرتفع جهان در نزدیکی پایتخت یک کشور
 -28تیزکوه –  3372متر
قله ای منفرد و سنگی در منطقه غرب پلور
 -29توچال(پارچین) –  2000متر
قله ای کم ارتفاع با نام توچال در منطقه شهرک قیام دشت (شرق تهران)
 -30تالون –  3300متر
در جوار روستایی به همین نام در شمال غرب تهران
 -31جین کال –  2850متر
اولین قله خط الرأس جنوب غربی توچال
 -32جانستون(1و 3960 – )2متر
دشت این قله مشهور است و دو قله شرقی و غربی دارد(صعود از روستای آبنیک)
 -33چشمه شاهی –  3252متر
نام دیگری از قلل دشت پهنه حصار
 -34چنگیزچال ها (1و2و 3631 – )3متر
 ۳قله به هم وصل شده در خط الرأس دوبرار
 -35چهل چشمه –  3100متر
آخرین قله شرقی خط الرأس دوبرار
 -36خاتون بارگاه –  3850متر
قله ای در بین قلل اُشترگاه و خرسنگ
 -37خلنو – 4383متر
بلندترین قله استان تهران
 -38خرسنگ (1و 3950 – )2متر
دارای دو قله صخره ای شمالی و جنوبی(مسیر صعود از روستای گرمابدر)
 -39دارآباد –  3200متر
قله ای در منطقه دارآباد تهران – خط الرأس دارآباد به توچال نزد کوهنوردان تهرانی شهرت دارد
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 -40دشته –  2565متر
قله ای در کنار اتوبان کرج با سایتی چند منظوره بر فراز آن
 -41دو شاخ –  3000متر
قله ای در منطقه درکه تهران (همسایه قله چین کالغ)
 -42دوبرار ( 1و 4082 – )2متر
دو قله ای نزدیک به هم که بلندترین قلل خط الرأسی به همین نام هستند(نام دوم خط الرأس قره داغ)
 -43رخش –  4016متر
از قلل شرقی خط الرأس دوبرار
 -44رندون –  3050متر
قله ای مابین دو روستای رندون و امامزاده داود
 -45روته –  3240متر
قله ای صخره ای در روستای روته فشم (منطقه رودبار قصران)
 -46ریزان –  3590متر
قله ای محبوب در دشت هویج (روستای افجه)
 -47زرین کوه –  3850متر
قله ای منفرد و زیبا در جاده فیروزکوه مشرف به دریاچه کوهستانی و زیبای تار
 -48سیاه بند –  3320متر
قله ای صخره ای که تیغه های آن در بین کوهنوردان تهرانی مشهور است
 -49سنگان –  3500متر
قله ای در بین قلل پهن حصار و سیاه سنگ
 -50سی چال –  3730متر
پیست اسکی مشهور دیزین در جبهه شمالی آن احداث شده است
 -51سوزچال –  4060متر
از قلل میانی خط الرأس دوبرار
 -52سرلت –  3300متر
بعد از گردنه لت به سمت غرب بین قلل لونیز و سیاه سنگ
 -53سیوک –  3100متر
در شمال منطقه ارنگه (جاده چالوس)
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 -54سیاه پالس –  3380متر
قله ای در شمال روستای ایرا (شرق لواسانات)
 -55سه پا –  2000متر
 ۳قله به هم چسبیده ی کوتاه در منطقه روستای ترکمن ده (منطقه سرخه حصارتهران)
 -56سیاه کوه –  2050متر
قله ای کویری و بسیار دیدنی در منطقه جنوب ورامین (پیشوا) پارک ملی کویر
 -57سرکچال ها (1و2و 4200 – )3متر
 ۳قله رفیع به هم پیوسته (خط الرأس قله کلون بستک به سرکچال شهرت بسیار دارد)
 -58ساکا –  3350متر
قله ای فرعی در جوار آتش کوه
 -59سای –  3800متر
قله ای سنگی و فرعی در مسیر صعود قله مهرچال از روستای راحت آباد
 -60سرسیاه غارها (1و2و 3360 – )3متر
( ۳قله) بر روی خط الرأس اصلی البرز که از روستای برگ جهان صعود می شود
 -61سراستخر –  3200متر
قله ای در شمال آبعلی
 -62سی و سه چم –  3695متر
قله ای بین گردنه و قله بازارک
 -63شاه نشین –  3885متر
اولین قله غربی خط الرأس توچال
 -64شاه دژ –  3100متر
قله ای صخره ای و محبوب تهرانی ها و کرجی ها در منطقه ارنگه(جاده چالوس)
 -65شیورکش –  3645متر
قله ای صخره ای بین کاسونک و پیرزن کلون در منطقه گرمابدر
 -66صندوق چال –  3550متر
قله ای بین آهنگرک و سی چال که به تازگی پیست اسکی دربندسر تا آن نقطه رسیده است
 -67عبرت –  3300متر
قله ای کم ارتفاع تر از پاشوره در منطقه السم
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 -68فیل زمین –  3350متر
قله ای که از لواسان بزرگ صعود می شود
 -69قلعه دختر –  3250متر
دارای قلعه ای باستانی از دوران ساسانی بر این قله که در بین دو روستای آهار و شهرستانک واقع است
 -70قره دا ها (1و 3963 – )2متر
دو قله صخره ای در شرق خط الرأس دوبرار(نام خط الرأس دوم قره داغ)
 -71قوچ –  2652متر
کوهستانی فراخ و کم ارتفاع در جنوب منطقه آب سرد (دماوند) این ارتفاعات در نقشه ها ب ه ارتفاعات قره
آغاج نیز معروف است.
 -72قزقون چال –  3700متر
اولین قله در ابتدای خط الرأس شمالی قله توچال
 -73کُندر 2800 -متر
قله ای مشرف به روستای کُندر (جاده چالوس)
 -74کمرپشت –  3937متر
از قلل خط الرأس دوبرار
 -75کالهون –  3620متر
از قلل شرقی خط الرأس دوبرار
 -76کوه کبود –  3370متر
مبدأ صعود از رودهن با دیواره ای عظیم در جنوب آن با نام “وستون”
 -77کلک چال –  3350متر
قله ای در منطقه کوهنوردی و گردشگری کلک چال (منطقه جمشیدیه تهران)
 -78کمای چال –  3000متر
نام دیگر این قله ولنجک است که تله کابین توچال از فراز آن می گذرد
 -79کلون بستک –  4180متر
مرتفع ترین قله نزدیک تهرانی ها (گردنه دیزین)
 -80کاسونک –  3685متر
اولین قله غربی گر دنه یونه زا (گردنه خاتون بارگاه)
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 -81کافره –  3700متر
قله ای منفرد در شمال غرب دشت الر
 -82کلوگان –  2916متر
قله ای در شمال روستای کلوگان (جاده فشم)
 -83گاوبینی –  3270متر
این قله بین قلل فیل بند و سیاه غارها قرار گرفته است (منطقه لواسانات)
 -84گل زرد (1و 3700 – )2متر
دشت و غار آن هم معروف است (غرب گردنه امام زاده هاشم)
 -85لوارک –  3574متر
مشرف به گردنه مشهور لت و بین روستای شهرستانک و رندان
 -86السم –  3412متر
قله ای هم نام روستای السم در جاده هراز بر روی خط الرأس دوبرار
 -87لیزولیچه –  2890متر
دو قله ای در شمال غرب تهران
 -88لونیز –  3200متر
بعد از گردنه مشهور لت به طرف غرب به عنوان اولین قله محسوب می شود (خط الرأس غربی توچال)
 -89لجنی –  3450متر
از شمشک صعود می شود و مسیر صعود زمستانی قله سرکچال است
 -90میان رود –  3407متر
از دیگر قلل خط الرأس دوبرار
 -91منار –  3560متر
آخرین قله خط الرأس غربی توچال مشرف به روستای مورود (جاده چالوس)
 -92میشینه مرگ –  4000متر
قله ای در شرقی ترین نقطه استان تهران در منطقه فیروزکوه  ،روستای ارجمند (لزور )
 -93نور –  3442متر
قله ای در خط الرأس دوبرار
 -94مهرچال –  3960متر
بلندترین قله منطقه لواسانات (مسیر صعود نرمال از روستای امامه)
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 -95واریش –  3000متر
قله ای مشرف به روستای سرسبز واریش در غرب تهران
 -96ورزا –  4000متر
قله ای مابین برج و جانستون در خط الرأس اصلی البرز
 -97ورجین –  2980متر
قله ای منفرد در منطقه لواسانات (منطقه حفاظت شده)
 -98هریاس یا «لتمان» –  2300متر
قله ای کم ارتفاع در منطقه سولقان تهران
 -99هرزه کوه –  3260متر
منتهی الیه خط الرأس هرزه کوه در همسایگی (غربی) قله برج (مسیر صعود از قله الالن)
 -100هم هن –  3650متر
مشرف به ارتفاعات شرق فشم در منطقه امامه
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 -13باشگاههای کوهنوردی بر لبه تیغ
(به بهانه تعطیلی باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد)
خرداد ماه 1398
رینهولد مسنر ،کوهنورد نامی جهان که نویسنده و کوهنویسی شهیر نیز هست جمله ای بدین مضمون دارد:
من در کوهنوردی به دنبال مرگ نیستم اما کوهنورد ی بدون خطر مرگ کوهنوردی نیست.
من در باشگاه اسپیلت به نوآموزان ،ورزش کوهنوردی را با رانندگی مقایسه میکنم که اگر راننده ای ماهر بوده،
اتومبیل هم نقصی نداشته و جاده هم صاف و بدون پیچ و تاب باشد ،همیشه احتمال بروز خطر وجود دارد چرا
که ممکن است دیگری با شما تصـ ادف کند و یا سنگی از کوه فرود آمده بر سر ماشین آوار شود و یا موارد
دیگر ...
در کوهنوردی جدی و فنی نیز همیشه این خطر وجود دارد و نمیتوان بدون پذیرش این ریسک کوهنوردی
جدی کرد.
بی راه نیست که این روزها با تاسیس باشگاه هایی با عنوان (کوهنوردی) شاهد فعالیت های طبیعت گردی و
گردشگری از سوی برخی از آنان هستیم و یا در بسیاری موارد این باشگاه ها مانند آموزشگاهی عمل میکنند
و کمتر برنامه های جدی کوهنوردی دارند.
به دالیل اجتماعی و جامعه شناسی اکنون شاهد هجوم بی رویه و بی قاعده بخش عظیمی از مردم به این
ورزش هستیم که متاسفانه از سوی هیچ سازمانی قابل کنترل و سامان دهی نیستند.
همین امر موجب گردیده باشگاه های گوناگون کوهنوردی از وزارت ورزش و جوانان پروانه فعالیت دریافت
کرده در هر سطحی که مایلید به این ورزش بپردازند.
ولی سئوال اصلی اینجاست که کوهنوردی باشگاهی چه نوع کوهنوردی ست؟
به نظرم جواب این سئوال در جمله زیر خالصه میشود:
عضوگیری ،آموزش ،اجرای برنامه های کوهنوردی و صعود قلل مختلف کشور در تمام فصول از مسیرهای
مختلف و جدید به دور از برنامه های تفریحی ،گردشگری و سیاحتی ...

مجموعه مقاالت

68

برنامه صعود قله کل جنو که در نیمه آذر  ۱۳۹6توسط باشگاه آزادگان و پلنگ برفی مشهد اجرا گردید دقیقا
از نوع برنامه های کوهنوردی جدی و فنی بود که متاسفانه با وجود رعایت بسیاری از نکات استاندارد کوهنوردی
با چند اشتباه و ریزش بهمنی نابهنگام (آذر ماه) طبق قانون بهمن که میگوید:
»قانون بهمن بی قانونی ست«
 ۹نفر از عزیزان و همنوردان ما جان باختند و بسیاری را داغدار و عزادار کردند.
به عنوان یک باشگاه دار کوهنوردی از آذر ماه تا اسفند همان سال سه یادداشت نگاشتم که آخ رین آن با تیتر
و گرایش انتقادی.
»بارزترین اشتباه تیم کل جنو چه بود؟«
در فضای مجازی منتشر و مورد توج ه خوانندگان (مخالف و موافق) قرار گرفت.
حال پس از یک سال و نیم شاهد حکم تعطیلی این دو باشگاه کوهنوردی مشهد از سوی وزارت ورزش و
جوانان هستیم ...
گویا بنا بر شنیده ها باشگاه کوهنوردی پلنگ برفی دیگر وجود خارجی ندارد زیرا که موسس آن متاسفانه در
همین حادثه درگذش ته است اما باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد با قدمتی چند ده ساله و با صد ها عضو آیا
باید به تعطیلی کشیده شود؟
آیا کسانی که در وزارت ورزش این حکم را صادر کرده اند آشنایی کامل به مسایل کوهنوردی فنی دارند؟
آیا آنان می دانند باشگاه آزادگان با چه ماللت و سختی از ده های پر فراز و نشیب کوهنوردی کشور گذشته
است؟
آیا این سزای کسانی ست که با عشق و دوستی باشگاه های کوهنوردی را اداره می کنند و خود از بزرگترین
مصیبت دیده گان حوادث کوهنوردی هستند زیرا که دوستان و همنوردان خود را از دست میدهند.
مسئولین وزارت ورزش باید دریابند که زمین ورزش ما به وسعت کوهستان های کشور ماست و هر کدام از ما
دانسته پای در این راه پر خطر مینهیم.
هر چند به قول مسنر بزرگ هیچ کدام به دنبال مرگ نیستیم ولی می دانیم که مرگ همواره در کمین ماست
و با اشتباهی هر چند کوچک ممکن است به سراغ مان آید و ما را در چنگال خود اسیر نماید.
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اشتباه اول و آخر ما همان عشق ما به کوهستان و قله های سرفراز و ورزش کوهنوردی ست؟
به قول جناب حافظ:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

به عنوان کوهنوردی که  ۴5سال این ورزش را بی وقفه و باشگاهی انجام داده ام هیچ کوهنورد و سازمان
کوهنوردی جدی را نمی شناسم که در دوران طوالنی فعالیت خود دچار اشتباه و خطایی نشده باشد زیرا که
کوهستان و انسان هیچ گاه در وضیعت ثابتی نبوده و همواره در حال تغییر هستند.
باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت ضمن اعالم همدردی با خانواده های گرامی درگذشتگان حادثه بهمن
کل جنو خود را در کنار مسئولین و اعضای باشگاه آزادگان میداند و امیدوار است مسئولین محترم مربوطه با
بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر به تعطیلی بزرگترین سازمان کوهنوردی استان خود پایان داده راه را برای
رشد هر چه بیشتر گروه های غیر قانونی و تلگرامی  ،محفلی کوهنوردی (غیر رسمی) مسدود نمایند.
به قول بزرگی ،ما اشتباه نمی کنیم بلکه صرفأ می آموزیم.
»با امید سرفرازی و عافیت برای تمام کوهنوردان ایران زمین«
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 -14وب سایت باشگاه اسپیلت ده ساله شد
مهرماه 1398
شهریور سال  ۱۳۸۸به همت یکی از اعضای باشگاه اسپیلت جناب رضا سوادکوهی ،وب سایت باشگاه اسپیلت
طراحی و راه اندازی شد و در تاریخ  ۴مهر ماه اولین مطلب با عنوان گزارش صعود قله خرسنگ منتشر گردید.
به جرات میتوان ادعا کرد یکی از فعالیت های بارز و فرهنگی این باشگاه در دهه گذشته راه اندازی و مطلب
گذاری منظم و نگهداری بدون تعطیلی وب سایت اسپیلت بوده است که در میان وب سایت های مهم سازمان
های کوهنوردی کشور بعد از وب سایت فدراسیون کوهنوردی یکی از بیشترین آمارهای بازدید و مطلب گذاری و
عمر ده ساله را به خود اختصاص داده است.
الزم به ذکر است در دو سال گذشته به دلیل ازدیاد شبکه های اجتماعی در فضای مجازی ،آمار بازدید سای ت
های گوناگون فرو نشسته است اما به دلیل اینکه هیچ رسانه و آرشیوی در فضای مجازی به اندازه یک وب سای ت
قوام و دوام ندارد ما همچنان در نگهداری و به روز رسانی وب سایت اسپیلت تمام اهتمام و سعی خود را صرف
نموده ایم تا خواندگان این وب سایت همواره به مطالب گوناگون آن دسترسی آسان داشته باشند.
یکی از نکات مهم این وب سایت ،کارگروهی و باشگاهی بر روی آن است که باید عنوان کرد از طراحی اولیه تا
تهیه مطالب گوناگون و اپراتوری ،از نگهداری فنی تا تمدید دامنه های هاست و دومین و غیره  ...مرهون همکاری
همه جانبه و زحمات بی دریغ اعضای باشگاه اسپیلت بوده و هست.
تا کنون قریب صدها پست با عکس ها و نقشه های فراوان در این وب سایت در بخش های گوناگون خبری داخلی
و خارجی ،تحلیلی  ،ترجمه ،گزارش برنامه های گوناگون(قله نوردی ،سنگنوردی ،کوهنوردی فنی و برون مرزی) ،
خاطرات کوهنوردی ،مطالب آموزشی ،مقاله های متعدد ،گزارشات جلسات و مراسم های رسمی و غیر رسمی ،
شعر و ادب  ،پاورقی  ،هفته نامه ،اطالعیه های گوناگون و اختصاصی هواشناسی ،اعالم برنامه های متعدد فصلی
و هفتگی در بخش های کوهنوردی سنگنوردی (سالنی و طبیعت) و آموزشی و  ...منتشر شده است.
به دلیل مهم و کاربردی بودن مطالب این وب سایت در امر ورزش کوهنوردی در نظر هست در سالهای آتی
رویکردی جدی تر و قوی تری بر روی آن داشته باشیم.
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ضمن سپاس از اعضای باشگاه اسپیلت و همه خوانندگان این وب سایت که همواره ارتباط شان را در بخش دیدگاه
ها با ما حفظ کرده اند ،مقتضی ست در پایان این مقال اسامی عزیزانی ذکر گردد که در این مسیر ده ساله زیبای
مجازی که همواره آمیخته با رنگ و بوی کوهستان بوده است ما را همراهی کرده اند.

آقایان:
رضا سوادکوهی ،توحید نوروزی ،سعید شریعتی ،علیرضا حاصلی ،حسین شاهینی و محمد اسماعیلی

خانم ها:
زهره ادیب ،ساقی محمودی ،آرزو کرمی فر و سپیده میرشانی
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 -15کالس هواشناسی هاشم نژاد درسی برای همه فصول
آذرماه 1398
نام هاشم نژاد مدت هاست بر سر زبان هاست ...
این مهندس و کارشناس ه واشناسی و مدرس فدراسیون کوهنوردی توانسته با فعالیت چشمگیر ،مستمر و 2۴
ساعته در سطح جامعه کوهنوردی کشور این باور مهم را تقویت نماید که باید قبل اجرای هر برنامه کوهنوردی
از سایت های معتبر کوهنوردی و یا از کانال و شخص ایشان جزییات پیش بینی هواشناسی را جویا شد تا
کوهنوردی به شکل ایمن تر و موفق تر اجرا گردد.
ایشان همچنین در هر دقیقه از شبانه روز آماده اند تا اطالعات مهم و حیاتی هواشناسی را در مواقع ضروری
در اختیار تک تک ما کوهنوردان قرار دهند که این امر نشان دهنده عالقه وافر و از خودگذشتگی فردی ست
که بخش مهمی از زندگی خود را در این راه صرف نموده است.
در کالس آموزش هواشناسی کوهستان مورخه  2۸آذر  ۹۸که توسط استاد هاشم نژاد در باشگاه اسپیلت
برگذار شد و من برای اولین بار از نزدیک با ایشان آشنا شدم ،دریافتم برای نسل من که آموزش های این
مبحث مهم را از دهه پنجاه و شصت نزد زنده یاد وارطان زاکاریان و در دهه های بعدی نزد کسانی مانند دکتر
جعفر سپهری و دیگران گذرانده اند بسیار جالب و قابل مقایسه است که چه میزان اطالعات این علم افزایش
یافته و در نتیجه بسیار کاربردی تر از گذشته در ورزش کوهنوردی گردیده است.
اما این تمام ماجرا ن یست زیرا نکته مهم و کلیدی کالس هاشم نژاد نشان دادن چند الیه ای بودن این آموزش
است.
در حین گذراندن این کالس یک روزه و فشرده ،کوهنورد در مییابد که بحث هواشناسی میتواند در مواردی
مانند پزشکی کوهستان ،جستجو نجات ،بیواک و همچنین در مقاطع مختلف کوهنوردی و گام برداری صحیح
در مواقع بروز پدیده های هواشناسی ،برای کوهنوردان و سرنوشت آنان تاثیر بسزایی بگذارد.
این که کوهــ نوردان در پدیده های گوناگون هواشــ ناسی مانند رعد و برق ،سرما گرما ،طوفــا ن ،بادهای
شدید و بارش های سهمگین باران و تگرگ و برف چه تمهیداتی میتوانند بیاندیشند از نتایج بسیار مهم این
کالس بود.
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به نظرم دلیل موفقیت کالس های هواشناسی جناب هاشم نژاد را می توان در موارد زیر جستجو
کرد:
 عشق و عالقه بسیار ایشان به این امر
 خالق بودن و نوع آوردی در برگذاری کالس
 اطالعات علمی و کامل دانشگاهی
 کوهنورد بودن و داشت ن تجربه کافی و از سر گذراندن پدیده های گوناگون هواشناسی در کوهستان
 طرز خاص و مفرح برگذاری کالس که اکثریت شرکت کنندگان آن را پسندیده و بالطبع گیرایی
بیشتری از کالس دارند
 وقت گذاشتن بسیار برای آموزش هواشناسی و کم کردن از وقت های روزمره و عادی و مهم زندگی
مانند خانواده و غیره
 سفرهای گوناگون به همه استان های کشور
 الویت ندادن به مسایل مالی
 فعالیت در فضای مجازی و انتشار اطالعات و نقشه های روز هواشناسی کوهستان
 به روز کردن اطالعات و فایل های آموزشی پشتکار و جدیت ...
و بیشتر و بیشتر از این ها ،از نام محسن هاش م نژاد در جامعه کوهنوردی برندی (نمانام= )brandساخته است
که قبل از آن که ایشان را مشهور نماید  ،علم و اهمیت (پیش بینی هواشناسی کوهستان) را برای ما کوهنوردان
به خاطر می آورد که به قول خودشان در کالس ،با نگاه کردن به فایل های عکس های مختلف (در گذشته
گان کوهستان) دریابیم که با بکار گیری دو بازوی:
 ) ۱پیش بینی هواشناسی کوهستان از سایت های معتبر
 ) 2به کار گیری علم هواشناسی کوهنوردان
در این ورزش خطرناک ،هیچگاه شاهد درگذشتن کوهنوردی به دلیل عدم بکار گیری این دو مقوله مهم و حیاتی
نباشیم.
*** برای جناب هاشم نژاد طول عمر با عزت و پرثمر آرزو می کنم***
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به گفته خودشان تا کنون توانسته اند به حدود دوازده هزار نفر از کوهنوردان این آموزش ها را انتقال دهند
که امیدوارم این روند با حفظ سالمتی ایشان و حمایت های نهادهای مربوطه ادامه داشته باشد.
در پایان ضمن تشکر از زحمات بی وقفه شان به همه مدیران باشگاه ها و سرپرستان برنامه ها و کسانی که به
هر ترتیب مسئولیت هدایت تیم ها کوهنوردی و سنگنوردی را بر عهده دارند توصیه می کنم کالس دوره
هواشناسی هاشم نژاد را در اسرع وقت بگذرانند.
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 -16پرچم های کوچک رنگی قله ها یا تابلوهای بزرگ فلزی؟
دی ماه 1398
قله های مظهر و میعادگاه ما کوهنوردان است.
همه ما می کوشیم با رسیدن به چکاد آن خستگی از تن به در کنیم و مدال نادیده و مجازی آن صعود را بر
گردن آویزیم و با مباهات و فخر به ارتفاعات پایین تر بازگردیم.
زمانی که به هر دلیلی این امر رخ ندهد و ناکام شویم ،موجی از یاس و غم وجود تک تک مان را فرا می گیرید.
ولی همه می دانیم این قانون تا نوشته ورزش ما و طبیعت کوهستان است که هیچ تضمینی برای رسیدن به
قله در هیچ جایی برای کسی نوشته نشده است.
ما اسپیلتی ها زمانی که به یک قله مهم (توجه فرمایید مهم) می ر سیم از باشگاه خود پرچمی کوچک و نارنجی
برجای می گذاریم تا نشانی و نمادی باشد از تالش تیم ما در آن برنامه سخت و طاقت فرسا.
شخصأ معتقدم اشیا نقش مهمی در زندگی برخی از ما انسان ها دارند و می توان با آن ها ارتباط برقرار کرد،
همه ما شاید در زندگی شخصی آن را تجرب ه کرده باشیم.
پرچم های اسپیلت یادگاری کوچک و زودگذر از تالش یک تیم منسجم و یکدست برای رسیدن به یک هدف
مهم ورزشی ست چرا که پس از (حداکثر) شش ماه ،پارچه نازک آن و دسته چوبی اش پوسیده شده از بین
می رود.
( در زمان خرید پارچه به نازکی و بافت نازک آن دقت می شود)
برخی از هواخواهان سرسخت و متعصب محیط زیست کوهستان میپندارند این عمل یک حرکت ضد محیط
زیستی ست ولی الزم است بدانند نشان گذاشتن پارچه های نازک و رنگی بر روی قله های مهم جهان از طرف
بسیاری از کوهنوردان جهان پذیرفته شده و در حال انجام است.
شما زمانی که در آ خرین ساعات صعود هستید و از دور پارچه های رنگی و بادگرفته قلل را میبینید جان تازه
ای گرفته و با انرژی بیشتری به سوی آن می شتابید.
باشگاه اسپیلت خود را از پیشگامان حفظ محیط زیست کوهستان در میان باشگاه های کوهنوردی می داند و
بر آن میکوشد.
ولی متاسفانه کسی بر آن اشراف ندارد و دیده نمی شود زیرا که نهادی آن را کنترل نمی کند.
اما پرچم گذاری ما روی قلل در فضای مجازی دست آویزی شده برای کسانی که خود را طرفدار محیط زیست

مجموعه مقاالت

76

دانسته فقط به دنبال پیدا کردن عیوب دیگرانند و شاید و (خدایی نا خواسته) به دنبال مطرح کردن خود
هستند.
در رفتار شناسی اجتماعی یک اصل مهم وجود دارد با این مضمون که:
( یک تجدید نظر آگانه در هر عملی می تواند یک توانمندی مهم محسوب شود)
که متاسفانه بسیاری از ما این توانمندی مهم را نداریم.
دوستان همنورد بیایید با تعصب و تنگ نظری به مسایل محیط زیست کوهستان نگاه نکنیم و آگاهانه به آن
بپردازیم ،همان طوری که (به طور مثال) کندن چند برگ کوچک آویشن و بوییدن آن و یا مزه کردن یک تکه
سبزی کوهی در فصل بهار ،در مقابل کندن دسته دسته آن گیاهان و بردن به منازل خود ،نه تنها اشکالی
ندارد بلکه حرکتی مفرح و جانبخش است.
گذاش تن پرچمی (پارچه ای) کوچک و موقت برای زیبا کردن بیشتر قله ها در برابر رنگ آمیزی و میله گذاشتن
و نصب تابلوهای فلزی بزرگ بر روی آنها ،نه تنها اشکالی ندارد بلکه حرکتی ست رو به رشد و ترقی در این
ورزش فلسفی و انسان ساز.
متاسفانه طی چند سال اخیر با نصب تابلوهای فلزی بر روی بسیاری از قلل مواجه شده ایم که از طرف افراد
و یا نهادهای معلوم الحال و بعضأ ناشناسی انجام میگیرد ،شخصأ با آن مخالفم زیرا نمونه بارز ضدیت با قوانین
محیط زیست کوهستان و ورزش کوهنوردی است و نکته جالب تر اینکه هنوز در این مورد مخالفتی جدی از
سوی طر فداران محیط زیست و جامعه کوهنوردی و مراجع ذی صالح به گوش نرسیده است.
امیدوارم اگر قرار است تابلویی بر روی قلل مهم کشور نصب گردد آنان تابلوهایی چوبی و یک شکل مانند تابلو
مشهور و چوبی قله کلیمانجارو باشد و یا اگر قرار است قله نشانی داشته باشد می تواند یک نبشی کوچک
آلومینیومی باشد البته با یک نصب فنی و دایمی مانند نبشی قله مشهور نانگاپاربات.
این تصمیمی ست که باید از سوی نهادها و مسئولین مربوطه اخذ شود .به امید آن روز.
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 -17بازگشتی سالم به خانه
بهمن ماه 1398
ساعت  ۱۳بود که ارتفاع را سئوال کردم؟
مسئول  Gpsگفت ۳776 :متر ،یعنی فقط  ۱۱۹متر پایین تر از قله کرکس که دقیقأ  ۳۸۹5متر ارتفاع دارد.
از ساعت  ۸:۳۰صعود را شروع کرده بودیم.
هوای زمستانی آن روز از اول مه آلود و سرد و برفی بود.
وقتی به پناهگاه رسیدیم بدون درنگ و بدون وارد شدن به آنجا با کمی تجدید قوا دوباره حرکت کردیم ...
و حاال در ساعت 13
باد شدت گرفته بود و سرما را به منهای  ۱۰تا  2۰می رساند.
ابر های فشرده ،اطراف مان را فراگرفته بود و بوران شروع شده بود و نقطه دیدمان را به  ۱۰متر میرساند .
اما ذوق رسیدن به قله رهایمان نمیکرد و همه در تب و تاب آن بودیم.
مسیر دره پایان یافته و تقریبا به اول یال صخره های منتهی به قله رسیده بودیم.
ادامه مسیر به خوبی در خاطرم بود ،از اینجا به بعد سنگی و به طرف غرب کشیده می شد.
هنوز یک ساعت دیگر میتوانستیم صعود کنیم.
آیا باید ریسک کوچکی کرده و این چند متر را هم صعود می کردیم؟
از نگاه بسیاری از کوهنوردان و منتقدان و حتی باشگاه داران تا همین مقدار هم کوهنوردی کردن در چنین
هوایی ریسک زیادی دارد.
شاید مشکلترین قسمت هدایت یک تیم کوهنوردی و سرپرستی آن هنگام تصمیم به ادامه مسیر یا بازگشت
از ادامه آن اتخاذ میشود.
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در آن روز ماننــد هر بار دیــ گر در این مواقع ،نکــات زیر را باید در آنی از نظر می گذرانم و تصمــیم نهایی
را اعالم می کردم :


وضیعت هوا



آمادگی جسمانی تیم



چگونگی وضیعت ادامه مسیر



مدیریت زمان



و از همه مهم تر بررسی وضیعت فرود و ساختن پیش نمایش آن در ذهن و پندارم ...

اگر هدف نهایی همه برنامه های کوهنوردی جهان در هر سطح را (بازگشتی سالم به خانه) تعریف کنیم و آن
را بپذیریم پس واضح است در تصمیم گیری های یک سرپرست برنامه باید این هدف برای خود و برای همراهان
اش در الویت اول باشد.
ولی آیا این تصمیم ساده ای ست هنگامی که در چشمان همه صعود کنندگان حس و شوق صعود قله را می
توان به وضوح دید؟
آنان از روز قبل خود را آماده صعود کرده اند و مایلند مدال نامریی اما با ارزش صعود را ب ر گردن آویزند و
شادمان به خانه های خود بازگردند و طی هفته با خاطره آن صعود بر سر زندگی و شغل خود حاضر باشند.
ذوق و شوق و هیجان در دقایق پایانی صعود و هنگام رسیدن به قله به اوج خود میرسد و به نوعی احساسات
از عقل و منطق بسیاری از کوهنوردان پیشی می گیرد و این شاید همان حسی است که بسیاری از ما را به
کوهستان و به جدال و رویارویی پنهان و آشکار با آن میکشاند.
( باید اذعان کرد بیشتر حوادث کوهنوردی در نزدیکی صعود قله ها و هنگام فرود از آن ها به وقوع میپیوندد)
در اینجا سئوال اصلی این ست که یک راهبر و سرپرست برنامه که خود نیز در بسیاری از موارد یکی از صعود
کنندگان است تا چه میزان باید در امواج این احساسات غرق گردد تا بتواند تصمیمات صحیح اتخاذ نماید؟
( برای زندگی و آینده خود تصمیم گرفتن یک چیزی است و تصمیم گیری برای زندگی و آینده دیگران چیزی
دیگرست)
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یک سرپرست برنامه کوهنوردی در بسیاری از مواقع مانند یک فرمانده عمل می کند که اگر قوانین رویارویی
با کوهستان را نداند و ه م تیمی های خود را به موقع از مهلکه های طبیعی دور نکند بهای سنگینی را باید
تحمل کند.
در کشاکش برنامه های زمستانی و صعود های بلند و هیمالیایی نقش سرپرستان در هدایت تیم
های کوهنوردی بسیار پر رنگ و حیاتی است.
این چنین برنامه های کوهنوردی به مثابه قمار یا باز ی ست که اگر اشتباهی از طرف انسانی آن رخ
دهد زیان اش جانی و غیر قابل جبران است.
مستی و سکرآوری این ورزش بی کران و گران است و به سختی می توان ضمن اینکه با تمام جسم و توان
فعالیت کرد با تمام ذهن نیز تفکر کرد و تصمیم های صحیح گرفت چرا که در آن هنگام همه ما مست
کوهستانیم و هوشیاری خود را مانند همه مستان روزگار تا حدی از دست داده ایم.
در آن روز ما تصمیم بازگشت از کرکس را گرفتیم که قطعأ تصمیمی صحیح بود چرا که من به عنوان سرپرست
برنامه آگاه بودم قسمت نهایی صعود پر پیچ و خم و هوا مه آلود و دید اندک است و این امر امکان اشتباه و
مسیر یابی غلط در زمان ترک قله را افزایش می داد و این یعنی پذیرفتن ریسکی جدید که در آ ن مقطع زمانی
عملی عاقالنه نبود.
هنگام فرود برای دوستان جمله مشهوری از جهان کوهنوردی را بر زبان آوردم که می گوید:
(غلبه ذوق و شوق صعود بر رفتار منطقی) در ای ن ورزش امری ست خطرناک که می تواند همواره همه
مارا از (بازگشتی سالم به خانه) دور نگه دارد.
( زنده باد زندگی و پویندگی)
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 -18نقدی بر فیلم سرخ و سفید
ساخته محمد فرزین نیا
بهمن ماه 1398
عصر سه شنبه  ۱5بهمن  ۱۳۹۸به مناسبت دهمین سالگرد درگذ شت جانکاه بهمن زدگان جاده شمشک به
دیزین (سال  )۱۳۸۸به اتفاق جمع کثیری از کوهنوردان و مسئولین سازمان های کوهنوردی و خانواده های
جانباختگان به تماشای فیلم مستند  2۸دقیقه ای با عنوان جالب (سرخ و سفید) نشستیم.
در حقیقت فیلمبردار اصلی این مستند سینمایی ،زنده یاد سعید طاهری بود .این کوهنورد و اسکی باز تهرانی
در آن روز همراه چند نفر دیگر از جمله فرشاد خلیلی سرپرست تیم باشگاه دماوند با شجاعت و از خودگذشتگی
به نفرات بهمن زده (اول) یاری رساندند که ناگهان بهمن (دوم) سرآزیر شده و چندین نفر از همنوردان مان
را به کام خو د کشید از جمله سعید طاهری را که در حال فیلمبرداری و مستندسازی بود.
فیلم تا این قسمت قابل تماشا و تحسین و الگو گرفتن ورزشی اخالقی است و همچنین دارای نکات مفیدی
در خصوص به تصویر کشیدن حال و هوای تلخ و مستند روز حادثه است.
در دقایق پایانی فیلم بعد از تاریک ش دن صحنه و مدفون شدن سعید طاهری در زیر آوار برف شنیدن صدای
او که کامال محزون و در حال ناله و فریاد است ،بنظرم تکریم شخصیت این جوان از دست رفته را نادیده می
گیرد.
در فیلم ریش قرمز ساخته کوروساوا دیالوگی وجود دارد که قهرمان داستان ،مرگ انسان را باشکوه ترین لحظه
زندگی او میداند که این نظر ریشه در نگرش جهان بینی و فلسفه زندگی قومی و فردی هر کس دارد.
بسیاری از موجودات زنده در کره زمین به هنگام مرگ در گوشه ای سکنی گرفته و دور از چشم موجودات و
همنوعان خود از این جهان چشم میپوشند.
احترام و عزت و تکریم به شخصیت ان سانی در جوامع مترقی و نوین بشری کامال مورد قبول بوده و انسان های
خردمند امروزی مانند گذشته به تماشای جان کندن و زجر کشیدن مظلومانه هم کیشان خود نمینشینند.
همه میدانیم که متاسفانه در کشور ما ایران اکثر مردم برای دیدن صحنه های اعدام مجرمین از ساعات اولیه
ب امداد در خیابان ها صف میکشند و با ولع و هیجان بسیار آن صحنه های دهشتناک را مینگرند و ساعتی بعد
برای خرید نان گرم صبحانه خود در صف دیگری به راحتی می ایستند.
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زمانی از فیلم که صدای آکنده از زجر و ناتوانی سعید طاهری به وضوح به گوش میرسید ناگهان همه
حاضرین در سالن تحت تاثیر قرار گرفته و اشک و فغان و ناله سردادند و حتی عده ای محل را ترک کردند.
با روشن شدن چراغ ها و چند پرسش و پاسخ کوتاه و توضیحات کارگران محترم  ،دریافتیم قصد و هدف
نهایی ایشان نشان دادن همین سختی ها بود که در آن لحظه بر آن جوان حادث شده بود و فیلم قصد داشته
بدون هیچ حاشیه ای به آن بپردازد.
در این خصوص که چگونه ایشان یا کارگردان دیگری می توانست با جمع آوری فیلم های دیگر و مصاحبه ها
با کارشناسان و خانواده های درگذشته گان و شناساندن شخصیت ورزشی این هشت نفر عزیز به خصوص
مربی گران قدر آنان فرشاد خل یلی فیلمی بلند و مستند و ارزشمند و آموزنده بسازد بر کسی پوشیده نیست
که امیدوارم این مهم روزی به وقوع بپیوندد.
پیشنهاد من برای بهسازی این فیلم کوتاه حذف صدای زنده یاد سعید طاهری و زیرنویس کردن آن سخنان
است تا قدری از تلخی و ناگواری فیلم کاسته شود و بجای د لسوزی به عزت و حرمت و شخصیت بارز این
جوان ورزشکار بی ادعا و دست از جهان شسته ،افزوده گردد.
( بیایید به شکوه لحضات شخصی زندگی هم احترام بیشتری بگذاریم).
یاد تمام درگذشتگان عرصه کوهستان و ورزش کوهنوردی گرامی و ماندگار باد.
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 -19گذری بر سند چشم انداز آموزش و پژوهش

(دکتر ابوالفضل جوادی)

بهمن ماه 1398
شب 27بهمن ۹۸زمانی که این سند را در جلسه انجمن کوهنوردان ایران دیدم به واقع ذوق زده شدم چرا که
به عنوان یک باشگاه دار کوهنوردی سالهاست شکاف عظیمی در مبحث آموزش و پژوهش جامعه کوهنوردی
را از نزدیک دیده و آن را احساس کرده ام.
اگر بخشی از ماهیت وجودی باشگاه های کوهنوردی را مدرسه های کوهنوردی فرض کنیم بحث آموزش
می تواند همان شریان اصلی و حیاتی آن قلمداد شود.
سالهاست جامعه کوهنوردی و رسمی کشور تحت نظر و با دستورالعمل های آموزشی فدراسیون کوهنوردی به
پیش رفته و ت نها از این مرجع قانونی محترم خط گرفته و آموزش های الزم را بدست می آورد.

ولی آیا این تمام ماجراست؟؟؟
متاسفانه در کشور ما بحث آمار و نظرسنجی و پژوهش در انتهای مباحث آموزشی قرار گرفته و اهمیت چندانی
به آن داده نمیشود.
در سالهای اخیر با توجه به سیل عالقه م ندان به این ورزش تغییرات کیفی چندانی در بحث آموزش صورت
نگرفته ولی از لحاظ کمی به قول عامیانه (سریالی) آموزش ها به پیش رفته و از طرف دیگر (سریالی) مدارک
آموزشی صادر گشته و به طبع آن کوهنوردان صاحب گواهی نامه های مختلف شده اند که آن ها را هر چه
سریعتر به مقام ارزشمند مربی گری برساند.
 آیا تا کنون فدراسیون کوهنوردی آماری از تعداد مربیان فعال و نیمه فعال و غیر فعال خود بدست
آورده است؟
 آیا تا کنون فدراسیون پرتالش ما تعداد کارآموزان مبتدی ،پیشرفته رسته های گوناگون کوهنوردی
را برشمارده و از برآیند فعالیت آن ها آگاه شده است؟
 چند درصد از این افراد در جامعه کوهنوردی باقی مانده و به کوهنوردان کارآزموده تبدیل شده اند؟
 مگر فدراسیون کوهنوردی به غیر از هیات های کوهنوردی و باشگاه های کوهنوردی بازوهای اجرایی
دیگری دارد؟
به راحتی می توان آماری از تعداد کارآموزان و دریافت کنن دگان مدارک کوهنوردی را در مقابل آمار فعالین
عرصه کوهنوردی در هیات ها و باشگاه های کوهنوردی بدست آورد و به این سئوال مهم پاسخ داد که این
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حجم عظیم مدارک متعدد آموزشی کوهنوردی و سنگنوردی تا چه میزان در تبدیل کردن ورزشکاران این
رشته به قهرمانان و خبره های ورزشی تاثیر بسزایی داشته است؟
متاسفانه مدرک گرایی فدراسیونی در حال حاضر به یک اپیدمی و مد روز تبدیل شده است و اکثر نسل جدید
کوهنوردان برعکس گذشته به دریافت (مدرک تئوری) بیش از (فعالیت عملی و میدانی) و کسب تجربه های
الزم و مهم در عرصه کوهستان عالقه مندند.
ما د ر باشگاه های کوهنوردی که نمونه های کوچک اجتماعی این ورزش هستیم به خوبی درمییابیم در مقابل
اعضای تازه وارد و آماده کالس رفتن چند در صد از آنان تبدیل به کوهنوردان کار آزموده شده و در آینده
پرچم داران با افتخار این ورزش خواهند شد.
متاسفانه باید اذعان کرد ع لی رغم ذوق و شوق اولیه ای که افرادی عضو باشگاه میشوند پس از مدت کوتاهی
7۰الی ۸۰درصد از آنان از چرخه رسمی این ورزش خارج شده به حواشی و یا چرخه های فرعی آن میپیوندند .
چه نیکو بود فدراسیون کوهنوردی قبل از تدوین طرح درس های خود با باشگاه های فعال و کارشناسان و
خبره های (خارج از سازمان خود) مشورت کرده سال به سال این دروس را به روز رسانده و از حواشی و زیاده
گی آنها می کاست.
انجمن کوهنوردان ایران به عنوان یک دوست دیرین فدراسیون کوهنوردی سالهاست در مقاطع مختل ف
انتقادهای موثری را به گوش جامعه کوهنوردی رسانده و بنا بر ذات مردمی و غیر دولتی خود ضمن پشتیبانی
از اهداف فدراسیون کوهنوردی همواره رهنمود های را در این خصوص مطرح کرده است.

عصر  27بهمن در جلسه کارگروه باشگاه های کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایران که  22باشگاه استان تهران
در آن عضو هستند دکتر ابوالفضل جوادی مسئول آم وزش این انجمن حضور یافت و از این سند آموزشی
پژوهشی رونمایی کرد.
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این سند راهبردی به  8دوره و در  3الی  7سطح تقسیم شده که رئوس آن بشرس زیر است:


ایمنی و بقا



نجات درمانی



آمادگی جسمانی



ناوبری



تغذیه



مدیریت



نجات فنی



زیست محیط

از نگاه نگارنده این سند بسیار هو شمندانه و کارشناسانه تدوین گشته که با توجه به سابقه طوالنی و درخشان
دکتر جوادی در ورزش کوهنوردی و همچنین در بخش آموزش های گوناگون دور از انتظار نبود.
امید است با راه اندازی این سند شکافی که در مقدمه این یادداشت به آن اشاره شد هر چه سریعتر مرتفع
گردد.
نکته قابل ذکر اینکه سال هاست ما در باشگاه اسپیلت کمبود بیشتر این دوره ها را احساس کرده و به شکل
تئوری و عملی (هر چند بسیار ابتدایی) در میان اعضای خود مطرح و آن ها را اجرا کرده ایم.
در پایان ضمن سپاس از دکتر جوادی امیدوارم مدیران باشگاه های کوهنوردی به اهمیت و ضرورت گذراندن
این دوره ها در میان اعضای خود واقف شوند و آن ها را اجرایی نمایند.
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 -20بیانیه باشگاه کوهنوردی اسپیلت در خصوص حادثه بهمن سرکچال و
درگذشت زنده یاد حسین صادق زاده
اردیبهشت 1399
بامداد روز جمعه  5اردیبهشت  ۱۳۹۹یک تیم به اسامی :
 حسین صادق زاده (سرپرست) عضو پایدار باشگاه اسپیلت
 حسین قربان نژاد ،عضو پایدار باشگاه اسپیلت
 سعید جامعی ،عضو رسمی باشگاه اسپیلت
 شعله ملک (مهمان) فرزند پیشکسوت گرامی علی ملک

در قالب تیمی آزاد جهت صعــ ود قله سرکچال از مسیر یال زمستانی (شرق دیواره شمـشک) اقدام به صعود کردند.
طبق اطالعیه ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در روز  ۴اردیبشهت  ۱۳۹۹تمام ورودی های کوهستان بازگشایی شده
و به الطبع کوهنوردان بسیاری در آن روز به کوهستان عزیمت کرده بودند و این تیم نیز با گذراندن  5۰روز در
قرنطینه بار دیگر جهت تمرین و صعود به کوهستان رهسپار شدند.
الزم به ذکر است از آنجایی که باشگاه های کوهنوردی سراسر کشور به دلیل شیوع بیمای کرونا به دستور وزارت
ورزش و جوانان تعطیل بوده اند و تا این تاریخ نیز این تعطیلی ادامه دارد ،این صعود خارج از برنامه های باشگاه
اسپیلت برنامه ریزی شده و مسئولین این باشگاه به هیچوجه از آن اطالع نداشتند.
نکته دیگر قابل ذکر این است که زنده یاد حسین صادق زاده به اطالع باشگاه اسپیلت رسانده بود در صورت بهبود
اوضاع جهانی بیماری کرونا از لحاظ مهار آن ،قصد دارد در تابستان سال جاری قله  ۸۰۰۰متری برودپیک در منطقه
هیمالیای پاکستان را صعود کند و صحبت های مقدماتی آن را با نماینده شرکت پاکستانی که در ماه های گذشته به
تهران سفر کرده بود انجام داده و از آن تاریخ به بعد برنامه ریزی و تمرین های خود را آغاز کرده بود.
در روز حادثه مقارن ساعت  ۱2:۳۰ظهر در نقطه ای نزدیک به قله سرکچال  ،۱مسیر غرب به شرق (خط الراس کلون
بستک) ناگهان نقابی پنهان زیر پای حسین صادق زاده شکسته و نامبرده به عنوان سرقدم حدود  2۰متر به طرف
شیب های شمالی این کوهستان که به دره دریوک و منطقه دیزین می رسد سقوط می نماید.
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باید دقت کرد برخی از نقاب های تشکیل شده بر روی خط الراس ها در فصل بهار به شکل پنهان تشکیل می گردند
و متاسفانه ممکن است کوهنوردان از دیدن آنها غافل شوند ،این پدیده را می توان ایجاد تله برفی بر روی نقاب ها
عنوان نمود.
عالوه بر آن در آن روز به دلیل وجود مه شدید امکان اینکه حسین صادق زاده نقاب مورد نظر را ندیده باشد دور از
ذهن نیست.
پس از چند دقیقه متاسفانه الباقی نقاب به دلیل نامستحکم بودن و داشتن ترک شکسته می شود و حسین صادق
زاده را که تا قبل از آن ،زنده و سرپا و قابل رویت و با بی سیم در حال گفتگو با دوستانش بود را با خود به ارتفاعات
پایین تر کشانده و از دید همنوردانش پنهان می گرداند.
تیم سه نفره باقیمانده با تحمل بیش از یکساعت در محل حادثه و ایستادن به روی قله سرکچال ۱و با ناامید شدن
از حضور دوباره حسین صادق زاده و وخیم شدن اوضاع جوی ضمن اطالع تلفنی این حادثه به نیروهای امدادی از
یال قله سرکچال ۱و پناهگاه لجنی به طرف شمشک بازگشتند.
الزم به ذکر است به جز حسین قربان نژاد ،دو عضو دیگر تیم از کوهنوردان جوان و کم تجربه تر بودند و ضمنا ای ن
تیم هیچگونه وسایل مورد نظر را جهت امدادرسانی چون طناب بلند و  ...در اختیار نداشت.

همچنین باید اضافه کرد به دالیل مشهود ،هوشمندی حسین قربان نژاد در اتخاذ تصمیم صحیح و دشوار بازگشت
از محل حادثه به شمشک را می توان عاملی مهم در نجات دو کوهنورد جوان دیگر این تیم از حوادث احتمالی قلمداد
کرد.
متاسفانه هوای آن روز در سرکچال مناسب یک صعود نرمال نبوده است ،بنابر گزارش برنامه حسین قربان نژاد که
می توان متن آن را در وب سایت باشگاه کوهنوردی اسپیلت  www.espilat.comمالحظه کرد شدت باد بی ن
 ۳۰تا  ۴۰کیلومتر و مه و کوالک و صاعقه نیز در برخی ساعات در منطقه حاکم بوده است.
از ساعات اولیه رسیدن تیم به شمشک عملیات امداد و نجات شروع شد که عالقمندان می توانند تمام اطالعیه ها و
گزارش های آن را در فضای مجازی مالحظه نمایند.
در ساعت  ۱۰صبح روز  6اردیبهشت  ۱۳۹۹پیکر زنده یاد حسین صادق زاده پس از  6ساعت تجسس توسط تیم
های امدادی از انتهای بهمنی که حدود  ۴۰۰الی  5۰۰متر طول داشته است و در زیر همان نقاب منتهی به دره
دریوک تشکیل شده بود پیدا می شود و در ساعت  ۱۴:۳۰طی یک عملیات بسیار موفق که جا دارد در همین جا از
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تک تک این عزیزان سپاسگزاری نمود به شمشک بازگردانده و تحویل مراجع قانونی و خانواده ایشان می گردد و ای ن
پایان تراژدی غمناکی بود که متاسفانه منجر ب ه مرگ کوهنوردی شد که بخش عظیمی از زندگی کوتاه خود را در راه
این ورزش سپری نمود.

ذبیح اله حمیدی
موسس و مسئول باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت
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 -21مشکالت باشگاه های کوهنوردی و راه های برون رفت از آن
خردادماه 1399
با گسترش روزافزون این ورزش در میان آحا د مردم و با توجه به ظهور سلیقه های گوناگون اجتماعی ورزشی
و همچنین ایجاد سبک های مختلف صعودهای فنی در رسته های زیرمجموعه این ورزش ،به نظر می رسد
ساختارهای کنونی دولتی و خصوصی فعلی پاسخگوی سیل عظیم عالقمندان نیست و باید به فکر تغییراتی
در آن بود .شبکه فدراسی ون کوهنوردی کشور و هیئت های کوهنوردی مراکز استان و شهرستان ها که سیاست
های کالن خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت می کنند به همراه بازوهای اجرایی خود که همان باشگاه
های کوهنوردی رسمی کشور هستند مجموعه ای را تشکیل داده اند که می توان آن را از لحاظ تشکیالتی
(سازمان های کوهنوردی و رسمی کشور) نامید.

در این بین فدراسیون کوهنوردی به عنوان عالی ترین مقام این ورزش از سویی با سیل عالقمندان عادی این
ورزش روبرو است و از سویی دیگر می باید پاسخگوی بخش قهرمانی و مدال آوری آن باشد.

با نگاهی کلی به این ساختار در می یابیم که در این ورزش با دو بخش اصلی زیر مواجهیم:
 ) ۱آموزش های گوناگون کوهنوردی
 ) 2اجرای برنامه های گوناگون کوهنوردی (در داخل و خارج کشور)
که این دو مقوله در راس سیاست گذاری های فدراسیون کوهنوردی ،هیئت های ورزشی و باشگاه های
کوهنوردی کشور قرار گرفته است.

هرچند به نظر نگارنده استعدادیابی ،فرهنگ سازی و سامان دهی وضعیت فعلی میتواند یکی از مهمترین
وظایف سازمان های کوهنوردی کشور قلمداد شود که شاید بتوان بخشی از آن را بر عهدهی سازمان های
مردم نهاد ) (NGOکوهنوردی و در راس آن بر عهده انجمن کوهنوردان ایران نهاد.
به مواز ات سازمان های رسمی کوهنوردی کشور گروه های مختلف مردمی هستند که در دسته جات گوناگون
که اکثرا در فضای مجازی ،ادارات و دانشگاه ها و … شکل می گیرند به این ورزش مشغولاند و حتی از آن
درآمدزایی می نمایند.
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از دیــگر خطـوط موازی این سازمــان ها می توان به شرکـت ها ی (تجاری کوهنوردی) اشــاره کرد که با
قصد درآمد زایی به این ورزش می پردازند و همچنین می توان به کوهنوردان آزاد و مربیان نام آشنایی نیز
اشاره نمود که به طور مستقل با اجرای برنامه های کوهنوردی و آموزشی در این ورزش مشغول فعالیت هستند .
باید اذعان کرد سیل عظیم و رزشکاران و عالقمندان به این رشته در دسته ها و گروه های آزاد و غیررسمی
جای دارند که متاسفانه از سوی هیچ سازمانی قابل کنترل و ساماندهی نیست.

تنها ،باشگاه های کوهنوردی رسمی هستند که الزام به رعایت قوانین سختگیرانه فدراسیون کوهنوردی دارند
و با پذیرش دیگر مسئو لیت های قانونی به این ورزش می پردازند.
گروه ها و کوهنوردان و مربیان آزاد می توانند با نادیده گرفتن این قوانین با فراغ بال ب ه اجرای برنامه های
کوهنوردی و آموزشی بپردازند و برعکس باشگاه های کوهنوردی خود را از پرداخت مالیات – بیمه – عوارض
– اجاره و هزینه های نگهداری یک دفتر کوهنوردی ،بر حذر داشته تمام تعامالت خود را با رسانه ای به نام
(گوشی موبایل) انجام دهند.

آیا این به راستی عادالنه است؟؟؟
فدراسیون کوهنوردی بخشنامه ای بدین مضمون دارد که باشگاه های کوهنوردی در هنگام مواجهه با
کوهپیمایی ،سنگنوردی و یخ و برف ب اید مربیان آن رشته را در هنگام اجرای برنامه های خود همراه داشته
باشند.
به طور مثال اگر گروهی قصد صعود به قله خلنو از تیغه های سنگی و فنی ژاندارک و بازگشت از کاسه برفی
و یخچالی (خلنو) را دارند باید به ازای هر  ۸نفر سه مربی رسمی این سه رشته را کنار خود داشت ه باشد که
هرکدام از این مربیان گرامی حداقل روزانه  2۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان دستمزد مطالبه می نمایند که اگر این
تیم  ۱6نفر باشند  6مربی باید همراه خود داشته باشند که این موضوع با دریافت هزینه های ناچیز اجرای
برنامه های کوهنوردی در باشگاه ها منافات بسیار دارد.
ه مچنین اگر باشگاه ها قصد برگزاری کالس های رسمی کارآموزی و پیشرفته را دارند باید از مصوبات نرخ
گذاری آن فدراسیون پیروی نمایند در صورتی که اکثر مربیان نام آشنا و با سابقه ،قیمت گذاری دستمزد
مربیان را از سوی فدراسیون کوهنوردی نپذیرفته و معموال درخواست قیمت های باالتری را دارند که این امر
موجب اختالف دو قیمتی و به دنبال آن نزول شخصیت باشگاه ها در جامعه کوهنوردی را به دنبال دارد.
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متاسفانه اخیرا شخصیت های حقیقی و حقوقی به این جامعه ورزشی نفوذ کرده اند که قصدی جز شهرت –
مال اندوزی و برتری طلبی ندارند و با تیشه ای در دست به ریشه و اصل این ورزش می زنند ،ورزشی که در
گذشته جایگاه اندیشمندان ،سیاست ورزان ،هنرمندان و جامعه شناسان و … بود.
آقایان محترم مسئول و گرامی:
آگاه باشید که در حال حاضر به جای اینکه باشگاه های کوهنوردی در فکر فرهنگ سازی – استعدادیابی –
اجرای برنامه های نوین فنی و زمستانی باشند اکثرا به فکر اجرای برنامه های سبک ،گل گشت و برپایی کالس
های گوناگون آموزشی فدراسیون کوهنوردی هستند که متاسفانه به دالیل جامعه شناسی که بحث آن در این
مقال نمی گنجد با سیل مخاطبان در این حوزه ها روبرو هستند.
آنان به علت درآمدزای ی و عدم توانایی در اجرای قوانین سختگیرانه فدراسیون کوهنوردی و تامین هزینه های
دفاتر و کادر اجرایی خود تن به اجرای این برنامه ها داده و از یک باشگاه کوهنوردی به یک موسسه تورگردان
و یا صرفا به یک آموزشگاه تبدیل شده اند.
در حال حاضر رقابت باشگاه های کوهنوردی با کسانی که جهت درآمدزایی با گذراندن چند دوره کوهنوردی
و خرید یک دستــگاه  GPSو کپی برداری از گزارش برنامه هــای سایت های معــتبر کوهنوردی ،اقدام به
اجرای برنامه های کوهنوردی گروهی می کنند رقابتی مشمئزکننده شده و همچنین این رقابت با اشخاصی
که با رانت های گوناگون اقدام به برپایی کالس های آموزشی ارزان قیمت فدراسیون کوهنوردی می کنند
رقابتی ناسالم و نامیمون شده که به ظن من نباید هیچ باشگاه با اصالت و با هویتی وارد این زورآزمایی
غیرورزشی و ناعادالنه گردد و این شاید همان علتی باشد که برخی از باشگاه های قدیمی تمایلی به اجرای
برنامه های منظم هفتگی ندارند و کم فعال بودن خود را به آن ترجیح می دهند.
متاسفانه در حال حاضر اکثر عالقمندان به کوهنوردی و کوهستان بیش از هرچیز به داشتن تجهیزات شیک
و گران قیمت – صعود قله های نامدار ایران در فصل تابستان – صعود دیواره های مشهور – صعود  ۳۱قله
استانی – ایجاد صفحات جذاب مجازی و گذراندن اپیدمی وار (کالس های فدراسیون کوهنوردی) عالقمندند،
برعکس دهه های گذشته که حتی کوهنوردان پس از صعودهای درخشان از گرفتن عکس خود خودداری می
کردند چه رسد به شهرت و خودستایی.
کسانی که در آن دوران با حداقل لوازم و امکانات بزرگترین افتخارات کوهنوردی را به ارمغان آورده اند.
در مقایسه ای کوتاه به تناسب گستردگی این ورزش و تعداد عالقمندان کنونی آن با تعداد عالقمندان اندک
آن دوران و اجرای برنامه های نوین و فنی و زمستانی در می یابیم سنگینی کفه این ترازو به طرف گذشته
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های نه چندان دور خواهد بود ،زمانی که کوهنوردان و پیشکســوتان از خودگذشته تمام مسیرهای صعود قلل
و دیواره های نامی ایران را درنوردیده و پایه های این ورزش را ارتقا بخشیده اند.

معذلک به علت طوالنی نشدن این یادداشت در پایان پیشنهادات خود را جهت تغییر ساختار و
سازماندهی بیشتر این ورزش ارائه می نمایم:
 - ۱تبدیل باشگاه های کوهنوردی به مدارس کوهنوردی (توسط وزارت ورزش و جوانان) طرح پیشنهادی
این پروژه توسط نگارنده تدوین شده و آماده ارائه است.
 - 2تاسیس آموزشگاه های کوهنوردی که صرفا کالس های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و غیره را
تدریس نمایند( .زیر نظر فدراسیون کوهنوردی)
 - ۳راه اندازی دوباره گروه های رسمی کوهنوردی (زیر نظر هیئت های کوهنــ وردی مراکز استان و
شهرستان ها)
 - ۴جداکردن شرکت های توریستی و مسافرتی و گردشی از شرکت های صرفا خدمات کوهنوردی
(تجاری) با الگو گرفتن از کشورهای موفق این حوزه(زیر نظر وزارت ارشاد)
 - 5صدور دوباره مجوزهای تاسیس انجمن های مردم نهاد ) (NGOکه خدمات فرهنگی و زیست محیطی
به این حوزه ورزشی ارائه دهند( .توسط وزارت کشور)
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 -22شانزده خطر بالفعل در ورزش کوهنوردی
شهریور1399
 ) ۱سقوط از بلندی صخره ها ،یخچال ها ،دره ها و شیب های تند
 ) 2خطر ریزش و پرتاب سنگ از ارتفاع
 ) ۳سرمازدگی (هایپوترمی)
 ) ۴خطر ریزش بهمن
 ) 5شکست نقابها و تله ها و شکاف های برفی
 ) 6ایست قلبی (سکته)
 ) 7ارتفاع زدگی شدید
 ) ۸اِدِم مغزی یا ریوی (تجمع آب در سلول)
 ) ۹مسمومیت و گزیدگی حیوانات و گیاهان
 )۱۰خطر سیل ،زلزله و آتش فشان
 )۱۱مفقود شدن و محبوس شدن در کوهستان
 )۱2پاره شدن طناب یا وسیله فرود
 )۱۳خطر حمله حیوانات وحشی گرسنه ،حامله و سگ های گله
 )۱۴خطر آسیب از سوی نیروی های مرزی ،شکارچیان و آشوب طلبان و ...
 )۱5شکستگی استخوان و خطر آمبولی
 ) ۱6خطر گازگرفتگی و خفگی در چادر
(و در نهایت بی دقتی ،بی ت جربه گی ،بی برنامه گی و عدم رعایت نکات ایمنی و آموزشی در هنگام
صعود و فرود خطاهای انسانی)
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 -23چهار یادداشت از مدیرمسئول باشگاه اسپیلت
الف) در برابر هیجان های نفرت انگیز مرگ مقاوم باش
بهمن 1396
خود را از دست مده
باور کن که روزی به آن خواهی رسید
و آن لحظه ناب غم انگیز و پایانی برای تو نیز فراهم خواهد شد
تو در میانه روزی هستی که یک سوی آن مرگ و دیگر سویش زندگی ست
نفرین بر این سرنوشــت که به ناگه دوســتان و عزیزان مــان را با خود به بزنگاه نیســتی فرو میبرد و هر
لحــظه در پی دیگری ست
این اشتهای سیری ناپذیر سرنوشت هرگز رو به پایان ندارد و هر دم در پی شکار دیگر است
چگونه باور کنیم آنانی را که دیگر در میان ما نیستند ...
آنانی که در پی عشق و دوستی و مهر ره به کوهستان نهادند و در کمند صید این دیو سیه جامه گرفتار شدند
نفرین بر تو ای سیاهی و ای نیســ تی که هر دم با شکلی فریبکارانه ما را در دام خود مینهی و با خود به دیار
سیاهی ها میکشانی
گاهی در سپیدی برف ظاهر میشوی و گاهی با رخســاری دل فریب چون آبی زالل و درخشان و گاهی چون
نقش های دگر که همه و همه به مانند تارهای عنکبوت گونه ات هستند
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نفرینی ابدی بر تو باد که قلب ما آدمیان را در سوگ عزیزانمان می شکنی و غرق در اندوه و ماتم میگذاری
درود بر هستی و زندگی
درود بر دوستی و مهر

(به یاد جان باختگان بهمن کل جنو)
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ب) علم کوه از سال  1358تا 1396
مرداد ماه 1397
سال  ۱۳5۸برای اولین بار که به علم کوه رفتم پیاده از روستای رودبارک به راه افتاده از میان دره زیبا و از
کنار رودخانه سرداب رود از اکاپل و چشمه امیر گذشته حوالی ظهر به ونداربن رسیدیم  ...در آنجا فقط یک
منزل وجود داشت که متعلق به پیرمردی به نام درویش بود که ضمن نوشیدن چای پای صحبت های شنیدنی
این پیرمرد طالقانی نشستیم و بعد به طرف پناهگاه سرچال حرکت کردیم.
قاطرها کوله ها را در سـ رچال گذاشته سرازیر شدند ،برنامه ما دوازده روزه بود که ضـمن استــقرار در علـم
چال تمام قله های اطراف را صعود کردیم.
علم کوه ،شاخک ،سیاه سنگ ،چالون ،سیاه کمان ،تخت سلیمان ،میان سچال ،سیاه قوک ها ،رستم نیش،
دندان اژدها ،شانه کوه ،گرده و دیواره علم کوه از جمله برنامه های اجرائی آن سال بود.
هر سه روز یک بار قاطرها غذا و بار به سرچال منتقل میکردند و من و چند دوست دیگر مامور انتقال آن ها
از سرچال به علم چال بودیم که دقیقاً سیزده بار این مسیر را طی کردیم.
روزها کوهنوردی میکردیم و شب ها در سرمای علم چال آواز می خواندیم و شعر و خاطره میگفتیم!!
سادگی ،بی ریائی ،از خود گذشتگی و شادی در چهره همه موج میزد ...هر کس می خواست خدمتی به گروه
و دوستانش ارائه دهد و بعد به خودش ...شاید که نه مطمئناً علت شور و شوق انقالبی بود که به تازگی مردم
انجام داده بودند و هنوز در تب و تاب آن قرار داشتند.
این جمعه  ۱۳۹6/۴/۳۰چیزی که در علم کوه دیدم نه کوهنوردی بود نه ورزش ،بلکه ازدحام جمبعتی بود،
که از سر نداشتن تفریح و بیکاری و فرار از بزنگاه زیستن در شهرهای آلوده و شلوغ به دامن کوهستان پناه
آورده به سبب امکانات ایجاد شده که در راس آن جاده و ماشین میباشد با کمترین آموزش ها و تجربیات
شخصی ،خود را به دومین قله مرتفع کشور که زمانی صعود آن آرزوی امثال کسانی مانند من بود ،رساندند.
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سال  ۱۳5۸جمع نفراتی که در آن تابستان علم کوه را صعود کردند شاید به صد نفر نمیرسید ...ولی امسال
به گمانم هزاران نفر این قله زیبای کشورمان را صعود خواهند کرد ،سئوال اصلی در اینجاست آیا این کوه
ظرفیت و گنجایش پذیرش این جمعیت را دارد؟
و دوم این که مسئولیت خطرات جانی و زیست محیطی این امر را چه کسی و یا چه نهادی به عهده میگیرد؟
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ج) فرزند عزیز تر از جانم
بهمن ماه 1397
میدانم که از من دور شدی
و دیگر هیچگاه تو را در آغوش نخواهم گرفت
اما بدان که همواره
در دل و جانم
زنده و جاودانی
از این پس
هر گاه ک ه تو را طلب کنم
به جوانان این مرز و بوم
به پهنه آسمان آبی
و به عظمت کوهها
خواهم نگریست
تا شاید
یادی از تو در دلم زنده شود
دلبندم
این رسم شوم روزگار است
که با تولد ،مرگ را نیز به ما هدیه میدهد
و آن را چون ارمغانی ناخواسته
در کف دستان لرزان ما میگذارد
حال که از من دور شدی
بدان که هیچ گاه
اشک چشمانم فرو نخواهد نشست
و دیگر این غم جانسوز
تا واپسین روزهای زندگیم
لحظه ای مرا
رها نخواهد کرد
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دیری نخواهد گذشت
که من نیز راه تو را خواهم پیمود،
و آن چه مبارک روزی خواهد بود
که بار دگر چشمانم را ببندم
و به شوق آغوش کشیدنت
به خوابی ابدی فرو روم
با چشمانی اشکبار
برای همنوردم ،مسعود علیزاده که در سوگ از دست دادن فرزند عزیزش نشسته است.
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د) از سنگان دیروز تا سنگان امروز
مهرماه 1398
پالن اول:
بعد از ظهر پنجشنبه ای در پاییز سال ( 1356روستای سنگان)
از اول ده پایین ،پیاده راه افتادیم و از میان باغات روستا و درختان سیب و گردو حدود یکساعت و نیم به پی ش
رفتیم تا به انتهای ده سنگان باال رسیدیم و شب را در زیر سقف بالکن زیبای امام زاده قاسم به صبح رسانیم.
هنوز جاده ای ساخته نشده بود که این دو روستا را به هم وصل کند.
سکوت و خلوتی مسیر و صدای ریزش باران و عطر هوای پاییزی آن شب هنوز در ذهنم طنین انداز است که
به خاطر خنکای هوا ،سرم را در کیسه خواب ارتشی خود که بر روی گلیم بالکن امام زاده پهن شده بود ،فرو
برده و غرق لذت و شعف شده بودم.
خیلی از صعود روز بعد خاطره ای در ذهن ندارم جز عبور از میان باغات زیبا و دیدن آبشاری به نام عبدمناف
که بعدها آبشار سنگان نامیده شد و همینطور صعود یالی طوالنی که به قله ای به نام پهنه حصار ختم میشد.

پالن دوم:
صبح جمعه  5مهر ماه 1398
انتهای روستای سنگان باال کنار همان امام زاده قاسم بعد از  ۴2سال
با اعضای باشگاه از مینیبوس پیاده می شویم.
نیم نگاهی به حیاط امام زاده میکنم که نیمه خراب و بسیار کثیف شده ...
در کنارمان راننده نیسانی با سر و صدای بسیاری در حال بار گیری سنگ است ...
جاده ای که از آن آمدیم نه تنها سنگان پایین را به سنگان باال وصل میکند بلکه همچنان ادامه دارد و در
طرحی موسوم به باغ به باغ تمام روستاهای آن منطقه را به وصل میکند.
در جاده شروع به کوهپیمایی میکنیم ،بعد از سه کیلومتر از آن جدا میشویم و به طرف آبشار سنگان تغییر
مسیر میدهیم.
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کمی جلوتر یک ماشین راه سازی را میبینیم که به دلیل اینکه روز جمعه است خاموش ایستاده و گویا با
لبخندی ملیح و با زبان بی زبانی میگوید :دفعه دیگه بیایید این جاده تا خود آبشار کشیده شده است ...
تعداد خانه های ویالیی و باغ هایی که مسطح میشوند تا در آینده ویال شوند موئد حرف آن ماشین بود.
گروه های توریستی ورزشی زیادی میبینیم و میگذریم و به دامنه های خلوت و پر شیب و خوشبختانه (هنوز)
باشکوه پهنه حصار نزدیک میشویم.
تغییر مسیر داده و به طرف قله سیاه سنگ حرکت میکنیم.
به گردنه ای میرسیم که جاده ای از طرف سنگان در حال رسیدن به آن گردنه است.
شیب های تند را پیش رو گرفته خود را به قله سیاه سنگ نزدیک نزدیک تر میکنیم.
از دور غول هایی میبینیم که ردیف هم ایستاده اند و سیم هایی بر گردن آویزان دارند صدای وز وزشان به
گوش میرسد.
نزدیک میشویم و از زیر دکل های عظیم برق میگذریم.
دوباره به جاده ای میرسیم که این غول های فلزی را به آنجا رسانده اند.
در کمال نا باوردی دو جیپ آفروید با دو راننده جوان و خونسرد از کنارمان میگذرند و شیب های منتهی به
قله را پیش رو میگیرند.
ساعت  ۱۴:۳۰بعداز  ۸ساعت تالش البته پس از جیپ ها به قله میرسیم.
به دلیل ذیق وقت از جاده به طرف سنگان بازمیگریم و دکل ها را بار دیگر که خاموش و غضب ناک نگاهمان
میکنند میبینیم ،گویی آنان ساکنان این کوهستان عظیم شده اند و دیگر رهپویان را در آن وادی کار ی
نیست.
چشم اندازمان جاده است ،سیم و فلز و کارگاه ...
به شیب آخر میرسیم.
سو سوی چراغ های روستا نویدی ست برای پایان یک روز کوهنوردی در منطقه ای از لحاظ زیست محیطی
غمبار و اسفناک ...
کاش مســئوالن ما به جای توسعه و پیشرفت در درجه نخست به فکر نســل های آینده مان باشند که چگونه
می خواهند این همه تخریب کوهستان و تظلم خواهی ،حق طلبی و به قول معروف حق الناس مردم این مرز
و بوم را پاسخ گو باشند ...

مجموعه مقاالت
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ساعت  ۱۸:۳۰غرق عرق و گرما از مسیر باغ دره که روزگاری واقعأ باغ دره ای بود به سنگان رسیدیم و به
طرف تهران بازگشتیم.

پالن سوم:
هنگام حرکت مینیبوس به طرف تهران چشمانم را بسته بودم و در ذهنم سنگان چهل و دو سال پیش را
میدیدم و غرق در رویایی زیبا و دلفریب شده بودم ...
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

بخش دوم
اشعار
(عاشقانههای کوهستان)

اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()1
بهمن ماه 1394
ای کوه ها و قله ها
چه رمز و رازی در واپسین توده های سنگی و الیه های زیرین تان نهفته است
که این چنین ما را به سوی خود و به اوج بی کران عشق رهنمود می کند.
آنگاه که آواز خوش کوهستان طنین انداز می شود
طعم شیرین با تو بودن در وجودمان جاری و ساری می گردد
و حیات مان را مملو از شور و نشاط و زندگی می سازد
چه دلفریب است در جانب تو سکنی گزیدن
با هوای فرح بخش ات زنگار و غبار از دل زدودن
چه نیکوست در دامنت واپسین گام را به سوی ابدیت پیمودن
چشمها را بست و غرق رویای با شکوهت از این جهان خاموشی گزیدن

103

اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()2
آبان ماه 1395

ای کوهستان
آسمان آبی ات را می ستایم
وزش باد را که بر پیشانی ام می نوازی
دوست می دارم
می خواهمت ای ستیغ سنگی دلنواز
بگذار با پنجه هایم راه صعود از میان سنگالخ ها را بیابم
و با گام هایم قدم به قدم به چکاد تقدیس شده ات نزدیکتر شوم
مرا از خود مران
بگذار با چشمانم از قله ها به کرانه های بی انتهایت بنگرم
و لختی در آن اوج الیتناهی بیاالیم
می خواهم نفس هایم را با هوای پاکت در آمیزم
و روح و جسمم را از عطر حضور با تو بودن ،سیراب و لبریز نمایم
ای همه شادی و سرور و مستی
ای همه هستی و نیستی
ای کوهستان
ای کوهستان …
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()3
فروردین ماه 1395
در کوهساران و در کشاکش طبیعت
میبینمت
که چون دلربایی چشم نواز
بدرقه ام مینمایی
و دوشادوش من
تا چکاد کوهستان گام می نهی
هر دم که خستگی بر من چیره می شود
تو با سخن های نهان در گوشم نجوا سر می دهی
و از عشق سخن میرانی
از مهر می گویی و از مودت
آه…ای همره نادیده ام
سکوتت را می ستایم و ندایت را در جانم میشنوم

لبخند زیبایت را از من دریغ مکن
و چشم ات را بر من مپوشان

بگذار با هر گام
محو افسون نگاهت گردم
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
می خواهم با یادت و با جادوی حضورت
از آن بلندا با
آغوشی باز
به سویت بازگردم
و مهر و جان و هستی ام را
با دستانی آکنده از
عطر گل های وحشی کوهستان
هدیه ات نمایم
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()4
بهمن ماه 1395
دوست می دارمت
چون شب های زیبای تابستان و مهتاب درخشان کوهستان
مانند لبخندی که بر لب عاشقان می نشیند
تو ر ا می خواهم هم سان نسیمی خنک که بر پیشانی ام می وزد
ای که گواراتر از یک شراب نابی و شیرین تر از شهد گل های وحشی صحرائی
تو را نجوا می کنم و در رویاهایم با تمام جانم با توهستم و با تو باقی خواهم ماند.
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()5
تیرماه 1396
دل باخته کوه های وطنم
به آسمان و ابرهای سپیدش
به برف ها و صخره های ستیغ گونه اش
و به آب و باد و طوفان های سهمگین اش
به خستگی دل نوازش
به گل های وحشی و چمن زارهای بی بدیل اش
و به نواها و صوت پرندگان تیز پروازش ...

ای معبود من
میدانم که در این رهگذر
و در این سیر فنا
تنها
توئی که خواهی ماند
و من تا هستم
از تو خواهم آموخت و با تو خواهم زیست
و همچون گنجی گران بها
با تمام وجود
تو را خواهم ستود
و نگهبانت خواهم بود.
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()6
بهمن ماه 1396
چیستی و کیستی که هر دم در آن بلندا مرا نجوا میکنی
به گوشم آوازهای دلنواز سرمیدهی
و مرا به سوی خود میخوانی
برایم قصهها می گویی و از عشق سخن میرانی
من از با تو بودن
و در آغوشت آرام گزیدن
دگر نتوانم گریخت
ای کوهستان
ای مظهر پاکی و شادی
ای آن که شکیب از من ربودهای
هر دم در خیالت ره فسانه میزنم
مرا از خود مران
بگذار در کنارت مأوا گزینم
تو تودهای بیجان و سخت نیستی
تو پدیداری
پدیدار عشق و حیات ما آدمیان
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()7
مردادماه 1397
همراهم
در هنگامه رویارویی با کوهستان
به نجواهای درونت گوش فرا ده
و دل بر آن بسپار
زیرا با تو سخن های بسیار دارد
هرگه بر صخره و سنگی ،گام مینهی
هر زمان که پای بر بلندای چکادی می گذاری
و هر دم که نفست را با هوای کوهستان آکنده می کنی
بدان که او نیز با خاموشی و صالبت نظاره ات می کند
در هنگام گذر از کوره راهها و چمن زارها
علف ها را بنگر
که چگونه باد آنها را به رقصی مستانه وامی دارد
خستگی زانوانت را به دست نسیان بسپار
به افق های دور بنگر
به چشم اندازهای غروب پاییز
و به طلوع گرم و جانبخش تابستان
به لطافت بهار
و به سرمای دل فریب زمستان …
و این بار نداها را به گوش جان بشنو
که از اعماق توده های جانبخش کوهستان برمی خیزد
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
و به بانگی بلند می سراید:
تو فرزند منی
فرزند کوهستان
فرزند مادرمان زمین
فرزند عشق و دوستی و مهربانی
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()8
آذرماه 1397
این چه فسونی ست مرا تسخیر کرده
و چون زنجیری به گردن
به هر کجا می کشدم
و رهایم نمی کند
این عشق
چو شمشیری بر گردن
تیز و بران
اما
به ناز و غمزه ای
به پیشم می راند

من این عشق نا پالوده را
که از کنج دلم می تراود
با که توان گفتن

من آن چشم زیبایی را می طلبم
که با خود هزاران قصه پر غصه دارد
من آن تازگی و پاکی
و آن طراوت را می خواهم

با من بنشین
بگذار سر بر بالینت نهم
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
برق چشمان پ ر فروغ ات را می خواهم
ای فسون من
ای راز بی همتای
جان سوز و گدازم
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()9
تیرماه 1398
در آن عصر دلگیر
و در آن بلندای گاشربروم
که به ناگه
پایت لغزید و پر کشیدی
هاتفی گشتی
میان عاشقان دوران
نهیبی سر زدی
از جور زمانه:
که ای رهروان پاک کوهستان
منم لیال
زنی از کوهساران ایران
سروشی گشته ام اکنون
تا ندایی سر دهم
من این جان پاکم را
تحفه ای دانم
ز بحر کوهساران
پیامم را بشنو
از قعر وجودم
پس از من
هر گه زنان سرزمینم
پای بر چکادی بگذارند
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
نظاره شان خواهم کرد
و زمزمه ای
چنین سر خواهم داد
زنده باد ایران
زنده باد زن ایرانی
(به یاد لیال اسفندیاری)

115

اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()10
شهریورماه 1398

به انتظارت
به درگاه کوه
نشسته بودم
آمدی
با دستانی سرشار از طرب
و چشمانی تابان
دوستی را تحفه آوردی
و بر این سرای نشاندی
خنده هایت آماجی از قلب مهربانت بود
و نگاهت شادی را نجوا می کرد
چه نیکوست
دست در دست هم
در وادی عشق
به کوهستان گام بگذاریم
و به سوی بی نهایت رهسپار شویم
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()11
آبان ماه 1398
چشمانم را که فرو می گذارم
می بینمت که پیچیده در ردایی نقره فام
خرامان خرامان به سویم می آیی

و من بازوانم را در آن سوی
رودخانه ای مه آلود و خروشان
برایت گشوده ام
تا شاید این ابر سیاه درگذرد
و خورشید عالم تاب بر ما بتابد

و آنگاه که بار دیگر
در کنارم ماوا گزیدی
روی بازنشانیم و
از پس پهنه آسمان نیلگون
به کوهستان بنگریم

و به آن جلوه گاه هستی و حیات و ممات ما آدمیان درود فرستیم
و دست در دست هم بسوی چکاد رمزآلود و با شکوه اش رهسپار شویم…

در کنارم بمان
صدای نفس هایت را که با صدای باد در آمیخته است ،می شنوم
عطر حضورت با عطر گل های وحشی به مشامم میرسد و مرا مستانه به پیش میراند
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
تا چندی دیگر بر آن بلندا خواهیم رسید
و بوسه های خود را نثار تارک مقدس اش خواهیم کرد
و در آن عصر دل انگیز از فرازستان معنا ،فرود خواهیم آمد
و خود را از پس ابرهای باال آمده از دره ها و در دل تاریکی زود هنگام پاییزی رها خواهیم کرد.
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()12
فروردین ماه 1399
در این هیاهوی تاریخ
بر کرانه ساحلی
میوزد بادی سهمگین
نوای پر شور مرغان دریایی
میپیچد در گذر زمان
و ابرهای سیاه
دوشادوش هم
میزنند نهیبی دهشتناک
که گویی زندگی
از این دیار رو بر کنده است
در شهر
صدای ناقوس مرگ
طنین انداز است
و مردمان
با صدای زنگ آن
هراسان و شتابان
سر در گریبان خود میگذارند
و میگذرند
آه ای سایه مرگ
که چون ابری سنگین
نشسته بر تارک هستی ما
و نیزه های زهر آلود خود را روانه کرده
قلب مان را نشانه رفته ای
بدان که زنجیره هستی
در میان ما
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)
ناگسستنی ست
زیرا
عشق
پیوند دهنده میان ماست …
در این دوران
آشوب عشقی در دل
مرا به سوی خود میخواند
دخترکی با چشمانی روشن تر از خورشید
لبانی سرخ فام
و نیلبکی در دست
آسوده در کلبه ای
رمیده در دل کوهساران
با نوایی محزون
همراه نسیم بهار
دل آرام
سرودی دلنشین میخواند
سرود
(عشق و امید دوران کرونا)
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اشعار (عاشقانه های کوهستان)

شعر شماره ()13
اردیبهشت ماه 1399
(مرثیه ای برای یک کوهنورد)
در آن باد
در آن کوه یخ زده
چو بشکست نقابی و فروریخت برفی
نگونسار شد
عاشقی از کوهساران
درون مه
در آن برف انبوه
بگفت آن عاشق شیدا
که ای رهروان دیرینم:
نام من عشق است آیا می شناسیدم؟
زخمی ام – زخمی سراپا – می شناسیدم؟
با شما طی کرده ام راه درازی را
خسته هستم – خسته – آیا می شناسیدم؟
در آن دم
الله های خفته در زیر تلی از برف
بانگ برآوردند:
که ای کوهیار عاشق
در بهاران
هنگام سربرآوردن از خاک
( سرخی خونت را به سرخی جانمان) خواهیم آمیخت
تا هر دم که رهروان غم زده ات
پای در کوهستان نهند

121

اشعار (عاشقانه های کوهستان)
یاد الله های واژگون دوران کنند
و در دل ندا سردهند:
اینچنین بیگانه از من رومگردانید
در مبندیدم به حاشا ،می شناسیدم!
در کف فرهاد تیشه من نهادم ،من !
من بریدم بیستون را می شناسیدم
من همان مهربان سال های دور
رفته ام از یادتان؟ یا می شناسیدم؟
نام من عشق است آیا می شناسیدم؟
نام من عشق است آیا می شناسیدم؟

به یاد حسین صادق زاده و همه درگذشتگان عرصه کوه و ورزش کوهنوردی
( به همراه بازنویسی بخش هایی از شعر مشهور آیا می شناسیدم؟ از غزلسرای معاصر زنده یاد
حسین منزوی)
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بخشی از مقدمه ...
قسمت اول این مجموعه در آذرماه سال  ۱۳۹۳به بهانه برگزاری جشنواره دوساالنهی کوه نوشته های انجمن
کوهنوردان ایران جمع آوری و منتشر شد.
حال قسمت دوم این مجموعه به انضمام  ۱۳سروده کوهستان  ،تقدیم این جشنواره دوساالنه می گردد که
چهارمین دور آن در آذرماه سال  ۱۳۹۹برگزار خواهد شد.
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