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 3                                 مقدمه  

 

 مقدمه 
دیده شدن  از سر شهره و سالهاست که در حوزه کوه و کوهنوردی می خوانم و می نگارم و این دلمشغولی نه

 بلکه به سبب وجود شور و شوق و انتقال تجربیات ام به دوستان و مخاطبان است.

ای انجمن هی کوه نوشته دوساالنه رهنوابه بهانه برگزاری جش ۱۳۹۳اه سال قسمت اول این مجموعه در آذرم

 کوهنوردان ایران جمع آوری و منتشر شد.
 

دد که ، تقدیم این جشنواره دوساالنه می گرسروده کوهستان ۱۳م حال قسمت دوم این مجموعه به انضما

 برگزار خواهد شد. ۱۳۹۹چهارمین دور آن در آذرماه سال 

 

الزم به ذکر است منبع هر دو مجموعه در وب سایت باشگاه کوهنوردی اسپیلت به آدرس 

www.espilat.com .طی یازده سال گذشته منتشر و بایگانی شده است 

ری و انتشار اهی عزیزم سرکار خانم سپیده میرشانی جهت همیاری و همکاری ایشان در امر جمع آواز هم باشگ

 این مجموعه کمال تشکر و قدردانی را دارم.

 

وشتارهای کوه و در پایان امیدورام این مقاالت و اشعار تحفه سبز و ناچیزی گردد به دنیای عظیم ادبیات و ن

 شه سرافراز.کوهوردی کشور عزیزمان ایران همی

 

 با درود و سپاس فراوان 

 ذبیح اله حمیدی

  1399آبان          
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                  بخش اول

                  مجموعه مقاالت

 هاو دست نوشته
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 آشنایی با یکصد چهره ورزش کوهنوردی ایران -1
  1394خرداد ماه       

  

 :مزمان نگارش این مطلب روی دو موضوع متمرکز بود

 اول اینکه چه لزومی برای نوشتن آن وجود دارد؟ 

 تاد چه؟دوم آنکه آیا صحیح است فقط از یکصد نام استفاده گردد و اگر نامی مهم از قلم اف 

  

است برخی  در مورد سئوال اول به این نتیجه رسیدم که چون تاکنون در این مورد مطلبی چاپ نشده و ممکن

د، باید به کدام مایل باشند تا با یکصد نام تأثیرگذار این ورزش آشنا شون از کوهنوردان، به خصوص نسل جوان

 ؟ ...منبع رجوع کنند

اند و یا هدر این لیست شما به اسامی برخواهید خورد که حتی در صده گذشته کوهنوردی کالسیک انجام داد

بوده، به سادگی  هداف واالیشانبا نام افرادی آشنا خواهید شد که متأسفانه جانشان را در این راه که همان ا

 .اندازدست داده

سته رتبه این که ورزش ما اکنون به این مرحله از پیشرفت رسیده است که به گفته برخی کارشناسان توان

ست که عمری را در پانزدهم کوهنوردی جهان را کسب کند، اتفاقی است که بیشتر آن مرهون زحمات افرادی

اند نام کشور هاشقانه با وقت، هزینه، انرژی و حتی جان خود موجب آن شداند و عاین ورزش صرف کرده

 ... ه و در جهان پرآوازه شودالمللی خوش درخشیدعزیزمان ایران در جامعه بین

ست و صدالبته ادر مورد سئوال دوم باید عنوان کرد به هیچ وجه مدعی نیستم که این یکصد نام نهایی و قطعی 

توانیم به اسامی بیشتر بسیار است. لذا معتقدم با همکاری شما همنوردان گرامی می جای خطا و سهو در آن

 .و تأثیرگذارتری دست یابیم

ام کرده سالی است که در این ورزش صرف ۴۰تمامی این یکصد نام، عصاره اطالعات و خاطرات شخصی من از 

 .یست را کامل کنندترند که این لز من اصلح و الیقادانم و مطمئنم که بسیاری و می

لب کند، الاقل پس به همین جهت امیدوارم چنانچه این اقدام نتواند نظر موافق همه دوستان و همنوردان را ج

ای باشد برای همه کسانی که در این ورزش عمری را سپری کرده و از آنان یا مانند این یکصد هدیه و تحفه

ها دور شده، از متن اد تأثیرگذار و ناشناس این جهان از خاطرهنفر نامی باقی مانده و یا مانند بسیاری از افر

 .انداند و به ابدیت پیوستهناپایدار تاریخ نیز پاک گشته

این را هم اضافه کنم، سرعت قلمم در نوشتن این سطور بسیار کند و آرام بود. شاید چند ماه طول کشید تا 

ر مورد این افراد بنویسم، زیرا نوشتن در مورد برخی از این بتوانم عبارتی هرچند کوتاه در حد یک یا دو خط د

 .بزرگان بسیار سخت بود
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ضاوت در مطمئناً ق. شاید بتوان گفت منظور فقط شناساندن این یکصد نفر به جامعه کوهنوردی بود و بس 

 .گرددمورد آنان و عملکرد تک به تکشان به شما و تمام خوانندگان این سایت بازمی

 

 :ا یکصد چهره ورزش کوهنوردی ایران )البته به ترتیب حروف الفبا(آشنایی ب

 هومن آپرین (۱

اورست صعود کرد. او متأسفانه در بهار سال  به قله ۱۹۹۰االصل مقیم آمریکا که در سال اولین ایرانی

 .جاری چشم از جهان فروبست

 صادق آقاجانی (2

توان عامل اصلی ه داشت ـ ایشان را میرا بعد از انقالب برعهد ها ریاست فدراسیون کوهنوردیسال

 .کوهنوردی برشمرد« دولتی»یایی در بخش اندازی صعودهای هیمالراه

 پرستو ابریشمی (۳

های این ورزش همواره از کوهنوردان و مربیانی که به همراه همسرش حامد کرامت در تمام زمینه

 .پیشگام و فعال بوده است

 محمود اجل (۴

رسد. او را اولین یم( ۱۳۰۰رد همدانی به صده گذشته )قبل از سال های این کوهنوقدمت فعالیت

 .نامندکوهنورد کالسیک ایران می

 نعمت اخضری (5

اریخ ت)از پیشکسوتان فعال کوهنوردی همدان با سوابقی درخشان در این ورزش و نویسنده وبالگ 

 (کوهنوردی همدان

 احمد اخوان (6

اندازی و سرپرستی کنون چندین گروه کوهنوردی را راهاز پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی کشور که تا

 .کرده است

 جعفر اسدی (7

نظامی  متری جهان )ماناسلو( که در یک تیم کوهنوردی ۸۰۰۰اولین ایرانی صعودکننده به یک قله 

 (۱۳55). در زمان رژیم گذشته رخ داد

 لیال اسفندیاری (۸

یابد که متأسفانه در سال سیاری دستهای بطی ده سال کوهنوردی توانست به افتخارات و پیشرفت

 .با هیمالیا همراه شد همیشه برای پیکرش و کرد سقوط طی صعود قله گاشبروم دو ۱۳۹۰
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 زادهفریدون اسماعیل (۹

های ایران برجا گذاشته شماری را بر عرصه کوهستانکوهنورد و مربی فعال همدانی که صعودهای بی

ود قلل ایران از او به دان ایران بود. )کتاب راهنمای صعترین کوهنوراست. او همچنین یکی از فنی

 (.یادگار به چاپ رسیده است

 اشتری …عبدا (۱۰

 زیست کوهستانگزاران انجمن حفظ محیطاز مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی و از بنیان

 مهدی اعتمادفر (۱۱

ه قلل ننده بمتری منطقه پامیر( ـ صعودک 7۰۰۰قله  5)صعودکننده به  ”پلنگ برفی ایران“اولین 

 .و جان خود را از دست داد کرده سقوط دائوالگیری قله صعود هنگام در که.. …برودپیک و 

 اقبال افالکی (۱2

 نوردیهیمالیانورد و از اعضای پیشکسوت گروه کوهنوردی کاوه و از مسئولین فدراسیون کوه

 محمد اوراز (۱۳

در سال  ۱شربروم من قله گاةةدر بهای که ناخته شدهةکوهنورد مطرح و هیمالیانورد و قهرمان ملی ش

 .به ابدیت پیوست ۱۳۸2

 کیومرث بابازاده (۱۴

 های گوناگونآوران و فعالین این ورزش در عرصهاز پیشکسوتان کوهنوردی و از نام

 ابراهیم بابایی (۱5

ای درخشان در صعودهای متعدد فنی و کالسیک از پیشکسوتان و فعاالن ورزش کوهنوردی با سابقه

 ی آرش و ابرمرد سابقهادر باشگاه

 آیدین بزرگی (۱6

ترین فاجعه کوهنوردی ایران با درگذشت او به همراه همنوردانش )پویا کیوان و مجتبی ید غمناک

 .رقم خورد( ۱۳۹2جراحی( در برودپیک پاکستان )تابستان 

 اکبر بشردوست (۱7

 ۱۳۸۳است. او در سال گزار چند گروه کوهنوردی در ایران بوده کوهنورد و مربی پیشکسوت که بنیان

 .درگذشت
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 رضا بهادرانی (۱۸

متری  ۸۰۰۰مربیان فدراسیون کوهنوردی ـ صعود و تالش بر روی پنج قله  از ـ کوهنورد کرمانشاهی

 کوهنوردان از زنی بهادرانی …جهان ـ عضو اولین تیم صعود زمستانی قله نانگاپاربات ـ برادر او صحبت ا

 .است فعال

 علیرضا بهپور (۱۹

 متری دیگر ۸۰۰۰رد ـ صعودکننده به قله لوتسه و تالش بر روی چند قله پزشک کوهنو

 لیال بهرامی (2۰

الیا در متری در هیم 7۰۰۰کوهنورد و مربی برف و سنگنوردی ـ صعود و تالش بر روی چند قله 

 .های او به چشم می خوردکارنامه فعالیت

 وحید بهرامی (2۱

 های اجتماعی کوهنوردین حوزهاز پیشکسوتان و مربیان باشگاه دماوند و از فعالی

 عباس ثابتیان (22

 فعال کوهنوردی و از مدیران انجمن کوهنوردان ایران ـ نویسنده وبالگ آرام کوه

 عباس جعفری (2۳

ای در کشور نپال هنگام گرد ـ خطیب و مقاله نویسی که در حادثهعکاس ـ کوهنورد ـ طبیعت

 .م نمودسلیای وحشی جان به جان آفرین تقایقرانی در رودخانه

 ناصر جنانی (2۴

 گزاران خانه کوهنوردان تهراناز پیشکسوتان فعال کوهنوردی و از بنیان

 سعید و حسن جواهرپور (25

 دماوند باشگاه عضو هر دو برادر از کوهنوردان و مربیان شناخته شده تهران و

 قصابانیجالل چشمه (26

نوردی ـ ه در حوزه هیمالیااز کوهنوردان پرتوان همدان و از مربیان فدراسیون کوهنوردی به ویژ

 متری جهان ۸۰۰۰صعودکننده به چند قله 

 نرگس حکیمی (27

 ۱۳۹۳ال ساولین مربی بانوی کوهنورد ایرانی و همسر کوهنورد و مربی فعال، اکبر بشردوست که در 

 .چشم از جهان فروبست
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 داود خادم (2۸

در  K2 صعود قله هان که در آخرین تالش خود جهتــمتری ج ۸۰۰۰ودکننده به چند قله ــصع

 (۱۳۸۳به همراه یک کوهنورد روس جان خود را از دست داد. )سال « استریمجت»طوفانی موسوم به 

 محمد خاکبیز (2۹

ـ ( ۱۳55ری ماناسلو )ــمت ۸۰۰۰سته ـ سرپرست اولین تیم اعزامی به صعود قله ــتیمسار بازنش

 بق فدراسیون کوهنوردیــرئیس اس

 عزیز خلج (۳۰

این ورزش داشته  هـماری در عرصــشهای بیرانی که فعالیتـخته شده تهمربی و کوهنورد شنا

 ...ا فدراسیون کوهنوردی و مجله کوه ور در کانون کوهنوردان تهران تــاست. از حض

 فرشاد خلیلی (۳۱

در بهمن جاده دیزین  ۱۳۸۸ند که در سال شده باشگاه دماوکوهنورد و مربی و هیمالیانورد شناخته

 .ای جان باختندنفر( به شکل ناباورانه ۸ن خود )جمعاً به همراه همراها

 رضا خوشدل (۳2

 از کوهنوردان و مربیان مشهدی ـ نویسنده مطالب کوهنوردی

 چینناصر خوشه (۳۳

جنون ویژه در شهرستان اراک که در کنار پناهگاه قله کلاز پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی کشور به

 .درگذشت

 رحیم دانایی (۳۴

 .ی به چاپ رسانده استشماری در حوزه کوهنوردهای بیای که کتابهکوهنورد و نویسند

 مهدی داورپور (۳5

ها است به عنوان مسئول بخش صعودهای ورزشی )سنگنوردی( و مسابقات در فدراسیون سال

 .رسانی استکوهنوردی مشغول به فعالیت و خدمت

 محمد داودی (۳6

انی که در هنگام صعود زمست« دهه شصت کوهنورد و سنگنورد»دبیر اسبق فدراسیون کوهنوردی ـ 

کوه به بیماری مبتال شد و جان خود را از دست داد. سالن سنگنوردی شیرودی تهران به دیواره علم

 .گذاری شده استیاد او نام

 حمید دهقان (۳7

 .کوهنورد کرد )سنندجی( که با صعود قله اورست به جمع فاتحان بام جهان پیوست
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 جالل رابوکی )فروزان( (۳۸

های تشکیالتی و کوهنوردی کوهنوردان برجسته ایران در رژیم گذشته و رژیم فعلی که با فعالیت از

او متأسفانه  .خود را در این ورزش جاودانه کرد ساعت نام 26ویژه با صعود چهار جبهه دماوند در به

 .گذشتدر هنگام صعود به قله دماوند، گرفتار طوفانی مهیب شد و ۱۳۸۱ی ام فروردین ماه ــدر س

 فرخ رحمدل (۳۹

 گذاران باشگاه دماوند و از مربیان و پیشکسوتان این ورزشعضو باشگاه نیرو و راستی ـ از بنیان

 ناصر رستمی (۴۰

 .هایش در دوره رژیم پیشین بوده استکوهنورد و مربی پیشکسوت که عمده فعالیت

 یونس رضاخانی (۴۱

ای بسیار پربار در حوزه باد با سابقههرستان نظرآـاز پیشکسوتان و فعاالن کوهنوردی تهران و ش

  کوهنوردی داخلی و خارجی ـ مسئول برگزاری چند اردوی هیمالیانوردی

 حسین رضایی (۴2

های آتشفشانی )به روایت خود( از فعالین فدراسیون کوهنوردی ـ مدیر روابط عمومی کوهنورد قله

 .نوشتگ کوههای متمادی ـ نویسنده وبالاین فدراسیون طی سال

 افشارین رفعتیحس (۴۳

 .است از آخرین رؤسای اسبق فدراسیون کوهنوردی در رژیم گذشته که فعالیت درخشانی داشته

 مرتضی رمضانی (۴۴

 تان دماوندهیمالیانورد و رئیس فعلی هیئت کوهنوردی استان تهران و از فعالین کوهنوردی شهرس

 محمد رئوفی (۴5

سزایی  باشگاه کوهنوردی تهران نقش به از پیشکسوتان این ورزش که در تشکیل و استمرار فعالیت

 .ایفا کرده است

 رضا زارعی (۴6

راسیون کوهنوردی کشور دــاکنون ریاست فـ هم« کوه قاف»الیانورد ـ مربی و نویسنده وبالگ ـهیم

 .شان استــبرعهده ای

 مهری زرافشان (۴7

( ۱۳۹۳) ل گذشتهگاه دماوند ـ ساــنورد و مربی شناخته شده ایرانی ـ عضو باشــاولین بانوی کوه

 .ان برپا شدهای نامبرده در تهربه افتخار فعالیت« بانوکوه»نمایشگاه عکسی با عنوان 
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 قلمحسن زرین (۴۸

شکیل باشگاه ابتدای ت از( قلمزرین …از فعالین ورزش کوهنوردی که به همراه پدر بزرگوارش )ثارا

 .است در این سازمان کوهنوردی حضور پرثمر داشته ۱۳۳2دماوند از سال 

 ابوالفضل زمانی (۴۹

 (های ایرانیخچال)کوهنورد و نویسنده زنجانی ـ عضو باشگاه تهران ـ نویسنده وبالک 

 مریم ساعی (5۰

 بانوی کوهنورد و از فعالین هیئت کوهنوردی استان تهران

 افسر شاندیز (5۱

من الین انجبه همراه خواهر خود اختر شاندیز از بانوان پیشکسوت کوهنورد باشگاه آرش و از فع

 کوهنوردان ایران

 رامین شجاعی (52

 کوهنورد باشگاه آرش ـ نویسنده وبالگ داستان کوه و از فعالین حوزه هیمالیانوردی

 محمود شعاعی (5۳

 (اورست) رئیس اسبق فدراسیون کوهنوردی و از پیشکسوتان این ورزش ـ صعودکننده به بام جهان

 رضا شهالیی (5۴

فق به چندسال اخیر با صعودهای هیمالیایی و موکوهنورد و مربی شناخته شده کرمانشاهی که در 

 .شتگهای شاخص این ورزش در کشور تبدیل یکی از چهره

 بهمن شهوندی (55

گزار صعودهای زمستانی در ایران پیشکسوت ورزش کوهنوردی از کانون کوهنوردان تهران که بنیان

صورت گرفت. همچنین ی او کوه با سرپرستلقب گرفته است. اولین صعود زمستانی قلل منطقه علم

 .های او در زمینه ورزش کوهنوردی استساخت پناهگاه سیمرغ در غرب دماوند از دیگر فعالیت

 مهدی شیرازی (56

 ه کوهنوردان تهرانگزاران فعال خانپیشکسوت کوهنوردی و از بنیان

 ابراهیم شیخی (57

عتی قلل صعود سر( وممتری گاشربر ۸۰۰۰مربی و کوهنورد ماراتن کار تهرانی ) صعود کننده به قله 

 .اندنی اوستیال دماوند)در شانزده هفته متوالی( از کارهای به یادم ۱6ایران به ویژه صعود سرعتی 

نورد ــدر مسیر )ماراتن( توچال به دماوند در )گردنه سینه زا( و در کنار هم ۱۳۸7وی در سال 

 .زاده چشم از جهان فرو بستاش جلیل صفرعلیدیرینه
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 هادی صابری (5۸

 بیر فدراسیون و صعودکننده به قله برودپیک پاکستاند

 فرخنده صادق (5۹

 .عود کردندصقله اورست را  ۱۳۸۴به همراه الله کشاورز اولین بانوان ایرانی بودند که در سال 

 مقدمحسن صالحی (6۰

 ۱۳7۴که از سال « کوه»از پیشکسوتان کوهنوردی گروه همت شمیران و مدیرمسئول مجله وزین 

 .رسیده است 7۸اکنون به شماره اپ شده و همتاکنون مرتب چ

 مقدمحسین طالبی (6۱

همدان که به اتفاق حسن نجاتیان صعودهای سرعتی و گشایش  ستارهاز کوهنوردان و سنگنوردان فوق

های ایران رقم زد ـ متأسفانه ایشان در جوانی به کوه و دیگر دیوارهمسیرهای بسیاری را در دیواره علم

 .یماری سرطان درگذشتدلیل ابتال به ب

 محسن عبدلی (62

 رئیس اسبق هیئت کوهنوردی استان تهران و از مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی          

 عزیزی …عبدا (6۳

سقوط  ۱۳75سامانی( در سال )وهنوردان تهران که هنگام فرود از قله کومونیزم کگزاران خانه از بنیان

مات روحی همنورد او حسین حراستی نیز به دلیل تأل کرد و جان خود را از دست داد. در این حادثه

دان فعال و ایست قلبی جان باخت. نفر سوم این تیم مسعود آقاباالیی بود که هم اکنون از کوهنور

 .هستند …دو برادر دیگر عبدا یاد علی عزیزیحسین عزیزی و زنده .تبریزی می باشد

 ابوالفضل عظیمی (6۴

 میته پیشکسوتان فدراسیون کوهنوردیاز پیشکسوتان کوهنوردی ـ مسئول ک

 سهند عقدایی (65

یاد لیال اسفندیاری ـ از کوهنوردان باشگاه دماوند و صعودکننده به قله نانگاپاربات به سرپرستی زنده

 ”اسپیلت البرز“مدیر شرکت مسافرتی و گردشگری 

 نژادعباس علی (66

 از کوهنوردان و مربیان فعال استان تهران ـ عضو باشگاه دماوند

 مهدی عمیدی (67

کسیژن دومین پلنگ برفی ایران و صعودکننده به قلل اورست و لوتسه )بدون استفاده از کپسول ا

 .آفرین تسلیم کردبالن فرانسه جان به جانمکمل( که متأسفانه در صعود قله مون
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 محمدباقر عیوضی (6۸

ه ــمعی را در جانگنوردان بسیارـردان و ســاز پیشکسوتان و مربیان کرمانشاهی که تاکنون شاگ

 کوهنوردی پرورانده است ـ نویسنده وبالگ کوه و کوهنوردی

 محمد فرضیعلی (6۹

وه ــکایان منطقه علمــولین راهنمالردشت( از اــدوست فرضی در رودبارک )کبه همراه فرزندش علی

 .شوندوب میـــمحس

 مهدی فرهادی (7۰

 اب منطنکوهنورد و سنگنورد باشگاه دماوند ـ نویسنده وبالگ هم

 کاظم فریدیان (7۱

 K2 ه به قلهکوهنورد و سنگنورد باشگاه دماوند ـ همالیانوردی که به عنوان اولین ایرانی صعودکنند

 .نامش در تاریخ کوهنوردی ایران جاودانه شد ۱۳۸6در سال 

 سازعظیم قیچی (72

آستانه  ران و دــمتر جه ۸۰۰۰قله باالی  ۱۳ودکننده به ــخارترین کوهنورد ایرانی و صعــپرافت

  ۸۰۰۰×۱۴گاه ـه به باشــپیوست

 کاوه کاشفی (7۳

های گوناگون از کوهنوردان باشگاه دماوند و رئیس اسبق هیئت کوهنوردی استان تهران که با فعالیت

 .ردکو چندساله خود در این هیئت، خدمات بسیاری را به جامعه کوهنوردان استان تهران عرضه 

 پروانه کاظمی (7۴

ه جمع ب( 2۰۱2رد زن ایران که با صعود دو قله اورست و لوتسه در یک فصل )پرافتخارترین کوهنو

  بانوان رکورددار کوهنوردی جهان پیوست/عضو باشگاه اسییلت

 ایجلیل کتیبه (75

های بیست و سی گزاران ورزش نوین کوهنوردی ایران در دههژورنالیست کوهنورد و یکی از بنیان

 .( از مسیرهای به یاد ماندی اوستاییبهکت) شمسی ـ صعود دیوراه شاخک

 صادق کرباسی (76

  کوهنورد و مربی پیشکسوت همدانی

 اسماعیل کشتکار (77

  کوهنورد پیشکسوت، شاعر و عکاس شیرازی
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 محمدرضا کفاش (7۸

 گزاران خانه کوهنوردان تهران و مربی پیشکسوت و از فعالین هیئت کوهنوردی استاناز بنیان

  تهران

 حسن گرامی (7۹

نام ترانگو بی سنگنوردان فعال باشگاه آرش که با سرپرستی تیم صعودکننده به برجاز کوهنوردان و 

 .آوران این ورزش پیوستبه جمع نام ۱۳۹۱در سال 

 پورکاظم گیالن (۸۰

ه فعالیت از پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی و اسکی که با بیش از نود سال سن همچنان در این عرص

 .نمایدمی

 عباس محمدی (۸۱

زیست کوهستان ـ نویسنده وبالگ  کوهنوردی باشگاه آرش و از فعالین مطرح محیط از پیشکسوتان

  بان کوهستاندیده

 فراود محمدی (۸2

  یراناز پیشکسوتان کانون کوهنوردان تهران و نویسنده فعال کتب گوناگون کوهنوردی در ا

 حمید مساعدیان (۸۳

 ـه کوهنوردی همت شمیران پزشک کوهنورد و نویسنده سایت انجمن پزشکی کوهستان و عضو گرو

  فعال در حوزه جستجو و نجات کوهستان

 ایرج معانی (۸۴

متری  ۸۰۰۰کوهنورد اهل اردبیل ـ از فعالین فدراسیون کوهنوردی ـ صعود و تالش بر روی چند قله 

 جهان ـ عضو اولین تیم صعود زمستانی قله نانگاپاربات

 علی مقیم (۸5

های کوهنوردی همواره اپ نقشهچ، در زمینه تهیه و های این کوهنورد پیشکسوتبدون شک فعالیت

 .در یادها خواهد ماند

 گغام مناسیان (۸6

کوه ها در علمکوهنورد ارمنی دهه بیست و سی ایران که اولین صعود بسیاری از قلل، مانند خرسان

وه که کسنگ علمبه نام او ثبت شده است ـ تابلوی فوت برادر او )نورایر مناسیان( بر روی قله سیاه

 .است، هنوز پابرجاست ۱۳۳7مربوط به سال 
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 منوچهر مهران (۸7

 گزاران ورزش کوهنوردی به شکل گروهی و باشگاه در دهه بیست شمسیاز بنیان

 محمدحسن نجاریان (۸۸

نویس و دومین رکورددار صعودهای کوهنورد و مربی زنجانی )لرستانی( ـ هیمالیانورد ـ عکاس ـ کوه

 سنده وبالگ کوهمتری ایران ـ نوی ۸۰۰۰قلل 

 علی نصیری (۸۹

 پیکمتری برود ۸۰۰۰از مربیان و کوهنوردان باسابقه باشگاه تهران و صعودکننده به قله 

 فرامرز نصیری (۹۰

 (هاکالغ)کوهنورد اسبق باشگاه دماوند و نویسنده وبالگ انتقادی ـ جنجالی 

 دوستجواد نظام (۹۱

نه ــاکنون در زمیان همی انجمن غارنوردان ایراندازمربی و از اعضای باسابقه باشگاه دماوند که با راه

 (.دوست از مستندسازان این ورزش استغارنوردی مشغول به فعالیت است. )برادر وی، رضا نظام

 حسین نظر (۹2

و از  متری 7۰۰۰پیشکسوت کوهنوردی و مربی فعال و بااخالق این رشته ـ صعودکننده به چند قله 

 مربیان ورزش اسکی

 غان(محمود نظریان )اف (۹۳

 نوردیهای متعدد کوهاز مربیان و پیشکسوتان کوهنوردی و از مؤسسین گروه

 رسول نقوی (۹۴

کوه لل علمایان قــلف مشهدی صفر نقوی، از اولین راهنمــودکنندگان قله اورست ـ فرزند خـــاز صع

 طقه رودبارک )کالردشت(ـــدر من

 محسن نوری (۹5

 .در اثر ابتال به سرطان درگذشت ۱۳۹2کوهنورد و مربی شناخته شده تهرانی که سال 

 محمد نوری (۹6

زمستانی و  از مربیان و پیشکسوتان باشگاه آرش و از فعالین انجمن کوهنوردان ایران ـ خاطره صعود

 .هنوردان باقی استکوه در دهه شصت در اذهان کویواره علمنفره او به دتک

 نوری …انصرت (۹7

 کوهنورد و مربی پیشکسوت
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 محمود هاشمی (۹۸

ضو متری جهان ـ ع ۸۰۰۰ود و تالش بر روی شش قله ــدراسیون کوهنوردی ـ صعــن فـلیاز فعا

 ود زمستانی قله نانگاپارباتــاولین تیم صع

 کارحسین هیزم (۹۹

زد کوه زبانبار او به دیواره علم 7۰از کوهنوردان و سنگنوردان باشگاه آرش ـ رکورد صعود بیش از 

 .نوردان استدیواره

 پورنیما یزدی( 100

 .ها از مسیر شمالی اورست را به ثبت رساندندمایه اولین صعود ایرانیبه اتفاق عارف گران
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  اسفندیاری لیال یاد به –نورد ای برای یک کوهمرثیه -2

 1390مرداد ماه نگارش :          

 1394انتشار: تیرماه        

 به مناسبت چهارمین سالگرد جاودانه شدن       

 

اش را اجرا قاطع و بدون حاشیه برنامه ار نیز تنها رفت، بدون به دوش کشیدن مسئولیت کس دیگریو این ب

 ... دادچقدر به این استقالل اهمیت می، کرد، خودش بود و خودش
 

 ه دیگران ثابت کند که آنها قادر به درکش نبودند؟بخواست چه چیزی را می

جتماعی و ورزشی را بشکند اصارها و نبایدها و باورهای غلط و رایج تواند حشاید اینکه یک زن تا چه اندازه می

 .های یک انسان در درجه اول به قدرت اراده او معطوف است و بسو با صدای بلند فریاد بزند: توانایی

تری های مختلف باید در درجات پاییناو ثابت کرد نوع جنسیت، فرهنگ، ثروت، قدرت فیزیکی و رانت

 .وندگذاری شارزش

نورد فعالی ممکن است پیش درست است که بدشانسی آورد و پایش لغزید، ولی این بدشانسی برای هر کوه

 .بیاید. این قانون نانوشته ورزش ماست
 

 امد؟های دیگر پیش نیها و خیلییلیها، اعتمادفرها، خلها، خادممگر برای اورازها، رابوکی

نورد کشور باقی دار بانوان کوهاش برای همیشه اسطوره و طالیهسالهبه گمان من او با آن کارنامه درخشان ده

رداخت پخواهد ماند، چرا که در این مدت به سه ضلع این ورزش )شخصی، باشگاهی و اجتماعی( به درستی 

داد، نسبت به باشگاه مطبوعش های فردی خود را افزایش میها و تجربهزیرا عالوه بر آن که هر سال مهارت

 .یافتمی حضور زنی( جمعی) نوردیکوه محافل تمام در ضمناً و بود متعصب و فعال نیز «د دماون اشگاهب »

 

 !او تبدیل به نمادی شده بود برای اعتراض

عدالتی و جهل و نابرابری ورزشی و با تمام بضاعت خود، با اعتماد به نفس درخشان و طبع اعتراض به بی

ها با وجود داشتن امکانات فراوان مالی و غیرمالی از فکر کردن فت که خیلیگهایی میبلندش همواره از هدف

 .نسبت به آنها عاجزند

ای نوردی(، دور هم جمع شویم و با هم مجموعههای کوهها و گروهباید همه ما )باشگاه»روزی در باشگاه ما گفت: 

 .نوردیمان تالش کنیمبزرگ را تشکیل دهیم و متحد برای کوه
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ده است، چرا ن او همواره ورد زبان تمام بزرگان حوزه فرهنگ و سیاست، اقتصاد و ورزش و اجتماع بواین سخ

دانیم هرجا که تواند قدری التیام یابد و درمان شود. همه میکه درد بشر امروز تنها با اتحاد و همبستگی می

 .اش چه خواهد بوداختالف و چند دستگی هست، نتیجه
 

خواهند به آرزویش جامه عمل بپوشانند و پیکر عزیزشان را همچون یادش، اش میادهچه نیکوست که خانو

  ... زده هیمالیا زنده و جاودان نگه دارندهای یخبرای همیشه در دل کوه

 

پا کرده ای از این شهر بهای در گوشهنوشتهمانده از این قافله باید برایش دعا کنیم و سنگو ما زمینیان و باقی

 .ده و جاوید نگه داریمنورد را برای همیشه زنطره این بانوی کوهو خا
 

رخ داد، صمیمانه  2نوردی اسپیلت درگذشت او را که در هنگام بازگشت از صعود قله گاشربروم باشگاه کوه

 .نمایدی آرزو میقرارش آرامش ابدتسلیت گفته، از خداوند منان برای روح بی
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  ن و قله کورژنفسکایاروایت سفر به تاجیکستا -3
 1394مرداد ماه         

 

 :دمهمقـ

  94 شهریور اول یکشنبه

نفر از  به تهران بازگشت. با چند همنوردم حمید محمودی امروز از شهر دوشنبه )مرکز کشورتاجیکستان(

فر دقیقاً این ساش به استقبال او به فرودگاه امام رفتیم و تا تهران همراهیش کردیم. دوستان باشگاه و خانواده

ایا از جهت صعود قله کورژنفسک ۹۴تیرماه  ۳۱روز طول کشید. من و حمید روز چهارشنبه  ۳2برای حمید 

 .ردیمطریق فرودگاه مهرآباد به مشهد و از آنجا به شهر دوشنبه رفته، برای صعود این قله اقدام ک

 

ه کرده ه و مقدمات بسیاری را آمادالزم به ذکر است از مدتها قبل مانند هر سفر جدی به آن فکر کرد

جمله(فقط  بودیم.نتیجه این سفر برای حمید محمودی خوشبختانه صعود قله کورژنفسکایا و برای من )در یک

ید این چند تجربه ای که بهای زیادی برای آن پرداختم و شا .کسب یک تجربه تلخ و غیرقابل پیش بینی بود

 .نده تنها بازخورد عملی من از این برنامه باشدسطر و چند عکس که در دوربینم باقی ما

 

نوردی مختلفی را داخل و خارج کشور اجرا کرده ام با شکست ها و موفقیت در این چند دهه که برنامه های کوه

اهم جزئیات های بسیار مواجه بوده ام ولی این بار شکست و ناکامی ام از نوع و جنس دیگری بود که می خو

ر معرض دید ددر درجه اول برای خودم و در درجه دوم در یک رسانه عمومی به ثبت برسد و آن را بنویسم تا 

ختیار همه قرار دهم دوستان و همنوردانم قرار گیرد و به نوعی تحلیل این رویداد تلخ را )به انتخاب خودم( در ا

 .باشدتا چنانچه کسانی مایلند دیدگاه خود را ابراز کنند راه آن آسان و قابل دسترس 

هاست به قلم من در این سایت منتشر می شود برخالف تمام گزارش برنامه ها و روند نوشتاری آن که سال

 .شدبا خواندنی و این بار نوشته ای با سبک و سیاق دیگری خواهید دید که امیدوارم برایتان جالب

********** 
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 94،5،3شنبه 

 چهارمین روز سفر

فاصله  کیلومتر ۳۰۰حدود  یم که با شهر دوشنبه )مرکز کشور تاجیکستان(دیروز به شهرک جیرگیتال رسید

بوس طی کردیم. اینطور که پیداست قرار است روزهای زیادی اینجا بمانیم. دارد. این سفر طوالنی را با مینی

دخشان( نوردان را به بیس کمپ منتقل کند در عملیات امدادرسانی سیل )ایالت بکوپتری که باید کوهگویا هلی

 .گرفتار امداد و نجات شده و تا هفته آینده به اینجا نخواهد آمد

های زیادی دورمان را فرا گرفته پس برای دست گرمی تصمیم می گیریم امروز نزدیک ترین آن را صعود کوه

 .متر ارتفاع داشت ۳۰۰۰کنیم. این قله حدود 

********** 

 

 94،5،9جمعه 

 دهمین روز سفر

های اطراف شهرک را یکی پس از دیگری صعود کردیم و امروز تصمیم داریم استراحت ام کوهتا روز گذشته تم

 .مپ عزیمت کنیمکوپتری آمد سرحال به بیس ککنیم تا اگر فردا هلی

ز دیروز در آن گاهی در میهمان خانه جدیدی که اصبح است و من تصمیم گرفتم یک دوش صبح 5ساعت 

 .، بگیرماقامت داریم

 

باید شب ها به  که وارد می شوم به یادم می آید که مسئول آنجا کلیدی را به ما نشان داد که حتماً به حمام

 .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

 .یر آب جلویم صف کشیده اندعدد ش 6علمک دوش و  ۳

 

رف پایم به بدنم طکنم برقی از ی از آنها را انتخاب کرده و آن را می چرخانم. بالفاصله حس میــناخودآگاه یک

 ! وصل شده

ن تا صبح درجه بود )گویا کلید آب گرم ک ۱۰۰از بخت بد پایم درست زیر شیر آب و درجه داغی آن باالی 

م جمع شدن مم دقیقاً روی پایم بود و حاال که فکر می کنــلحظه ریختن آب چشیکسره کار کرده بود.( در 

 .پوست پایم را در آن لحظه به یاد می آورم
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او با تنها چیزی که  بالفاصله پایم را زیر آب سرد گرفتم و بعد خود را به اتاق رساندم و حمید را بیدار کردم و

 .مان کرددم دست داشتیم یعنی خمیر دندان پایم را پانس

 .حدود ظهر به بیمارستان محلی مراجعه کردیم و آنجا با پانسمان بهتری پایم باندپیچی شد

 ********** 

 

 94،5،11یکشنبه 

 دوازدهمین روز سفر

 !ا نه؟یبعد از ظهر است و لحظه پرواز به سوی بیس کمپ و من مردد از آن که پرواز کنم  2ساعت حدود 

 .بدتر شده و حاال دیگر لنگان لنگان راه می رومدر دو روز گذشته وضعیت پایم 

 ... با حمید آخرین مشورت را انجام می دهم و او تصمیم را به خودم واگذار می کند

نوردی اتخاذ نکرده ام ولی گویا شرایط سال گذشته )تقریباً( تصمیمی غیر منطقی در کوه ۴به یاد می آورم در 

 ...  کنم ست باید اتخاذمی کنم غیر منطقی خاص امروز ایجاب می کند تصمیمی که حس

کوپتر پیاده یمتری در هوای سرد و متفاوت از هل ۴۳7۰قه بعد در ارتفاع ــدقی ۳5باالخره سوار می شویم و 

 .می شویم

 .اینجا بیس کمپ قله کورژنفسکایا و کمونیزم است

 ********** 

 

 94،5،13سه شنبه 

 چهاردهمین روز سفر

به آن  نفره خراسان رضوی به عنوان میهمان ۱5مساعدت آقای حسین امانی سرپرست تیم حمید محمودی با 

ه به بیس ود می کنند و دوبارــمتری صع 5۱۰۰به ارتفاع  ۱هت برقراری کمپ ــتیم می پیوندد و امروز ج

 .ودشکمپ باز می گردند. امشب نیز حمید پایم را پانسمان می کند و از وضعیت عفونی آن متأثر می 

 ********** 
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 94،5،14چهارشنبه 

 پانزدهمین روز سفر

دیگر از تیم خراسان  من و یک ایرانی. های باالترو از آنجا به طرف کمپ ۱حرکت مجدد تیم به طرف کمپ 

م است به سراغ نیمه های شب با حالت تب و لرز شدید که ناشی از عفونت شدید پای. ایمدر بیس کمپ مانده

 .می روم و با هم به کابین دکتر بیس کمپ مراجعه می کنیم )رضا فتحی(همنورد خراسانی 

 .شارم باال رفته و نبضم نامرتب استهایم به شماره افتاده . فنفس

 پروا مکن )یعنی نترس( د:شیرین تاجیکی و آرام خود می گوی دکتر با لحن

م به . همنورد خراسانی هنماستراحت کیک آرام بخش می خورم و سعی می کنم به حالت نشسته در چادر 

قه ــند دقیم کیسه خوابش را در کنار من پهن می کند و مثل یک دوست قدیمی هر چــخاطر اینکه تنها نباش

 .ود و حالم را می پرسدــیکبار بیدار می ش

 ********** 

 

 94،5،16جمعه 

 هفدهمین روز سفر

 .د، دارند مسیر را تا قله بازگشایی می کننهنوز تیم برنگشته

 .۱5بعدازظهر جمعه است ، حدود ساعت 

و قله کورژنفسکایا نفر( از هفتاد نفری که در ارتفاعات د 7)شاید حدود  در بیس کمپ تعداد بسیار اندکی هستیم.

 .و کمونیزم تالش می کردند

 .روم تا دراز بکشم .حسابی کالفه امبه داخل چادر می

 !یت چکار می کنم؟با خودم کلنجار می روم. من اینجا با این وضع

 ! قرار نبود این طور شود

 !هر اتفاقی را پیش بینی می کردم جز این

 ؟!این همه سختی نتیجه اش چی شد !این همه هزینه  !این همه وقت 

 کم کم احساس فشار زیادی را در وجودم حس می کردم،
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ات کارایی ات دیگر این کلممی گفتم ولی در این لحظ« صبر و امید»همیشه در چنین مواقعی به دیگران از 

ام عبداله عزیزی و حسین حراستی هستم که خود را از دست داده بودند. از صبح به یاد همنوردان دیرینه

های قله کمونیزم آورم پیکر عبداله هنوز درمیان یخچالها پیش در این کوهستان جاودانه شدند. به یاد میسال

 مرداد) است؟ گذشته سال ندچ راستی …یلومتری دورتر از من ها است شاید فقط چند کدر همین نزدیکی

 (…سال پیش  ۱۹بود یعنی  ۱۳75

 !باید کاری می کردم

 ... حرکتی جسمی تا روحیه ام آرام شود

 

واند حرکتی خود را مانند پرنده ای در قفسی احساس می کردم یا کسی که با زنجیر پایش بسته شده و نمی ت

 .کند

 ام را برداشته و پایم کردم. چند قدمی راه رفتم و متوجه شدم امکان ندارد صد مترسبکنوردی کفش های کوه

 .کفش بسته می شود هم بتوانم با آنها راه بروم چون دقیقاً به زخم پایم فشار می آورد دقیقاً جایی که بندهای

. شد شل کردم یک کفش ورزشی داشتم که خیلی راحت بود . بندهای کفش پای راست را تا جایی که می

 .قبل از آن پالستیکی به پا کردم تا بتوانم جوراب کوه بپوشم

 .دمحرکت کر ۱حاال کفش ها در پایم بودند . یک جفت باطوم هم برداشتم و آرام به طرف پاکوب کمپ 

 دو دوست مشهدی گفتند کجا آقای حمیدی؟

 .گفتم می روم قدمی بزنم

 .در پاکوب ناهموار مسیر به راه افتادم

 

 ولی ودندب نرم جوراب و کفش چون بودم نکرده احساس درد خیلی خیلی زود به یخچال اول رسیدم. تا اینجا

 !کنم؟ عبور شکاف از پر یخچال آن از بود صحیح ورزشی کفش با آیا

 !تازه مسیر هم خیلی مشخص نبود ولی چیزی در درونم نهیب می زد : برو

ن رفتن پیدا کردم هر طور بود مسیر صحیح را با چند بار باال و پاییفشار وزنم روی باطوم ها و پای چپم بود. 

 .و بعد از نیم ساعت از یخچال خارج شدم

 .حاال اولین سرباالیی سر راهم بود
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 تا  ود گفتمبا سرعت باال رفتم و از تراورس آن گذشتم . بعد کمی سرازیری تا رودخانه اول برسم . پیش خ

ستیک نم ولی می دانستم که چرک و خون داخل پالک نمی احساس دردی که هست درست ست؛کافی اینجا

 .جمع شده است

 .ولی ناخودآگاه همچنان ادامه دادم

ودم گفتم متر باال می رفت. پیش خ 5۰۰۰از رودخانه گذشتم به شیب های تندی رسیدم که تا ارتفاع حدود 

 .ادامه می دهم و بر می گردم ۱6:۴۰تا ساعت 

های بتحل ثاــدقیقه استراحت کردم. رودخانه دوم و م 5. بود ۱6:۴5دم ساعت حدود یــبه گردنه که رس

 .یر را می دیدم. می دانستم که با این سرعت شاید نیم ساعت دیگر به کمپ یک برسمــمس

 !از وضعیت خودم در تعجب بودم

 !، بادگیری به کمر، باطومی در دست بدون هیچ وسیله یا چیزی دیگرکفش ورزشی

را در کوه ممنوع کرده  گاه افتادم که برای نوآموزان اجازه استفاده از کفش ورزشیــهای باشیاد آموزشبه )

 (... بودیم

 .پس از استراحت به سرعت به طرف پایین برگشتم

ما احساس آرام ااما در مسیر برگشت با مشکل درد پا مواجه بودم ولی بدون توقف مسیر پاکوب را ادامه دادم. 

 .ا تحمل کنمشی در وجودم جاری بود. با خودم گفتم با این روش شاید بتوانم اقامت در بیس کمپ رو جان بخ

ی داد. با دقت . استرس عبور از آن ذهنم را آزار مدیک می شدند. به اول یخچال رسیدمابرهای باران زایی نز

توجه شدم مسیر اشتباه است ا پیدا کنم. به نیمه های یخچال که رسیدم مرها و جای پاها سعی کردم عالمت

تر شده بود و های یخی عبور کردم. به دلیل سرد شدن هوا سطح یخچال محکمها و برج. از میان سوزنی

کردم به جای سخمه کلنگ استفاده ها سعی میهای ورزشی اصطکاک الزم را نداشت. از سخمه باطومکفش

 .کنم
 

. مه کم کم سطح یخچال را شت. فهمیدم که باید باالتر برومهای بزرگ داجایی که شکاف حاال رسیده بودم به

عصر به بیس کمپ  6مسیر صحیح را پیدا کردم و حدود ساعت  کردم . هرطور بودپوشاند و باید عجله میمی

 برگشتم. دوستان پرسیدند کجا بودی ؟

 !وقتی توضیح دادم با تعجب نگاهی کردند و گذشتند

طح زخم سآوردم متوجه شدم با اینکه کمی از ورم پایم کم شده بود ولی وقتی کفش و پالستیک را بیرون 

 .کردم پانسمان را پایم. بود شده بیشتر آن التهاب و آلود و چرکی خون
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ارش باران بیک ساعت تا شام مانده بود. به داخل چادر خزیدم و کیسه خواب را رویم پهن کردم. صدای ریز 

 .مه جا را گرفته بودبر سطح چادر آغاز شده بود و مه ه

حالی ام به هم ریخته بود. احساس تهوع و بیام برگشته و امیدوارتر شده بودم ولی حال جسمیحال روحی

 .داشتم

کوپتر لیهوقتی به رستوران رفتم )آقای علی شیر( مسئول بیس کمپ گفت : آقای حمیدی فردا احتماالً یک 

کوپتر قله کمونیزم اِدِم مغزی شده و تقاضای هلی تانی در مسیرنورد لهسکند چون یک کوهبه اینجا پرواز می

 .توانید با آن به شهر دوشنبه بازگردیدخواهید ، میم میهاند. اگر شما کرده

 .گردمبالفاصله گفتم : حتماً باز می !بخشی بودخبر فرح

 ********** 

 

 94،5،19دوشنبه 

 بیستمین روز سفر

 !تم و با مشکالت زیادی دست به گریباندو روز است در شهر دوشنبه هس

ارستان مراجعه کردم از طرفی زمان ویزاها تمام شده و از سوی دیگر دردپایم امانم را بریده است. دوباره به بیم

ای نکرده است و بدتر از همه پول زیادی ندارم چون هزینه درمان و چیزهای دیگر بیش از پیش ولی فایده

 .بینی من بوده است

ای اقامت دارم که نسبت به هتل قیمت خانه سعی کنم با پرواز روز پنجشنبه به تهران بازگردم. در مهمانباید 

 .مناسبی دارد

 .دارم مطالعه به نیاز شدیداً و شده تمام دو کتابی که به همراه داشتم خواندنشان

 .یابمرا میکنم و از آنجا آدرس یک کتاب فروشی فارسی )ایرانی( ای را پیدا میکتابخانه

کنیم و من کتابی ای است به نام شجاع الدین قطب الدین. یک ساعت با هم صحبت میمدیر آنجا مرد فرهیخته

 .شوماز تنهایی خالص می کنم و تا حدودیبا ترجمه احمد شاملو را خریداری می
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ل جدی در هر موقع مشک گویدکند و میبیند یک شاعر هندی را معرفی میشجاع الدین وقتی حال بد مرا می

 :زندگی دارم به این بیت متوسل شوم

 بوَد بسیار آسودگی عدم کنج در نه ور     مطلبی گر بوَد در هستی همین آزار بوَد 

 »بیدل -شاعرآیینه ها«

********** 

 

 94،5،22پنجشنبه 

 بیست و سومین و آخرین روز سفر

 .امر شدهگری با استرس زیادی حاضصبح جلوی کنسول ۸:۱5ساعت 

ست. یکی ظهر ا ۱2پاسپورتم را تحویل بگیرم . در صورتی که پرواز مشهد ساعت  ۱۴قرار است امروز ساعت 

صبح  ۱۰قول داده ساعت  نوردی طرف قرارداد ما(شرکت کوه  Pamir Peaks از کارمندها به مأمور شرکت

 .پاسپورت را تحویل دهد

 !شود؟آیا انجام می

 

سر کنم. دلهره  ی داخل کیفم هستم که اگر به ایران برنگردم چطور باید با آن یک هفتهیورو 5۰به فکر آخرین 

 .فراوانی وجودم را گرفته است

أس و ناامیدی بعد از چند دقیقه کارمند تاجیکی آمد و گفت باید بیشتر منتظر باشید. ظواهر امر نشان از ی

 .به دستم رسیدصبح پاسپورت با ویزای تمدید  ۱۰داشت ولی باالخره ساعت 

 .تأیید( کردم) OK ساعت بعد 2سریع به آژانس هواپیمایی رفتم و بلیطم را برای 

)آخرین به طرف مشهد پرواز کردم. ۱2:۴5به فرودگاه رسیدم و ساعت  ۱2وقت زیادی نداشتم. حدود ساعت 

 .در فرودگاه دوشنبه هزینه کردم( های کیفم را جهت اضافه بارپول

 .ران را خریدمشهد رسیدم از عابر بانک پول برداشت کردم و بلیط پرواز بعدی به مقصد تهوقتی به فرودگاه م

 !از بی پولی خالص شدم

م به های تهران سرو کله قله دماوند از پنجره هواپیما پیدا شد. ناخودآگاه نگاه و دوربیندر هواپیما و در نزدیکی

 .طرف آن کشیده شد

 .م که یکی از دوستان برایم نقل کرده بوددر آن لحظه به یاد جمله ای افتاد
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نوردی را کشف ها به کوهستان و کوهشش برخی از انسانکگفت : روزی دانشمندان دلیل اصلی و علمی او می

نند که به روح کای را ساطع می ء نا دیدهها از خود نیرو و انرژی و یا اشعهخواهند کرد. به گفته او مطمئناً کوه

کنند . تا جایی که حتی در لحظاتی حاضرند چنین واله و شیدای خود میثر کرده، آنان را اینها او جان خیلی

ود نیز برای رسیدن بر چکاد )قله(آن کوه خطرهای بسیاری کرده و حتی در برخی موارد از جان شیرین خ

 .بگذرند

 

 دز عالم همه به آتش و شد پیدا عشق          در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

  

 :نویسپی

  94مرداد  25

ق به به وقت محلی در قالب تیم خراسان رضوی به سرپرستی حسین امانی موف ۱۴حمید محمودی در ساعت 

 .متری کورژنفسکایا گردید 7۱۰5صعود قله 

  

    

 

 

  

http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2015/08/DSC05872.jpg
http://espilat.com/new/wp-content/uploads/2015/08/DSC05872.jpg
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 نوردیوتاه و مستند کوهسه داستان ک -4
 1390نگارش            

 1394انتشار    مهر        
 

(1)  

 .حدود ظهر بود که از روستا به طرف کوه حرکت کردند

 .نفر بود 5تعدادشان 

 .یافت، در کنار رودخانه ادامه میمسیر از داخل دره طویلی شروع شده

ترین عضو گروه از کرد ولی جوانرا دوچندان میسرسبزی مسیر و لطافت هوای اردیبهشت ماه لذت صعود 

 .درد و گلو درد شدیدی داشت همان ابتدا احساس بدن

آورد زیرا مراقب بود تا دیگران متوجه شد ولی چیزی بر زبان نمیرفتند حال او بدتر میهر چه به پیش می

 .حال بد او نشوند

 .مانی رسیدنداش به محل شبژیزمانی که دیگر نای راه رفتن نداشت با آخرین ذرات انر

توانست محل مناسبی برای استراحت ها با آن پتوهای سربازی مشکی رنگ نمیچادر قدیمی و بدون کف آن

 .یک بیمار باشد
 

 .، باران هم شروع شدبا اولین غرش آسمان

 و چیزی را بهکم بقیه متوجه حال بد او شدند که به حالت تب و لرز دچار شده بود. همگی جوان بودند کم

 ...  گرفتند حتی مریض مورد نظر ما راغایت جدی نمی

 .شام خوردند و خوابیدند و جوان همچنان در زیر پتو در حال لرزیدن بود

 .ل جاری شدن به کف چادر استکم متوجه شدند آب باران در حاکم

 .باید دور چادر جوب بکنیم شان گفت :ترینبزرگ

احساس  ند و او از زیر پتو در حالی که رطوبت و خیس شدن را در زیر خودبقیه به همین کار مشغول شد

 .کردهای آنان گوش میکرد، به صحبتمی

 .کم خوابش بردکم

آمد هم بسیار واقعی به نظر میر و ته که در مواقعی های آشفته و بی سکمی بعد بیدار شد و از دیدن خواب

 به

 .ستوه آمده بود

 .ارش بودباران همچنان در حال ب
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 .انددر خواب و بیداری شنید که بقیه چادر را ترک کرده به طرف قله حرکت کرده

 .حاال دیگر هوا روشن شده بود و از باران خبری نبود

 .با حالت تب و لرز به سختی به پا خواست
 

 .همه رفته بودند و او را با آن حال نزار تنها گذاشته بودند !بله 

 .وانست بایستدتروی پاهایش به سختی می

 .پس دوباره دراز کشید و به خواب رفت

 .دفعه بعد که بیدار شد ناخودآگاه تصمیم گرفت به طرف روستا بازگردد

 .ا پوشید و کوله بردوش با حالتی گیج و منگ به راه افتادهای سربازی رکفش

 .به فکر خوردن چیزی نبود

 .تمامی وسایلش خیس شده بود

 .راه افتادپاکوب را پبدا کرد و به 

 

های تازه که بعد از بارش باران فضا را سحرانگیز کرده بود در او اثر کرد و مشامش را ها و سبزیعطر گل

 .نواخت

 .یادش بود که بعدازظهر اتوبوسی از ده به طرف شهر حرکت خواهد کرد

 !شدولی راه پایانی نداشت و تمام نمی

 

 .جا رسیدآن کندنی بود قبل از حرکت اتوبوس بهبا هر جان

 .رفت و جسم ناتوانش را در آن قرار دادهای اتوبوس جا گدر آخرین صندلی

 .شدکرد و به شهر نزدیک میانگیز عبور میاتوبوس از جاده های زیبا و دل

 !ساعتی بعد مسافری به او گفت: رسیدیم، بیدار شو

 .درمانگاه رساند ترینسم ناتوانش را به نزدیکجوار خود بیدار شد و از خواب کابوس

 1355 آزادکوه –نِسِن  

********** 
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 (2) 

کردند نوردی را با تمام وجودشان حس میساعتی از تاریکی شب گذشته بود و اعضای تیم خستگی یک روز کوه

 .مانی مناسبی برسنددادند تا به محل شبولی باید ساعتی دیگر ادامه می

دادند ، ناگهان متوجه شدند قرص صدا مسیر را ادامه میآرام و بی گونه که پشت سر هم در صفی طویل ،همان

 .شکافدماه در حال طلوع است و نور آن کم کم تاریکی شب را می

ای که در آن در حال صعود بودند در حال باال آمدن است دره “ (v) هفتی“دیدند که از میان آن ها ماه را می

    !ند آن شیء نورانی ماه نیستوجه شدــال تعجب متــولی ناگهان در کم

ها را تر شده و تمام محدوده دید آنلی به ماه داشت ولی حاال بزرگ و بزرگـــهرچند در ابتدا شباهت کام

 !پوشانده بود
 

ها هم ترسیده بودند و برخی هم آرام ، با حالت بهت زدگی به منظره پیش ها سر و صدایی کردند، بعضیبعضی

 .ندکردرویشان نگاه می
 

 !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

گیری خاصی کرده باشد به مسیر خود ادامه ای را ابراز کرد و تیم بدون آنکه نتیجههر کس نظری داد و عقیده

 .داد

********** 

 

ای در همان تاریخ و در عد از دو روز که به شهر بازگشتند،در جراید خواندند که شیء نورانی و ناشناختهب

 آسمان همان 

 !ولی کسی نتوانسته آن را شناسایی کند کردند دیده شده استنوردی میها کوهمنطقه که آن

 1358زنجان به ماسوله 

 ********** 

 

(3) 

 .خوردندمی دند و در دنیای خود غوطهزن و مرد در کنارهم نشسته بو

 .حس مشترکی هر دوی آنان را به هم نزدیک کرده ولی سخنی در میان نبود

 ... جستهای هر دو با تمنای جوانی، نگاه دیگری را مینگاه

گذشت و نسیمی مالیم گیسوان زن را به شان میمناظر زیبای پاییزی در قاب پنجره اتومبیل از برابر دیدگان
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 .قص درآورده بودر

 

 .کردمرد با تمام وجود، حضور زن را در کنارش حس می

 

 ه گفتگو نشسته بودبشان به نجوا در آمده و با هم هایتنگوئی«

 شناسمت توئی که نمی

 های آن التیامی بخش. بیا و بر این روح سرکش و ناآرام مرهمی باش و بر زخم

 »ها و دردهای بیکران منشاید حضور تو سرآغازی باشد بر پایان رنج

 

ترین شنیدند ولی افسوس که این صدا که همواره خوشهر دو در درون خود به خوبی آن صدا و پژواک آن را می

ر خوش ــصداست، در آن زمان و در آن مکان محو گردید و برای همیشه به فضای الیتناهی پیوست ولی عط

 ... ها در آنجا باقی ماندآن مدت

 .ا در پیش گرفتندکوله ها را برداشتند و هرکدام راه خود ر .بود و هر دوی آنان به مقصد رسیدند مسافت کوتاه

 

 دبمان دوار گنبد این در که یادگاری                 تر از صدای سخن عشق ندیدم خوش

 »حافظ«

 

 ۱۳5۹ال توچ –پس قلعه     

 کورژنفسکایا قله کمپبیس –تاجیکستان 

 ۱۳۹۴مرداد  
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 آشنایی با مسیرهای کویرپیمائی ایران  -5

 1394 ماه آبان       

 

 !آیا تا به حال از خود پرسیده اید تا چه حد با کویرهای ایران آشنائید؟

نوردان در کویرهای ایران به دانید تا کنون مسیرهای بسیاری توسط ورزشکاران کویرپیما به ویژه کوهآیا می

 .ای، پیمایش شده استی نقلیهیچ وسیلهبدون استفاده از ه شکل پیاده

سال پیش  ۴5ی پنجاه شمسی یعنی حدود ها به اوایل دههبا اطالعاتی که در دست هست، قدمت این پیمایش

 .رسدمی

 

نوردی قبل از انقالب در کویرهای مهم ایران های کوههای دانشجوئی و گروهها توسط گروهاولین کویرپیمائی

 .رخ داده است )لوت( و )دشت کویر(

های ه قرنبهر چند سابقه کویرپیمائی در کشور که نیمی از مساحت آن را کویر و بیابان تشکیل داده است 

شده نجام میاها و شترهای خاصی دانیم که در آن زمان کویرپیمائی با کاروانرسد ولی همه میگذشته می

 .است

فوی و قبل از روان سراهای بسیاری در دوره شاه عباس صبه دلیل قرار گرفتن ایران در مسیر)راه ابریشم( کا

باشد. آثار این عدد می ۹۹۹ها یرهای کشور ساخته شده که به قولی، تعداد آنها و حاشیه کوآن در بیابان

 .سراها در جای جای ایران قابل مشاهده استکاروان
 

یاح سوئدی سوِن ــلم ســـبه ق« ایرانای ــکویره»مند ــدرک قابل ارائه کتاب ارزشــترین مقــشاید موث

باشد که اکثر کویرهای ایران را در قرن نوزده پیمایش کرده و کتاب ارزشمند می  Seven Heden یدنـــه

ان توسط پرویز نگاشت که در ایران به نام کویرهای ایر«از راه زمین به سوی هندوستان»خود را با نام اصلی 

 ... رجبی به فارسی برگردانده شد

حمل کوله سنگین . نوردی نداردگیر کوهکویرپیمائی طوالنی بیش از یک روز، دست کمی از یک برنامه نفس

تر در ساعت کیلوم 5تا  ۳ باید که حالی در کویر گوناگون بسترهای در کافی آب با تمام تجهیزات به همراه

ه فقط در آبان و متغیر است )البت گراددرجه سانتی ۱۰تا  ۴۰پیمایش گردد آن هم در هوائی که گاهاً بین 

 .تواند از پس آن برآیدطمئناً فردی ورزشکار میای نیست که مکار ساده آذرماه(

ام برآن شدم تا مسیرهائی را که تاکنون ها که کویرهای گوناگونی را در کشور عزیزمان ایران پیمودهبعد از سال

گونه مندان معرفی نمایم تا شاید مانند من به اجرای اینقهام به شما دوستان و عالپیمایش و یا شناسائی کرده



 33                                 مجموعه مقاالت

انگیز این کره خاکی که در یک جمله احساسات گوناگونی های اعجابها جذب شوید و با یکی از پدیدهبرنامه

 .کند، بیشتر آشنا شویدبدیل در انسان ایجاد میرا به دلیل نوع خاص آب و هوا و مناظر بی

شاید بتوان برخی از  (Off Road) های دودیفرانسیلولوژی درخصوص ساخت اتومبیلهرچند با پیشرفت تکن

جود این مسیرها را با ماشین طی کرد ولی حس و حالی که با یک خستگی ورزشی در یک کویرپیما به و

 .کندها عبور میآید به هیج وجه قابل قیاس با حس کسی نیست که در اتومبیلی نشسته و فقط از آن مکانمی

های ست که تشکیل شده از پوستهکویر جایی .بیابان فرقی اساسی دارد که باید توجه کرد کویر بانکته آخر این

توان یتری است که مهای زندههای شنی )رَمل( ولی بیابان دارای پوستهزار و تپهنمکی و رُسی به شکل شوره

  ... نجا مشاهده کردآثار حیات بسیاری مانند گیاه و جانوران گوناگونی را در آ
 

دهد تا دریابیم شویم، گوئی همه چیز دست به دست هم میبرعکس کویر که هر چه به قلب آن نزدیک می 

 .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

  طرود به عروسانمسیر - 1

گذرد و دو روستای حاشیه شمالی و جنوبی کیلومتر می ۱5۰از قلب کویر مرکزی ایران )دشت کویر( به طول 

در قالب تیمی به سرپرستی زنده یاد جالل رابوکی این مسیر را طی  ۱۳6۱کند.در سال آن را به هم متصل می

 .ببینید( اینجا) یت باشگاه اسپیلتتوانید گزارش آن را در ساکردیم که در صورت تمایل می

 مسیر طرود به معلمان و جندق - 2 

اکنون ای نداشت. همکه این مسیر را پیمودیم ، جاده ۱۳6۰در سال  .کیلومتر و موازی با مسیر باال ۱۸۰به طول 

دیک ای آسفالت در این مسیر احداث شده است که پیشنهاد می شود حتماً از این مسیر عبور کنید و از نزجاده

 .گوناگون کویر مرکزی ایران را مشاهده نمائید بسترهای

  حوض سلطان - 3 

لبته ان سمت شرق کویری را می بینیم که نام آن حوض سلطان است که تهرا –کیلومتری جاده قم  5۰در 

توان از شمال نامند. با یک برنامه یک روزه در فصل مناسب میبرخی به اشتباه آن را کویر قم یا دریاچه قم می

 .نوب این کویر نمکی را پیمودتا ج

  

http://espilat.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-7/
http://espilat.com/new/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-7/
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 مرنجاب و دریاچه قم - 4 

 مرنجاب سرای کاروان – رملی های تپه –ل بستر نمکی دریاچه قم نظیر و دیدنی مرنجاب که شاممجموعه بی

 برنامه توانمی تهران از دوروزه برنامه یک با. است واقع( بیدگل و آران) کاشان شرقی شمال در که… و

 .کرد اجرا منطقه این در را کاملی و بمناس کویرنوردی

 )اردستان( کویر دق سرخ- 5 

کته جالب نکیلومتر مربعی در شرق شهرستان زواره واقع است که بستری نمکی و رُسی دارد.  7۰۰این کویر 

کیلومتر  5۰الی  ۴۰توان در این کویر وجود یک رمل بلند دویست متری در وسط آن است.این کویر را می

 .در دو روز، البته از تهران اجرا کرد پیمایش و

 کویرابرکوه )ابرقو(- 6 

مانی می توان از شهرستان ابرکوه وارد این کویر شد و از بین شیراز و یزد واقع است. با یک برنامه توأم با شب

 .باشدبیشتر سطح این کویر به شکل کال )فرو رفتگی و برآمدگی( می. شمال آن خارج شد

 در انجیر() کویر بافق- 7 

در مواقع بارانی پیمایش  .ستزار و رُسی اکویری کوچک و زیبا در نزدیکی شهرستان بافق و شرق یزد که نمک

 .فرساستدر چنین بسترهایی بسیار مشکل و طاقت

 ها(کویر لوت )کلوت- 8 

را گرفته است هائی که گریبانش کویرعظیم لوت به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرز شرقی ایران و نا امنی

 ۴۰بل دسترسی است. )پیمایش ها برای همگان قاترین قسمت آن کلوتبسیار کم پیمایش شده ولی مهم

 کیلومتری(

 شاید که باشدمی کویرها در نظیر کم ایحادثه و اتفاق یک جهان در هاکلوت( رُسی –های)گِلی ها و ستونبرج

 .است کشور مهم و اول (طبیعی) دیدنی مکان ده جزو

 کویر ریگ جن- 9 

ن ترین و پهناورترین کویر ریگی ایران در جنوب غربی دشت کویر که اشخاص اندکی موفق به عبور از آمخوف

 .رسدبه منطقه جندق و غرب آن به منطقه مرنجاب می اند. شرق این کویرشده

 کویرهای اطراف خور و بیابانک- 10 

گر به عروسان پیمایش است. مسیر محمدآباد کوزه دنی و قابلکویرهای اطراف این شهرستان همگی دی مجموعه

باطِ پشت ِبادام کیلومتر در شمال، کویرهای اطراف روستاهای گرمه ، رُ ۸۰و به مصر و فرحزاد و جندق به طول 

 .و بیاضه در جنوب مسیرهای قابل پیمایش بسیاری دارد
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 قلی )دامغان(کویر حاج علی- 11 

از مسیرهای  کیلومتر یکی 7۰ طول به آن غربی –عبور شرقی . رود و دامغان قرار دارداین کویر در جنوب شاه

 .جالب و متنوع دو روزه کویرنوردی است

 دُمِ ریگ جن- 12 

ای را در های دو روزهتوان به دُمِ ریگ جن وارد شد و برنامهاز شهرستان چوپانان و روستای همت آباد می

ای طور که از نام آن پیداست این قسمت به شکل جدا افتادهنجا اجرا کرد. همانهای رملی بسیار با شکوه آتپه

 .از کویر اصلی ریگ جن هست که در جنوب غربی جندق واقع شده است

 کویر سیاه کوه )عـَقدا(- 13 

در شمال کوه ویر عـَقدا یا سیاهکهای ایران پیدا کرد. توان بسیار در فرهنگ کویرها و کوهکوه را مینام سیاه

دیکی این کویر زواره( از نز-آهن )یزدراه غربی است. خط-زاری شرقیشهرستان اردکان واقع است که شوره

 .کندعبور می

 کویر طبس- 14 

 .این کویر پهناور در جنوب شهرستان طبس است که کمتر مورد پیمایش قرار گرفته است

  کویر حـَلوان- 15 

شت کویر جنوبی واقع است . غرب این شهرستان مجاور )جنوب شرقی( دشهرستان حـَلوان در استان خراسان 

ست. با اطالعاتی که در های طوالنی و طاقت فرسای کویرنوردیاست. مسیر عروسان به حـَلوان یکی از برنامه

 .دست است تا کنون فقط توسط یک تیم پیمایش شده است

 کویرنمک یا )بجستان(- 16 

یر نمکی و بـَردِسکن و شمال غربی شهرستان بجستان قرار دارد. مرکز این کواین کویر در جنوب شهرستان 

 .باشد می غربی –اطراف آن رُسی و شنی است و به شکل شرقی 

 کویر مزینان یا )بیارجـُمـَند(- 17 

. این کویر از سمت جنوب های شهرستان بیارجـُمـَندوب کوهباز هم دشت کویر و این بار شمال شرقی آن و جن

 .اندزینان نامیدهمها نام این کویر را ست. در بسیاری از نقشهغرب بی انتها و طوالنی و
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ی دیگری چون سایت ارزشمند هاو سایت www.espilat.com  با جستجویی در سایت باشگاه اسپیلت

های متعددی از پیمایش برخی توانید گزارش برنامهابه ، میهای مشهای ایران و همچنین سایتبیابان کویر و

 .مسیرهای باال را بیابید

  

  : نویسپی

ای جامع که تمام مسیرهای باال را منعکس کند، نیافتم. بنابراین با جستجویی که انجام دادم متأسفانه نقشه

 . ترسیم کردم که در باشگاه موجود استای دستی از کویرهای باالنقشه
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 نقدی زیست محیطی به کلیمانجارو -6

 1395اسفندماه        

 

قوع به و 2۰۱7ی و کوهنوردی من به صعود بام آفریقاست که در فوریه یادداشت حاضر نظرات زیست محیط

  .پیوست ضمنن این مطلب به ایمیل پارک ملی کلیمانجارو ترجمه و آماده ارسال می باشد

Kinapa@tanzaniaparks.go.Tz   

 .(دوستان نظر دهند الطف)

 

 لوغ و آلودگی که این خود منطقه را ش رای هر نفر صعود کننده سه نفر باربر، راهنما و آشپز اجباری استب

  .تیم هفت نفره ما هفده نفر همراه داشت ... کندهای زیست محیطی را دو چندان می

  اهرًا ظیک جاده ماشین رو غیر ضروری در کمپ دو دیده شد که یک جیپ آمبوالنس در آن طردد داشت که

برای کوهنوردان  ی صعود استفاده از هلی کوپترداد که با توجه به هزینه باالکار امداد رسانی را انجام می

  .منطقی تر و پاک تر است

  دفع ناقص فضوالت انسانی در تمام کمپ ها 

 غیر منطقی  جباری بودن زمان طوالنی صعود جهت اشتغال زائی و کار آفرینی بومیان منطقه که خود کامالا

 .م دادسرعتی و یا صعود مستقل انجا و غیر حرفه ای کوهنوردی ست زیرا که نمی توان در منطقه صعود

  ور تانزانیا در آن فلزی و چوبی بودند که هیچ نشانی از آفریقا یا نمادی از کش انصب تابلو های بسیار که بعض

  .به چشم نمی خورد

 لودگی بسیار بصری و صوتی در هنگام صعود و احساس بد پرازدحامی در کوهستان آ 

  وشته و نا نوشته نو توریست ها در منطقه که اکثرا نا آشنا به کوه و قوانین نا محدود بودن حضور کوهنوردان

 کردند این ورزش بودند که مشکالت بسیاری را برای خود و تور ها ایجاد می

 ائی هم گران و و در آخر هزینه بسیار باالی ورود به پارک ملی کلیمانجارو که به گفته صعود کنندگان اروپ

  .پر هزینه است

 نزانیا در پس مدیریت ایان باید اذان کرد با توجه به نکات باال و همچنین به دلیل اینکه یونسکو و دولت تادر پ

فع آن ها رکلیمانجارو قرار دارند، می باید کمتر موارد مشابه به چشم خورد و مسئولین محترم در جهت 

  .اقدام نمایند
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 صعود صد قله ایران  -7

 1396تیرماه        
 

ـــوان  ۱۳۹2ه ســـال اســـفندما ـــه ای تحـــت عن ـــد؟»مقال ـــران کدامن ـــر ای ـــه برت ـــد قل ـــا« ص یت در س

زیــز کــه ماحصــل تجربــه و صــعودهایم بــر روی قلــل ایــران ع باشــگاه اســپیلت منتشــر کــردم

  .بود

ــوان  ــه عن ــل ب ــن قل ــعود ای ــدها ص ــیمر  و بع ــرس س ــروژه ط ــعود  پ ــتانی  31ص ــه اس قل

 ایران مشهور شد.

ــ ــا کم ــال، ب ــب چهارس ــس از قری ــال پ ــالح ــی س ــه ط ــری را ک ــه برت ــد قل ــک ص ــدول ی ــر ج  ی تغیی

ـــوردی ـــای کوهن ـــار ه ـــار  ۱۳5۴ام )از به ـــا به ـــرده ام ر( ۱۳۹6ت ـــعود ک ـــرض ص ـــاب و در مع ا انتخ

 .دید شما همنوردان گرامی قرار می دهم

اد بــرای هــر کــدام توضــیح کوتــاهی نوشــته ام و عــددی را هــم کــه مشــاهده مــی کنیــد، تعــد

 .اشکوه سرزمین مان استصعودهایم به این قلل زیبا و ب
 

ــ ــه ص ــق ب ــوز موف ــه هن ــتند ک ــور هس ــم کش ــل مه ــوجهی از قل ــل ت ــداد قاب ــم تع ــوبی واقف ــه خ عود ب

 .فتآن ها نشده ام که در آینده ای نه چندان دور به دیدار و صعودشان خواهم شتا

 

  :از مهم ترین آن ها می توانم به قلل

  کرمان»جبال بارز   » 

 کرمانشاه» داالخانی»   

 ردستانک»قندیل»   

 رضوی خراسان» هزارمسجد»   

 جنوبی خراسان» بند نای»  

 کرمان» بَزمان»   

 غربی آذربایجان» داالمپر»   

 خلخال» داغ آغ»   

 کنم اشاره «گچساران» خامی. 
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 ده و دنا – اریبختی زردکوه – کوه اشتران –ضمناً باید یادآوری کنم قلل مهمی از جمله قلل منطقه علم کوه 

 جدول این در توانستند می و ام کرده صعود نیز را ها آن خوشبختانه که دارند وجود نیز ردیگ منفرد قله ها

 .از این جدول خارج شدند ۱۰۰ عدد انتخاب دلیل به که گیرند قرار

ــما کو ــروزی ش ــادی و به ــراه ش ــه هم ــل ب ــن قل ــر روی ای ــاک ب ــن و پ ــعودهای ام ــد ص ــا امی ــاران ب هی

 گرامی این مرز و بوم

*********** 
 

 »18»متر  4355کوه ـ آزاد

  کج در البرز مرکزیای مغرور و گردنآزاد و رها چون شاهزاده

 »5»متر  3750کوه ـ آسمان

 .ت الر که از چکادش بسیاری از قلل پیداستای منفرد در انتهای دشقله

 »2»متر  4072سر ـ آالنه

 هایر کوهستاند« آالله»وعی آن از نتوان گفت پوشش گیاهی ه به طور قطع میککوه و در منطقه دلیر در علم

 .مانند استنظیر و بیایران بی

 »15»متر  3580الوند ـ 

دان دیار کوهنور تنها نام و شهرتش کافی است تا هر کوهنوردی که ابتدای راه این ورزش است را به شهر همدان،

 .رهسپار کند

ـ   »1»متر  3900بحرآسمان 

 ه ساردوئیه )جیرفت(نظیر منطقه کرمان در منطقاز قلل بی

 »3»متر  3260انبار ـ برف

 .تر استبلندترین قله استان قم که صعودش در زمستان با ارزش

 »1»متر  3300بزغوش ـ 

  بین شهرستان های سراب و میانه آذربایجان

 »1»متر  3400 –بُرج سینا )بُز سینه( 

  قله ای در آذربایجان غربی به معنای سینه ای یخی

ـ   »1»متر 3900بِل 

  بلندترین قله استان فارس

 »1»متر  3350بلقیس ـ 

 سلیمانای مطرح در بین زنجان و تکاب و در کنار آثار باستانی تختقله
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 »1»متر  3500بُزابُن ـ 

 .صعود این کوه زیبا و سرکش را در منطقه تاریخی اشکورات از دست ندهید

 »4»متر  3250بینالود ـ 

 .ان رضوی که صعودش در بهار لذت دیگری داردبلندترین قله استان خراس

ـ   »9»متر  3871پاشوره 

 طقه الریجان جاده هرازمن در زیبا قله ای

 »4»متر  4250گردن ـ پالون

زا راهی عظیمی در البرز مرکزی قرار گرفته است که از یک سو به قله خلنو، سوی دیگر به قله سینهبرسر سه

 .سدرها میو سوی سومش به قله نرگس

 »4»متر  3360پرآو ـ 

اش باشد. زیرا به اورست غارهای جهان شهرت دارد. نام اصلی قله پرآو شاید غارش مشهورتر از نام قله

 .کرمانشاه است و در منطقه« خانعلیشیخ»

 »3»متر  4350پلوار ـ 

 .تهای مرتفع کرمان اسای که یک نگاه آن به کویر لوت و نگاه دیگرش به کوهستانقله

 »14»متر  3400حصار ـ هنهپ

 اده چالوس( و ارنگه )جاده چالوس(منطقه سنگان )تهران(، وردآور )کرج(، کندر )ج ۴ای زیبا و در حصار قله

ـ   »3»متر  4650تخت سلیمان 

 کوهای باشکوه با نامی اساطیری در جوار علمقله

 .(اندکرده سلیمان ذکرکوه را در منطقه تختها، قلل علمدر بسیاری از نقشه)

 »2»متر  4010تِزِرجان ـ 

 .ای در جوار شیرکوه یزد استای بسیار زیبا و صخرهخانه که قلهیا برف

 »4»متر  3950تفتان ـ 

 ترین آتشفشان ایرانبام استان سیستان و بلوچستان و زنده

ـ   »190»متر  3970توچال 

 بام تهران و استثنایی برای یک پایتخت

ـ   »2»متر  4150جوپار 

شاخ آن در منطقه ماهان )کرمان( در بین کوهنوردان بسیار قابل ای و منفرد که قله سهالرأس صخرهیک خط

 .توجه است
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ـ   »4»متر  4091چپکرو 

 .ستافرسا و طوالنی ای در البرز مرکزی و دور از دسترس که از هرسو صعودش کنی طاقتقله

 »1»متر  3000تن )مُلکوه( ـ چهل

 حیدریهدر منطقه بکر تربیتای منفرد قله

ـ چهل  »1»متر  3200چشمه 

 .له این استان استای زیبا در کردستان که بلندترین ققله

ـ حوض  »2»متر  4330دال 

ویه وبختیاری و کهکیلهای اصفهان، فارس، چهارمحالالرأس عظیم دنا )مرزی میان استاناولین قله جنوبی خط

 و بویراحمد(

 »4»متر  7504و  4700ها ـ خرسان

ترین مسیرهای نامند. )یکی از سختکوه میکوه که ما بین آن را ویرانهای و ریزشی در منطقه علمدو قله صخره

 ( …عبوری بین دو قله

 »11»متر  3960و  3940خرسنگ و جانستون ـ 

 رز مرکزی در نزدیکی پایتختالرأس اصلی البای مرتفع و مشهور بر روی خطدو قله

 »3»متر  3534خرونرو ـ 

 سفید(لای که اگر از سمت شمالی صعودش کنید چیزی کمتر از یک قله آلپ ندارد )جاده فیروزکوه ـ پقله

ـ   »4»متر  3950خشچال 

 .شودصعودش آغاز می« اوان»در منطقه تاریخی الموت که از کنار دریاچه زیبای 

 »15»متر  4383خلنو ـ 

 .کشدا یدک میربلندترین قله استان تهران ای ژاندارک که عنوان و با مسیر تیغه

 »6»متر  2720درفک ـ 

سبز و بارانی  با ارتفاعی کم ولی بسیار جالب، متنوع و دیدنی برای هر کوهنورد )در نزدیکی شهر همیشه

 رشت(

 »100»متر  5610دماوند ـ 

 شاه کوه ما ایرانیان با بیست مسیر صعود )یال، دره و یخچال(

 »9»متر  4200ـ  دا (دوبرار )قره

که در منطقه  متری که بلندترین آنها دو قله کنار هم به نام دوبرار شرقی و غربی است ۴۰۰۰با چندین قله 

 .بین جاده هراز و فیروزکوه واقع است
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 »4»متر  4250دوخواهران ـ 

کرو الرأس البرز مرکزی که یک طرف آن )غرب( دماوند و طرف دیگرش )شرق( چپدو قله مرتفع در خط

 .است

 »2»متر  4150دوزرده ـ 

 .تردد استقله دوم منطقه زردکوه بختیاری که خوشبختانه همچنان بکر و کم

 »1»متر  4250دیوچال و اَویدر ـ 

 کوهشوند. ریزشی و دوراز دسترس در منطقه علمای که به این سادگی تسلیم کوهنوردان نمیدو قله

 »2»متر  3500 –دُمیر اردهال 

  قله استان مرکزیبلندترین 

 »7»متر  3850کوه ـ زرین

 داغقره نام به الرأسیخط آن پس در تار، دریاچه اول …توان دیدله مینظیرترین نماها را از روی این قیکی از کم

 .پرابهتش و جنوبی رخ با باشکوه دماوند نهایت در و

 »1»متر  4200کوه ـ زرینه

یابیم. البته از ی که بعد از تونل کندوان به آن دست میلی البرز غربالرأس اص چال که بازهم در خطیا ماسه

 .منطقه دلیر و الیت نیز قابل صعود است

ـ   »2»متر  4013ساد 

 .البرز در منطقه طالقان که واقعاً چیزی از آن کم ندارددر همجواری قله شاه

ـ   »11»متر  4818سبالن 

 .ش شهره خاص و عام استاسومین قله مرتفع ایران که دریاچه روی قله

ـ   »3»متر  3908سرخاب 

پیدا کرد. « به سادگی»توان به سنگ نمیای و دستای بدین شکل صخرهالرأس البرز مرکزی قلهبر روی خط

 کنیم.()گویی که در زاگرس کوهنوردی می

ـ   »11»متر  4200سرکچال 

 .ارزش فراوانی داردصعود گرده شرقی آن در زمستان  های مهم البرز مرکزی کهاز قله

 »7»متر  3720سماموس ـ 

 .به قولی بلندترین قله استان گیالن. دور تا دورش جنگل و مرتع و زندگی است

 »3»متر  4090سَن بُران ـ 

 کوه زیبا و وحشیبلندترین قله اشتران
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 »1»متر  3250کل ـ سه

 .هور بیستون قرار گرفته استر بین قلل منطقه پرآو و دیواره مشای متصل به هم که دسه قله صخره

 »5»متر  3570و  3535سهند و جام ـ 

 .های ایران مشهور شده استدو قله کوه سهند که از زیبایی بسیار به عروس کوه

ـ   »6»متر  4175سیاالن 

 .رسدنظیر دوهزار میکوهی جادویی که از یک سو به منطقه تاریخی الموت و سوی دیگرش به دره بی

 »5»متر  8044کمان ـ سیاه

 .شودکوه که از دور و از منطقه کالردشت به خوبی دیده میسیماترین قله منطقه علمخوش

 »8»متر  3730چال ـ سی

 "زیندی"اند به نام شهرتش را مدیون پیست اسکی است که در دامان شمالی آن ساخته

 »5»متر  4045البرز ـ شاه

 ی زیبا و متنوعول ترین قله استان البرز با مسیری طوالنیمرتفع

 »1»متر  3050شاه جهان ـ 

 ر نزدیکی اسفراینترین قله استان خراسان شمالی دمرتفع

ـ شاهان  »1»متر  4044کوه 

 ای و زیبابلندترین قله استان اصفهان ـ صخره

 »6»متر  3100دژ ـ شاه

وه در جاده چالوس )ارنگه( ت به سنگ صعود کنید، حتماً به سراغ این کای را کامالً دسخواهید قلهاگر می

 .بروید

ـ شاه  »2»متر  3310کرم 

جدا کرده  ای مرتفع در بین مناطق هشتگرد )قزوین( و طالقان که مانند دیواری عظیم این دو را از همقله

 .است

 »7»متر  3140معلم ـ شاه

ست. گویا مقبره آن استان ا کوهی مرتفع و زیبا در استان گیالن )ماسوله( که به نوعی مشهور به بلندترین قله

 .کوش در این کوهستان قرار داردمعلمی سخت

 »3»متر  3400شاهو ـ 

 ر شهرستان پاوه ـ روستای شمشیردترین قله استان کرمانشاه مرتفع
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ـ   »5»متر  3910شاهوار 

آن به کویر و قرار دارد. کرانه های یک سوی « شهر شاهرود»ای به نام بلندترین قله استان سمنان که در قاره

 .سوی دیگرش به جنگل و دریا ختم می شود

 »4»متر  3396شهباز ـ 

 های بهار و پاییزعود در فصلای و مناسب صبلندترین قله شهرستان اراک ـ صخره

 »1»متر  3600شهیدان ـ 

کردستان های های کوهستانای مرزی است که مطمئناً از زیباییبلندترین قله استان آذربایجان غربی که قله

 ها ذکر شده است.(وش در نقشه له به نام درهقبهره نیست. )این ترکیه بی

ـ   »1»متر  3200شیرباد 

های این قله زیبا رسید و خیلی سریع به چکادش توان به دامنهبعد از پایان دره سرسبز شاندیز )مشهد( می

 .دست یافت

ـ   »5»متر  4050شیرکوه 

 .کیل داده استچند قله دیگر، کوهستانی منفرد را در میان چند کویر تش بام استان یزد است و به همراه

 »12»متر  4850کوه ـ علم

 (…ز و دومین قله مرتفع ایران با مسیرهای فنی و متنوع صعود )یال، گرده، دیواره، صخره، دهلی

 »3»متر  4450مستان ـ قاش

 یلویه و بویر احمدو استان کهک الرأس دنا ـ رشته کوه زاگرسبلندترین قله خط

 »2»متر  4050کوه ـ قالی

 کوهی با رخی باشکوه در استان لرستان

 »2»متر 3320 –قزل ارسالن 

  مخروطی سنگی و زیبا در خطه همدان

ـ   »1«متر  3000کبیرکوه 

  بلندترین قله استان ایالم

 »9«متر  3910کرکس ـ 

 در نطنز کاشان و قابل صعود در تمامی فصول

 »2«متر  3600کرگز ـ 

ترین رصدخانه خاورمیانه در حال ساخت است. در نزدیکی شهری به نام کامو، ای که بر روی آن بزرگقله

 واقع در استان اصفهان
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ـ کول  »2«متر  3850جنو 

 ایای و صخرهکوه ـ کامالً دیوارهالرأس اشترانآخرین قله شرقی خط

ـ کلون  »16«متر  4180بستک 

  زالرأس طوالنی البرمتری در خط ۴۰۰۰لین قله بعد از گردنه دیزین او

 »1«متر  4237کلونچی ـ 

الرأسی بسیار شهیدان به شکل خطبلندترین قله زردکوه بختیاری که صعودش از طریق قلل دوزرده و شاه

 .جالب است

 »3«متر  3100 –کاُلهه 

  قله ای زیبا و کم ارتفاع در بین شهرستان تفرش و آشتیان

 »12«متر  2464کوه ـ کمان

 .دهدهمسایه غربی آزادکوه که در فصل بهار بوی بهشت می

ـ   »4«متر  4030کورماکوه 

 الرأس شمال شرقی آنکوه در خطاولین قله منطقه علم

 »1«متر  3700 –کینو 

  کوهستانی وحشی در میان سه استان خوزستان ، لرستان و چهارمحال و بختیاری

 »1«متر  3800گاوکشان )کهکشان( ـ 

 .شودای قدر میبلندترین قله استان گلستان که در زمستان تبدیل به قله

 »2»متر  3540گرین کوه )یال کبود( ـ 

ای است که صعودش در فصل مناسب، بسیار دلچسب و عالی الرأس گرین و نزدیکی شهر نهاوند و قلهدر خط

 .است

 »3«متر  4400و  4460گردونه و مناره ـ 

 غربیالرأس جنوبکوه ـ این بار خطقه علمقللی دیگر در منط

 »6«متر  3600گرگ ـ 

 .الرأس شمالی البرز استای زیبا در منطقه جاده بلده که در آخرین خطقله

 »12«متر  3700زرد ـ گل

 .در منطقه پلور )جاده هراز( که غاری زیبا هم به همین نام دارد

 »3«متر  4070گهر ـ گل و گلگل

کوه )لرستان(، بسیار نزدیک به هم که از فرازشان دریاچه گهر نمای کبود اشترانچال هر دو در منطقه

 .دیگری دارد
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 »1«متر  2000و  2300گِنو و خورموج ـ 

 فارس ـ اولی در نزدیکی بندرعباس و دومی در بوشهردو قله در جوار خلیج

 »1«متر  4350زار )کوشا( ـ الله

 ن، در منطقه بافتکوهی بسیار زیبا و مرتفع در کرما

 »4«متر  4260ها ـ لشکرک

 .اند و مرز میان مناطق کالردشت ـ طالقان و دلیر و الیت استکوه واقعاین دو قله نیز در منطقه علم

ـ   »6«متر  3700منار 

خواب( جاده چالوس و هم در منطقه ایذه، مسجدسلیمان نام این قله را هم بر روی البرزی مرکزی )پل

 عنوان بلندترین قله استان شاهدیم.)نام دوم قله کینو در برخی نقشه ها(خوزستان به 

 »15«متر  3950مهرچال ـ 

 کلون( در منطقه رودبار قصران )تهران( البرز مرکزیای رفیع با همسایگان مرتفع )آتشکوه و پیرزنقله

ـ میشینه  »6«متر  4050مرگ 

و ناپسند کشیده شده است. )واقع در منطقه  ای غیرضروریهای این قله جادهافسوس که تا نزدیک

 فیروزکوه(

 »20«متر  4030و  4090ناز و کهار ـ 

 کند. جاده چالوس ـ روستای کلوانهایی که هر کوهنورد تهرانی بعد از توچال صعود میمتری ۴۰۰۰اولین 

 »8«متر  3910و  4282ناظر بزرگ و کوچک ـ 

تان )جاده هراز( که ــبد. باشکوه در منطقه نمارســطلاگانه را میای جدای که اجرای هر کدام برنامهدو قله

 .ناظر به رخ شمالی دماوند است

 »1«متر  4200ها ـ نرگس

ی از کوه و هم در البرز مرکزی قللی به همین نام داریم که هر کدام را صعود کنید چیزهم در غرب علم

 .دیگری کم ندارد

 »3«متر  3750نیزوا ـ 

 بید.(هایی را به شکل نیزه بیاتوانید سنگان )بر روی این قله میدر استان سمن

 »5«متر  4260کوه ـ هرزه

کنیم. ها آب آن را مصرف میالرأسش دیواری است عظیم بین دو دره و دو رودخانه اصلی که ما تهرانیخط

 اولی دره والنگرود و دیگری دره دریوک

 »2«متر  4650دا  ـ دا  و کسرههرم

 .های آن مورد توجه کوهنوردان استهمجوار و مرتفع در نزدیکی سبالن که صعود یخچال دو قله
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 »3«متر  4504هزار ـ 

 کوه و سبالنلمعترین قله استان کرمان و به قولی چهارمین قله مرتفع ایران بعد از قلل دماوند، منطقه مرتفع

 »1«متر  4450 -هاخوانهفت

ای در قله ریزشی ـ صخره 7خوان رستم بگذرید. همه صعود کنید، باید از هفت واقعاً اگر بخواهید همه آنها را

 کوه(متر )در منطقه علم ۴۰۰۰ارتفاع باالی 

 »9«متر  3950 –هفت خوانی 

  مشهور به هفت خوان کرج در جاده چالوس

ـ   »4«متر  4030وروشت 

 .شودزیست حفاظت می طکوهی در یک منطقه بکر و جنگلی در جاده چالوس که توسط سازمان محی

ـ   »3«متر  3580یخچال 

 بلندترین قله منطقه الوند )همدان( با دره مرادبیک باصفایش

 ”ارتفاعات ذکر شده تقریبی می باشند“
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 مروری بر فیلم )کوه( ساخته امیر نادری  -8

 1396مردادماه        

 

نظیر و  ا، صداها و نواهای طبیعی بیافسوس که فیلمی چنین خوش ساخت در اسپانیا با بازی ها، صحنه ه

قیده خرافاتی عیک کارگردانی ناب در نهایت پیامی دارد که آن پیام نفرت و بیزاری از کوه آن هم بخاطر یک 

  .مبتنی بر نفرین و بداقبالی و فقر هست

د؟ که اششود کوهستان که مظهر و سرچشمه زندگی ما انسان ها در این کره خاکی ست نفرین شده بمگر می

  .با پتک به جان آن افتاد تا نابودش کرد

 

زگاری و این یک تفکر ضد انسانی و ضد طبیعی ست که سناریو آن به قلم کسی نوشته شده است که سر ناسا

ز همه جا رانده اآنجائیکه ضربات متعدد و بی پایان پتک توسط خانواده ای فقیر و  دشمنی با کوهستان دارد...

  .کردمه میزمزنشست از درون کوه صدائی میشنیدم که ه میشده بر صخره های کو

 خود را به من  ای آدمیان که آب و هوا و زیبائی را از من به ارمغان گرفته اید چگونه خطاهای انسانی

  ؟نهیدوا می

  آیا من مسبب فقر و نگون بختی شمایانم؟ یا جامعه نا برابر و از هم گسیخته تان؟ 

 

ونه به ذهن ام که کارگردان آن با چنین قساوتی بخواهد نفرت خود را به چیزی، اینگکمتر فیلمی را دیده 

  .بیننده خود رسوخ دهد

بن فیلم از نگاه شناسم ولی اسابقه امیر نادری را در ساخت فیلم های هنری و قابل قبول برای اهالی سینما می

 ... کسی ست که هیچ الفت و مهربانی با کوهستان ندارد

خواهد یمنه های فیلم از پالن های کوهستان به شکل دلهره آور و وحشتناک فیلم برداری شده و تمام صح

  .ها ایجاد نمایدترس از کوهستان را در دل

مان فیلم با مشخص نیست که صحنه پایانی فیلم چه پیامی برای بیننده خود دارد زمانی که قهرمانان ضد قهر

ی از کوه ای پتک به جان کوه افتاده اند، چگونه ناگهان بهمن سنگضربات بی کران و مرگ آور و استرس ز

  .رددگشود، آسمان آبی و چهره قهرمانان زیبا و همه چیز به حالت اولیه و زیبا باز میسرازیر می

 و مودت کوهستان؟  آیا این ضربات و شیره جان این بی نوایان بود که همه چیز را سیقل داد و زیبا کرد؟ یا رحم
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وهستان به منزل چه بود فیلم به پایان رسید و من از صندلی خود برخواسته با قلبی آکنده از همدردی با کهر 

ی توسط یکی رهسپار شدم تا صبح روز بعد به آغوش کوه بازگردم و از ساختن چنین فیلم خشن و نامهربانه ا

 .از آدمیان، از مادر آدمیان )کوه( عذر خواهی کنم
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 های بی حد و حصر از ممنوعیت تا آزادی کوهنوردی ایران -9

 1396 ماهمرداد        

 

 دسته سه در هطورعمد به کوهنوردان که باشند داشته یاد به آنانی که در رژیم گذشته کوهنوردی کردند، شاید

 :داشتند حضور

 جای  دیکالالم گرایان راـم و اسـته به چپ های کمونیســـاً وابسـکه در دو گروه بعض : سیاسی ها

 .می گرفتند

 را تشکیل  وردی، ارتش، ادارات دولتی و غیرهــدراسیون کوهنــکه سازمان هایی مانند ف: دولتی ها

 .می دادند

 الیت ــد فعوردان آزاــگاه ها و کوهنـهمان مردم عادی بودند که در قالب گروه ها و باش :ورزشی ها

 .می کردند

 

ن را تا می ت کامل به همه کوهنوردان داشت و فعالیت همه آنادر همان زمان وزارت اطالعات )ساواک( نظار

کنار خبر  توانست رصد می کرد و اجازه آزادی های بی حد و حصر را به آنان نمی داد و گاهاً از گوشه و

 .دستگیری برخی کوهنوردان و گروه های کوهنوردی به گوش می رسید

 

نگیز آن زمان، اک ، هر سه دسته در فضای فرح بخش و دل ابعد از انقالب و تا دوسال اول با متالشی شدن ساو

ر ایران به شکوفائی و آزادی دست یافتند و فعالیت های چشم گیری را در حوزه ورزش کوهنوردی در سراس

 .انجام دادند

 .ولی افسوس که بعد از آغاز جنگ و درگیری های سیاسی دوباره همه چیز به حالت اول بازگشت

داقل فعالیت حاشگاه های کوهنوردی )آزاد و دولتی( تعطیل شدند . فدراسیون کوهنوردی با تمام گروه ها و ب

 .هنوردی پرداختند، به حیات ستادی خود ادامه داد و کوهنوردان آزاد با ترس و لرز و با مشکالت فراوان به کو

 .این دوران حدود ده سال به طول انجامید

 

 .است ۱۳۹6نوردی اوایل دهه شصت با سال های اخیر به ویژه سال هدف از نوشتن این یادداشت مقایسه کوه

ر ناگهانی در حالی که جلسه ای رسمی را تشکیل داده بود ، با حضو ۱۳6۱گروه کوهنوردی ما درپاییز سال 

ه جرم تشکیل ماه ب ۳روز تا  ۳نفر بودیم از  ۳۰نیروهای انتظامی آن زمان تعطیل و هرکدام از ما که حدود 

ممنوع  اجتماع، زندانی شدیم و پس از آزادی )به طور غیر رسمی( کوهنوردی کردن برای همه ماجلسه و 

 .اعالم شد
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ساخت، افراد  ولی از آنجائی که عالقه به کوهستان و ورزش را نمی توان در وجود کسی به بند کشید و نابود

یر رسمی( غفعالیت )البته بطور بسیاری مانند من و دوستانم از کوهنوردی دست نکشیده ، همچنان به این 

 .ادامه دادند. هرچند افرادی هم برای همیشه از این ورزش کنار رفتند

ها به جرم هستانشاید باور کردنی نباشد که بارها در خیابان، جاده های خارج از شهر و روستاها و حتی در کو

 لیتفعا گونه هیچ که آنجائی از ولی شدیم کوهنوردی کردن و کوله پشتی داشتن دستگیر و روانه حبس

 ...  دادیم ادامه را کوهنوردی بیشتری لرز و ترس با بار این و آزاد دوباره نداشتیم سیاسی

 

ستان های امسال که در فضای حقیقی و مجازی ، فعالیت و صعودهای اقشار مختلف مردم عزیزمان را در کوه

ی کوهنوردان با شم و متعجبم از اینکه چگونه روزگارکشور و نیز خارج از کشور می بینم به آن دوران می اندی

وند و هر رترس و استرس فراوان کوهنوردی می کردند ولی حاال در این فضای آزاد هر کجا که بخواهند می 

 .گو باشند مسیری را که مایلند صعود می کنند و اجباری هم ندارند در مقابل هیچ سازمان و قانونی پاسخ

 

اط روبرو بوده ماعی همیشه با نوعی تفریط و افرــما اکثراً در حوزه های فرهنگی و اجتاز آنجائی که کشور 

تان و است، پیشنهاد می کنم به پاس قدرشناسی از این موقعیت پیش آمده و حفاظت از محیط زیست کوهس

 :همچنین مراقبت از سالمتی خود و دیگران موارد زیر را رعایت نماییم

رده، از کمسیرهای کوهستانی شلوغ و پر ازدحام در روزهای تعطیل پرهیز  تا حد امکان از تردد در (۱

 .روزهای وسط هفته استفاده کنیم

 تظرفی و گنجایش…و( شرقی) سبالن –( جنوبی) کوه علم –کوهستان هائی مانند دماوند)جنوبی(  (2

سانی آن در سال پیما در یک روز را ندارد و مطمئناً آثار تخریب زیست محیطی و انهزاران کوه پذیرش

 شلوغی و ازدحام ایام در های آینده هویدا و به نسل های بعدی منتقل خواهد شد. پس تا حد امکان

 .میشو مند بهره صعود جهت ، قلل این دیگر های جبهه و مسیرها از کرده دوری مسیرها این از

های  ه ها و گروهجهت انجام کوهنوردی اصولی و دیدن آموزش های الزم ، شایسته است جذب باشگا (۳

ه و با کوهنوردی قانونمند کشور شویم و یا حداقل با سرپرستی یک مربی و یا یک کوهنورد آزمود

 .تجربه پای بر قلل زیبا و باشکوه کشور عزیزمان ایران بگذاریم
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جان باختگان بهمن کول جنو قربانیان خشم طبیعت یا اشتباهات  -10

 کوهنوردی ؟
 1396بهمن ماه   

 

 ی از خشم طبیعت سخن می گوئیم از چه سخن می رانیم؟وقت

 ... 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

که با تکیه  انسان امروز از آنجائی که طبیعت پدیده ای وسیع، وحشی و غیر قابل پیش بینی و کنترل است و

نترل بر دانش خود توانسته فقط بخش کوچکی از فعالیت های مرگ آور این کره خاکی را پیش بینی و ک

 .نماید، فرضیه باال را خیلی از نظر دور نگه نمی دارد
 

این گاه در با نگاهی به آمار حوادث طبیعی در کشورهای مختلف در می یابیم که انسان های بسیاری ناخودا

 .اند بزنگاه های طبیعی گرفتار شده و بدون داشتن هیچ توان مقاومتی تسلیم شرایط مرگ بار آن شده

ست در مراحل اولیه به نظر می رسد دانش انسان که مطمئن ترین سالح برخورد با این گونه حوادث طبیعی

 .می کند ورد و زورآزمائیبوده و در برابر طبیعت بی کران چون طفلی در مقابل انسانی بالغ و قوی برخ
 

صد در »فکر می کنید چند درصد از بالیای طبیعی صد سال اخیر که موجب مرگ و میر بسیاری گشته است 

 !قابل پیش بینی بوده است؟« صد

 !!!جواب دقیق این سؤال مدت هاست ذهن مرا به خود معطوف کرده است
 

ت آورده که در برابر رخ دادهای طبیعی به دس از سوئی دیگر علم و دانش با وجود دست آوردهای بسیاری

می توان  است متأسفانه موجب لطمه زدن جدی به اکوسیستم طبیعی کره زمین نیز گشته که به عنوان نمونه

فتن جنگل ها ور به ازبین ربه گرم شدن دو درجه ای زمین، ایجاد پدیده گازهای گل خانه ای در جو و همینط

 .و کم شدن آب شیرین و قابل شرب در سطح زمین اشاره کرد

ان ناپذیر بشر به واسطه دست یابی بیشتر به علوم فضائی، نظامی، اقتصادی و صنعتی موجب این لطمات جبر

ایه داری مشده و متأسفانه هم چنان با این مشکل عدیده روبروست و با ادامه پافشاری قدرت های بزرگ سر

این دوران که بشر  ل از بین برد زیرا درــعی روبرو شده و یا آن را به طور کامــدر جهان نمی تواند با آن قط

ست که به دست خود ساخته و اکنون تمام علوم پیشرفته در درجه امروز به سر می برد، اوج نظام سرمایه داری

 .و مالی جهان است اول در خدمت سودرسانی به این نظام ناعادالنه پولی
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سته اند هرچند باید اذعان کرد کشورهای کوچکی در جهان هستند که به واسطه فرهنگ و ثروت سرشار توان

فته اند به استانداردهای زندگی سالمی دست یابند ولی طرف سخن ما کشورهای جهان سوم و غیر توسعه یا

 .که قربانیان اصلی این وضعیت هستند
 

ده است به اندازه که انسان امروز با نام پیشرفت و توسعه بر پیکر کره سبز زمین وارد کربالیا و و زخم هایی 

مین زده، ای مهیب و خطرناک است که دانشمندان در آخرین پیش بینی ها و فرضیه ها عمر کره زمین را تخ

  .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

ست که ممکن است در سطح یک در این هنگام که این سطور را می نگارم تهران ما شاهد آلوده ترین هوائی

 .شهر به وجود آید

ام خود فرو به ک هوائی که مرگ در آن به رقص درآمده و روزانه بسیاری از ما را در کمال بی خبری و سکوت

 .می برد

 

ای هبدون زیرساخت »آیا غیر از این است که علم و پیشرفت ما در راه توسعه شهری  علت آن چیست ؟

 !عامل اصلی این پدیده است «اولیه و فرهنگ سازی عمومی

را که  ن اکسیژنشهرها را گسترش می دهیم ، خیابان ها، خانه ها و اتومبیل ها را زیاد می کنیم و در قبال آ

 .اولین نیاز بشر است از او می ستانیم
 

سانتی  ۳۰در برنامه صعود قله سوزچال با زمستانی زود هنگام با بارش برفی حدود  ۱۴/7/۱۳۹6روز جمعه 

ال ها کوهنوردی سمتر روبه رو شدیم که هیچ سازمان و یا نهادی آن را پیش بینی نکرده بود.با توجه به تجربه 

اشی از به هم نو غیر منقطع ادامه داده ام ، این تغییر ناگهانی را  که به طور ممتد در کوهستان های کشور

م بارش باشیم تانی کم فروغ و کــتظر زمســخوردن اکوسیستم طبیعت دریافتم و به گروه اعالم کردم باید من

یوست و تا قوع پو ادامه دادم این برف میهمان یک هفته ای کوهستان های ایران است و همان طور نیز به و

 ... بود ۱۳۹6آذر  ۱6امروز فقط یک بار هوائی سرد و زمستانی را در کوهستان تجربه کردیم و آن هم روز 

همنوردان خراسانی ما در آن روز با توجه به هوای مناسب صبح و گرفتن پیش بینی هواشناسی که در فیلم 

طرف قله کول جنو پیش رو گرفتند؛ سرپرستی  هآن )در فضای مجازی( مشخص است راه صعود را از پناهگاه ب

، راهنمائی درجه یک در نوع خود و تیمی باشگاهی سر در راهی نهادند که تکیه مجرب، مسئول فنی تکنیکال
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، غافل از آن که آن پیش ان شدید در بعد از ظهرآن روز بودشان پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارشی نه چند

 .نی مهیب در راه آنان قرار داشته استبینی صد در صد نبوده و طوفا

 .شاید بسیاری از ما هم اگر به جای آنان بودیم به آن پیش بینی اعتماد می کردیم
 

ه دلیل شدت بآنان . می شویم مان همنوردان زمانی که فیلم قله را می بینیم متوجه سرحالی و پرانرژی بودن

اشد بمی « شصت خدا»ود که از کنار سنگ مشهور طوفان پیش بینی نشده و عدم دید مناسب راه صحیح فر

به قسمت های سنگی  را نمی یابند و به اجبار ارتفاع کم کرده، فرود را از دره موسوم به دایی ادامه می دهند و

 ... و قیف منتهی به دره می رسند
 

سپیلت( را در ما)ا ماه پیش تیم ۳امان اله جوکار راهنمای مجرب این تیم و پیر کوهستان کول جنو زمانی که 

ماه بعد  ۳ه کراه صعود قله کول جنو همراهی می نمود ، وقتی که زیر قیف دره دایی رسید یعنی دقیقا جائی 

مد زیرا بسیار آپیکر بی جانش پیدا شد، ایستاد و توضیح داد که هیچ گاه در زمستان نباید از این دره فرود 

ا برای جر به فوت همنوردان کرمانشاهی مان شده بود ررا که من ۱۳۸۴خطرناک است و داستان بهمن سال 

 .گروه بازگو نمود)این فیلم در آرشیو باشگاه اسپیلت موجود است(

ی نشده کوهستان وار و پیش بینـلیم شرایط دشــی توان ادعا کرد که آنان اشتباه کوهنوردی کرده یا تسـحال م

 !!گشته اند؟؟

نی شان برابر فشگاهی و گروهی از افرادی تشکیل شده که توان جسمی و تیم آنان مانند بسیاری از تیم های با

 سرعت به زمان …ی نبوده، مطمئناً افراد قوی کمک حال افراد تازه کار بوده اند و این یعنی اتالف وقت و انرژ

 .کر و ذکر خود را معطوف عبور از این دره نموده بودف تمام سرپرست و گذشته می

نفر به انتهای تنگه  ۳به سالمت و به اتفاق « امان اله جوکار»پیر کوهستان زنده یاد  ستاز شنیده ها حاکی

می رسند و او آنان را به طرف پناهگاه رهنمود می سازد و دوباره به طرف تنگه باز می گردد.پس از چندی 

و تحمل برف های همه نفرات در زیر تنگه قرار می گیرند. در این هنگام صخره های بلند دیواره های کول جن

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

  ه سالمت از آن مهلکه گریزند و شکرت را به جای آورندب

 ... ودندای کاش شکیبایی خود را از دست نمی دادی تا آنان اکنون در میان دوستان و عزیزانشان ب

 

 :بزرگی می گوید 

  چراغی فرا راه باش

  نه داوری سخت گیر

 الگو باش نه منتقد

خصوص بهمن  دوستان و پیش کسوتان کوهنوردی کشور دربا احترام به همه نظرات و انتقادات بزرگان و “

 ”کول جنو
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 کل جنو چه بود؟  مین اشتباه تیبارزتر -11
 1396 ماهاسفند          

 

اسفانه قله کل جنو )اشتران کوه( است که مت ۱۳۹6من در خصوص حادثه بهمن، آذر ماه  ادداشتی نیسوم نیا

  .دیاز همنوردان مان گرد یموجب درگذشت تعداد

برنامه را اجرا  نی( ایدر مشهد )آزادگان و پلنگ برف یباشگاه کوهنورد میدوستان در قالب دو ت نیکه ا ییآنجا از

 نیام ا دهیه عقب رای، زگرددیم یحادثه تلق نیبه ا یدار کوهنوردباشگاه کیمن از منظر  دگاهیکردند، مطمئنا د

کس در مقام  دارد و هر ینمود چون ابعاد گوناگون لیتحلو  هیو تجز دیگوناگون د یاز منظرها توانیحادثه را م

  .دینخست موضع خود را مشخص و آن گاه اظهار نظر نما دیبایقضاوت م

 

 :ان نمودعنو ریبه شرح ز توانیم دهند،یرخ م یکوهنورد یگروه ها شتریرا که بعضاً در ب میت نیا اشتباهات

 ر دشوا یریمس نیصعود چن یبرا میت ادیز نفرات 

 با هم  میت یاعضا یو فن یجسمان یبودن آمادگ ناهمگون 

 میت یاز اعضا یبودن پوشاک و لوازم برخ نامناسب 

 یهواشناس ینیب شیو موشکافانه به پ قینکردن دق دقت  

 یطوفان ییهنگام به قله در هوا رید یصعود  

 فرود  یابیریدر مس اشتباه 

 نکردن احتمال وقوع بهمن  ینیب شیپ 

 زیبهمن خ یتنگه ا ریباره تمام نفرات در ز کیشدن  جمع  

 اس یپ ینقاط ج نداشتن 

 .همچنان بر شمرد  توانیکه م گریموارد د ...و

 

 یجا یلیخ  .هددیرخ  م زین  لتیمانند باشگاه اسپ یکوهنورد یها مینظر نگارنده اشتباهات باال گه گاه در ت از

 کیبزرگ استراتژ اشتباه کیکه  دهدیبروز م یبرنامه موقع کیر جا و د کیتعجب و انتقاد ندارد اما همه آن ها در 

 یون باشگاه هاچ ینرمال و باشگاه یمیت ینرمال برا عودخارج از فصل ص یزی، برنامه رمرتکب شد و آن اشتباه اول

  ... است.لتیو اسپ یآزادگان، پلنگ برف

 

 ... یصصتخ اینرمال بوده است  ایاله اش عمر دوازده س نی)به طور مثال(  در ا لتیدر باشگاه اسپ صعودها
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ر از پانزده دشوا ییقله ها نیچن ینرمال بر رو  یها میو صعود ت گرددیدر فصل زمستان اجرا م یتخصص یصعودها

 .شودیم یزیخرداد تا پانزده مهر برنامه ر

 نیج از ادارد و خار یجهان فصل صعود نرمال و زمستان یمانند همه مناطق کوهستان زین رانیمشکل ا یها قله

 .شوندیروبرو م ینشده ا ینیشبیو پ اریصعودها با مشکالت بس فصول،

ق بر کل جنو موف ییصعودها ۹2بار در فصل زمستان  کیتا کنون سه بار در فصل نرمال و  لتــیدر باشگاه اسپ ما

 .میداشته ا

 

ه اشتباهات بآغاز و به دنبال آن  حیصحنا  یزی، حوادث منجر به فوت و جرح از برنامه ریباشگاه یکوهنورد در

  .گرددیدردناک منجر م یبه فاجعه ا تیو در نها گرید

ختم  یسرنوشت نیمرا هم به چن مینشده ت ینیب شیاتفاقات پ ریبرنامه بودم س نیسرپرست ا یمن هم جا اگر

 .کردیم

 

و حضور در  یازمج یمنتشر شده  در فضا یها ویدیباال بر گرفته از مطالب و و ادداشتی مینمایاضافه م انیپا در

ران برگذار در ته رانیست که توسط انجمن کوهنوردان ا یبرنامه به همراه پرسش و پاسخ نیا یجلسه گزارش خوان

 شده بود 

 )روس شان شاد( 
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 معرفی کامل قله های استان تهران  -12
 1396بهمن ماه       

 

ای البرز هساحت وسیعی داشت که به تدریج با جدا شدن استان در گذشته ای نه چندان دور، استان تهران م

اکنون مقام  استان کشور ۳۱و قم، این استان به یکی از کوچک ترین استان های ایران تبدیل شد که از میان 

 .را داراست 2۹

 

 .کیلومتر مربع است ۱2۹۸۱وسعت این استان 

ر عین حال ر، پرجمعیت ترین استان کشور است و ددر مقایسه ای دیگر، تهران با بیش از یازده میلیون نف

ز ادارای کمترین زمین مسطح )مناسب زیست شهری( و البته با خشنودی ما کوهنوردان ، تهران یکی 

 .کوهستانی ترین استان های کشور نیز محسوب می شود

از جنوب  ستانی وهمان طور که آگاهید استان تهران از شمال کامالً کوهستانی و از شرق و غرب نیمه کوه

 .است کامالً بیابانی و کویری

 با شرقی جنوب از ،این استان از شمال با استان مازندران، از غرب با استان البرز، از شرق با استان سمنان

 ۴۳۸۳ارتفاع  بلندترین قله استان تهران خلنو با) .ان مرکزی همسایه استاست با غربی جنوب از و قم استان

 (.متر است

 

نقشه  یافتن مرزهای این استان با استان های هم جوار به ویژه در قسمت های کوهستانی به چند برای

لرأس های جغرافیایی مراجعه کرده و در نهایت با توجه به شناختم از کوهستان های تهران و تشخیص خط ا

ن های همسایه های استامرزی، قله های داخل استانی را که باید توجه کرد برخی از این قله ها با دیگر قله 

مقاله منتشر  مشترک هستند، شناسائی و اسامی آن ها را با مشخصات کوتاهی با ذکر ارتفاع )تقریبی( در این

اهی های عزیزم نمودم که امیدوارم مورد توجه و استفاده همنوردان گرامی و مسئولین محترم استان و هم باشگ

 .قرار گیرد

 

نچه از دیدگاه می رسد. چنا ۱۰۰ آن ها را صعود کرده ام به عدد %۹۰ه بیش از تعداد این قله ها که خوشبختان

های ارتباطی زیر  شما خوانندگان این مقاله قله ای از قلم افتاده است لطفا نام و مشخصات آن را از طریق راه

له های استان قبرای من ارسال کنید تا به تدریج این مقاله تکمیل شده، به عنوان یک مقاله مرجع در شناخت 

 .تهران مؤثر واقع شود
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 : یک پیشنهاد

وهنوردان کچنانچه در یک حرکت ملی و هماهنگ قله های هر استان با کمک مسئولین محترم این ورزش و 

ود با تجربه و پیش کسوت مشخص گردد، در مجموع می توان اسامی تمام قله های مهم و قابل صع

 .ودو در یک آرشیو ماندگار به نسل های آینده منتقل نمکوهنوردان در سطح کشور را شناسایی 

 

 : اسامی قلل استان تهران بر اساس حروف الفبا

  متر 3420 -آبک   -1

 قله ای صخره ای و منفرد در منطقه میگون تهران

  متر 3340 –آهنگرک  -2

 مسیر صعود آن از دره زیبای هملون شمشک شروع می شود

 متر 3850 –آتش کوه  -3

 ای صخره ای در بین قلل ریزان و مهرچالقله 

  متر 2700 –آرا کوه  -4

 در شمال روستا و آبشار کمرد تهران

  متر 3054 –اسپیلت ها  -5

 قله ای صخره ای و دندانه دار برفراز دیواره شروین تهران)پس قلعه(

 متر 3650 –اله بند  -6

 قله ای صخره ای در بین قلل سی چال و قلعه دختر

  متر 3713 –یرون اسب گ -7

 قله ای گنبدی شکل در انتهای شرقی خط الرأس دوبرار

 متر 4036 –( 4و3و2و1) انگمارها -8

 قله صخره ای مجاور هم در خط الرأس دوبرار ۴

 متر 3865 –امیری  -9

 ماسب نام داردکوهستانی در جاده هراز که جنوب شرقی آن به استان تهران می رسدو قله مرتفع آن شاه طه

 متر 3700 –اُشترگاه  -10

 اولین قله شرقی گردنه یونه زا یا گردنه خاتون بارگاه

 متر 3141 –استرچال  -11

 قله ای در منطقه دره هملون )بین شمشک و میگون(
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 متر 3766 –بازارک  -12

 مشرف به روستای مشهور امام زاده داود )شرق توچال(

  متر 3280 –بارو  -13

 اند(امیدهطقه کشار و یا واریش صعود کرد)در برخی نقشه ها چشمه شاهی ناین قله را می توان از من

 متر 2800 –بندعیش  -14

 قله ای منفرد و کم ارتفاع ، ولی زیبا در غرب تهران

 متر 3427 –بزم چال   -15

 اولین قله غربی خط الرأس دوبرار

 متر 1535 –بی بی شهربانو  -16

 تهرانقله ای کم ارتفاع در نزدیکی شهر ری 

 متر 4323 –برج خلنو  -17

 قله ای مرتفع در ابتدای تیغه های مشهور ژاندارک به خلنو

  متر 3550 -پیازچال -18

 که لزون نیز به آن اطالق می شود )واقع در شرق قله توچال(

 متر 3369 –پهنه حصار  -19

 بلندترین قله دشت پهنه حصار یا پهن سار در منطقه سنگان

  متر 5503 –پلنگ چال  -20

 قله ای مرتفع بین منطقه پلنگ چال و امام زاده داود

 متر 3753 –( 2و1پروانه ها ) -21

 دو قله نزدیک هم در خط الرأس دوبرار

  متر 2850 –پورا  -22

 قله ای مابین منطقه کندر و خور )شرق جاده چالوس(

 متر 3350 –پهنک  -23

 قله ای کمتر صعود شده در جنوب دریاچه سد الر

  متر 3871 –پاشوره  -42

 هران استتجنوب این قله به منطقه السم می رسد که خط الرأس آن حدفاصل استان مازندران با استان 

 متر 3850 –پیرزن کلون  -25

 قله ای مابین هم هن و مهرچال
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 متر 3150 –پرسون  -26

 ای افجهبا کمی فاصله از خط الرأس اصلی البرز مرکزی است و مشرف به دشت هویج روست

 متر 3979 -توچال -27

 کشور یک پایتخت نزدیکی در جهان مرتفع قله تنها –ها تهرانی« عشق»یا قله 

 متر 3372 –تیزکوه  -28

 قله ای منفرد و سنگی در منطقه غرب پلور

 متر 2000 –توچال)پارچین(  -29

 قله ای کم ارتفاع با نام توچال در منطقه شهرک قیام دشت )شرق تهران(

 متر 3300 –تالون  -30

 در جوار روستایی به همین نام در شمال غرب تهران

 متر 2850 –جین کال   -31

 اولین قله خط الرأس جنوب غربی توچال

 متر 3960 –( 2و1جانستون) -32

 دشت این قله مشهور است و دو قله شرقی و غربی دارد)صعود از روستای آبنیک(

  متر 3252 –چشمه شاهی  -33

 از قلل دشت پهنه حصارنام دیگری 

 متر 3631 –( 3و2و1چنگیزچال ها ) -34

 قله به هم وصل شده در خط الرأس دوبرار ۳

 متر 3100 –چهل چشمه  -35

 آخرین قله شرقی خط الرأس دوبرار

 متر 3850 –خاتون بارگاه  -36

 قله ای در بین قلل اُشترگاه و خرسنگ

 متر 4383–خلنو  -37

 بلندترین قله استان تهران

 متر 3950 –( 2و1خرسنگ ) -38

 دارای دو قله صخره ای شمالی و جنوبی)مسیر صعود از روستای گرمابدر(

 متر 3200 –دارآباد  -39

 هرت داردارآباد به توچال نزد کوهنوردان تهرانی شد الرأس خط –قله ای در منطقه دارآباد تهران 
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 متر 2565 –دشته  -40

 تی چند منظوره بر فراز آنقله ای در کنار اتوبان کرج با سای

 متر 3000 –دو شاخ  -41

 قله ای در منطقه درکه تهران )همسایه قله چین کالغ(

 متر 4082 –( 2و 1دوبرار ) -42

 أس قره داغ(دو قله ای نزدیک به هم که بلندترین قلل خط الرأسی به همین نام هستند)نام دوم خط الر

 متر 4016 –رخش  -43

 دوبرار از قلل شرقی خط الرأس

 متر 3050 –رندون  -44

 قله ای مابین دو روستای رندون و امامزاده داود

 متر 3240 –روته  -45

 قله ای صخره ای در روستای روته فشم )منطقه رودبار قصران(

  متر 3590 –ریزان  -46

 قله ای محبوب در دشت هویج )روستای افجه(

 متر 3850 –زرین کوه  -47

 جاده فیروزکوه مشرف به دریاچه کوهستانی و زیبای تار قله ای منفرد و زیبا در

 متر 3320 –سیاه بند  -48

 قله ای صخره ای که تیغه های آن در بین کوهنوردان تهرانی مشهور است

 متر 3500 –سنگان  -49

 قله ای در بین قلل پهن حصار و سیاه سنگ

 متر 3730 –سی چال  -50

 آن احداث شده استپیست اسکی مشهور دیزین در جبهه شمالی 

 متر 4060 –سوزچال  -51

 از قلل میانی خط الرأس دوبرار

 متر 3300 –سرلت  -52

 بعد از گردنه لت به سمت غرب بین قلل لونیز و سیاه سنگ

 متر 3100 –سیوک  -53

 در شمال منطقه ارنگه )جاده چالوس(
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 متر 3380 –سیاه پالس  -54

 ات(قله ای در شمال روستای ایرا )شرق لواسان

 متر 2000 –سه پا  -55

 ی کوتاه در منطقه روستای ترکمن ده )منطقه سرخه حصارتهران(قله به هم چسبیده ۳

  متر 2050 –سیاه کوه  -56

 قله ای کویری و بسیار دیدنی در منطقه جنوب ورامین )پیشوا( پارک ملی کویر

 متر 4200 –( 3و2و1) سرکچال ها -57

 الرأس قله کلون بستک به سرکچال شهرت بسیار دارد(قله رفیع به هم پیوسته )خط  ۳

  متر 3350 –ساکا  -58

 قله ای فرعی در جوار آتش کوه

 متر 3800 –سای  -59

 قله ای سنگی و فرعی در مسیر صعود قله مهرچال از روستای راحت آباد

  متر 3360 –( 3و2و1سرسیاه غارها ) -60

 روستای برگ جهان صعود می شودقله( بر روی خط الرأس اصلی البرز که از  ۳)

  متر 3200 –سراستخر  -61

 قله ای در شمال آبعلی

  متر 3695 –سی و سه چم  -62

 قله ای بین گردنه و قله بازارک

  متر 3885 –شاه نشین  -63

 اولین قله غربی خط الرأس توچال

  متر 3100 –شاه دژ  -64

 طقه ارنگه)جاده چالوس(قله ای صخره ای و محبوب تهرانی ها و کرجی ها در من

 متر 3645 –شیورکش  -65

 قله ای صخره ای بین کاسونک و پیرزن کلون در منطقه گرمابدر

 متر 3550 –صندوق چال  -66

 قله ای بین آهنگرک و سی چال که به تازگی پیست اسکی دربندسر تا آن نقطه رسیده است

 متر 3300 –عبرت  -67

 منطقه السمقله ای کم ارتفاع تر از پاشوره در 
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  متر 3350 –فیل زمین  -68

 قله ای که از لواسان بزرگ صعود می شود

 متر 3250 –قلعه دختر  -69

 تانک واقع استدارای قلعه ای باستانی از دوران ساسانی بر این قله که در بین دو روستای آهار و شهرس

 متر 3963 –( 2و1قره دا  ها ) -70

 وبرار)نام خط الرأس دوم قره داغ(دو قله صخره ای در شرق خط الرأس د

 متر 2652 –قوچ  -71

ه ارتفاعات قره بکوهستانی فراخ و کم ارتفاع در جنوب منطقه آب سرد )دماوند( این ارتفاعات در نقشه ها 

 .آغاج نیز معروف است

 متر 3700 –قزقون چال  -72

 اولین قله در ابتدای خط الرأس شمالی قله توچال

 متر 2800 -کُندر -73

 قله ای مشرف به روستای کُندر )جاده چالوس(

  متر 3937 –کمرپشت  -74

 از قلل خط الرأس دوبرار

  متر 3620 –کالهون  -75

 از قلل شرقی خط الرأس دوبرار

 متر 3370 –کوه کبود  -76

 ”وستون“مبدأ صعود از رودهن با دیواره ای عظیم در جنوب آن با نام 

 متر 3350 –کلک چال  -77

 در منطقه کوهنوردی و گردشگری کلک چال )منطقه جمشیدیه تهران(قله ای 

 متر 3000 –کمای چال  -78

 نام دیگر این قله ولنجک است که تله کابین توچال از فراز آن می گذرد

 متر 4180 –کلون بستک  -79

 مرتفع ترین قله نزدیک تهرانی ها )گردنه دیزین(

 متر 3685 –کاسونک  -80

 دنه یونه زا )گردنه خاتون بارگاه(اولین قله غربی گر
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 متر 3700 –کافره  -81

 قله ای منفرد در شمال غرب دشت الر

 متر 2916 –کلوگان  -82

 قله ای در شمال روستای کلوگان )جاده فشم(

 متر 3270 –گاوبینی  -83

 این قله بین قلل فیل بند و سیاه غارها قرار گرفته است )منطقه لواسانات(

  متر 3700 –( 2و1) گل زرد -84

 دشت و غار آن هم معروف است )غرب گردنه امام زاده هاشم(

 متر 3574 –لوارک  -85

 مشرف به گردنه مشهور لت و بین روستای شهرستانک و رندان

  متر 3412 –السم  -86

 قله ای هم نام روستای السم در جاده هراز بر روی خط الرأس دوبرار

 متر 2890 –لیزولیچه  -87

 ی در شمال غرب تهراندو قله ا

 متر 3200 –لونیز  -88

 وچال(تبعد از گردنه مشهور لت به طرف غرب به عنوان اولین قله محسوب می شود )خط الرأس غربی 

 متر 3450 –لجنی  -89

 از شمشک صعود می شود و مسیر صعود زمستانی قله سرکچال است

  متر 3407 –میان رود  -90

 از دیگر قلل خط الرأس دوبرار

 متر 3560 –منار  -91

 آخرین قله خط الرأس غربی توچال مشرف به روستای مورود )جاده چالوس(

  متر 4000 –میشینه مرگ  -92

 قله ای در شرقی ترین نقطه استان تهران در منطقه فیروزکوه ، روستای ارجمند )لزور (

 متر 3442 –نور  -93

 قله ای در خط الرأس دوبرار

 متر 3960 –مهرچال  -94

 بلندترین قله منطقه لواسانات )مسیر صعود نرمال از روستای امامه(
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 متر 3000 –واریش  -95

 قله ای مشرف به روستای سرسبز واریش در غرب تهران

  متر 4000 –ورزا  -96

 قله ای مابین برج و جانستون در خط الرأس اصلی البرز

 متر 2980 –ورجین  -97

 نطقه حفاظت شده(قله ای منفرد در منطقه لواسانات )م

 متر 2300 –« لتمان»هریاس یا  -98

 قله ای کم ارتفاع در منطقه سولقان تهران

 متر 3260 –هرزه کوه  -99

 منتهی الیه خط الرأس هرزه کوه در همسایگی )غربی( قله برج )مسیر صعود از قله الالن(

 متر 3650 –هم هن  -100

  مشرف به ارتفاعات شرق فشم در منطقه امامه
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 های کوهنوردی بر لبه تیغ باشگاه -13

 (به بهانه تعطیلی باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد)         

  1398خرداد ماه          

  

 :ن داردرینهولد مسنر، کوهنورد نامی جهان که نویسنده و کوهنویسی شهیر نیز هست جمله ای بدین مضمو

 .ی بدون خطر مرگ کوهنوردی نیستمن در کوهنوردی به دنبال مرگ نیستم اما کوهنورد

 

نده ای ماهر بوده، من در باشگاه اسپیلت به نوآموزان، ورزش کوهنوردی را با رانندگی مقایسه میکنم که اگر ران

ود دارد چرا اتومبیل هم نقصی نداشته و جاده هم صاف و بدون پیچ و تاب باشد، همیشه احتمال بروز خطر وج

یا موارد  وادف کند و یا سنگی از کوه فرود آمده بر سر ماشین آوار شود ـکه ممکن است دیگری با شما تص

 ... دیگر

وردی در کوهنوردی جدی و فنی نیز همیشه این خطر وجود دارد و نمیتوان بدون پذیرش این ریسک کوهن

 .جدی کرد

 

عت گردی و ی طبیبی راه نیست که این روزها با تاسیس باشگاه هایی با عنوان )کوهنوردی( شاهد فعالیت ها

کنند عمل می و یا در بسیاری موارد این باشگاه ها مانند آموزشگاهی گردشگری از سوی برخی از آنان هستیم

 .و کمتر برنامه های جدی کوهنوردی دارند

 

ه این ببه دالیل اجتماعی و جامعه شناسی اکنون شاهد هجوم بی رویه و بی قاعده بخش عظیمی از مردم 

 .متاسفانه از سوی هیچ سازمانی قابل کنترل و سامان دهی نیستندورزش هستیم که 

ت دریافت همین امر موجب گردیده باشگاه های گوناگون کوهنوردی از وزارت ورزش و جوانان پروانه فعالی

 .کرده در هر سطحی که مایلید به این ورزش بپردازند

 

 ردی ست؟ولی سئوال اصلی اینجاست که کوهنوردی باشگاهی چه نوع کوهنو

 :شودبه نظرم جواب این سئوال در جمله زیر خالصه می

های کوهنوردی و صعود قلل مختلف کشور در تمام فصول از مسیرهای عضوگیری، آموزش، اجرای برنامه

 ... مختلف و جدید به دور از برنامه های تفریحی، گردشگری و سیاحتی
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 اگردید دقیق پلنگ برفی مشهد اجرا ط باشگاه آزادگان وتوس ۱۳۹6برنامه صعود قله کل جنو که در نیمه آذر 

تاندارد کوهنوردی از نوع برنامه های کوهنوردی جدی و فنی بود که متاسفانه با وجود رعایت بسیاری از نکات اس

 :گویدبا چند اشتباه و ریزش بهمنی نابهنگام )آذر ماه( طبق قانون بهمن که می

 »قانون بهمن بی قانونی ست«

 .از عزیزان و همنوردان ما جان باختند و بسیاری را داغدار و عزادار کردند نفر ۹

رین آن با تیتر به عنوان یک باشگاه دار کوهنوردی از آذر ماه تا اسفند همان سال سه یادداشت نگاشتم که آخ

 .و گرایش انتقادی

 

 » بارزترین اشتباه تیم کل جنو چه بود؟«

 .ه خوانندگان )مخالف و موافق( قرار گرفتدر فضای مجازی منتشر و مورد توج

و  حال پس از یک سال و نیم شاهد حکم تعطیلی این دو باشگاه کوهنوردی مشهد از سوی وزارت ورزش

 ... جوانان هستیم

متاسفانه در  وجود خارجی ندارد زیرا که موسس آن گویا بنا بر شنیده ها باشگاه کوهنوردی پلنگ برفی دیگر

ها عضو آیا  ته است اما باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد با قدمتی چند ده ساله و با صدهمین حادثه درگذش

 باید به تعطیلی کشیده شود؟

 ی دارند؟آیا کسانی که در وزارت ورزش این حکم را صادر کرده اند آشنایی کامل به مسایل کوهنوردی فن

ی کشور گذشته های پر فراز و نشیب کوهنورد دانند باشگاه آزادگان با چه ماللت و سختی از دهآیا آنان می

 است؟

ز بزرگترین کنند و خود اآیا این سزای کسانی ست که با عشق و دوستی باشگاه های کوهنوردی را اداره می

 .دهندمصیبت دیده گان حوادث کوهنوردی هستند زیرا که دوستان و همنوردان خود را از دست می

دام از ما که زمین ورزش ما به وسعت کوهستان های کشور ماست و هر ک مسئولین وزارت ورزش باید دریابند

 .نهیمدانسته پای در این راه پر خطر می

مین ماست دانیم که مرگ همواره در کهر چند به قول مسنر بزرگ هیچ کدام به دنبال مرگ نیستیم ولی می

 .نگال خود اسیر نمایدو با اشتباهی هر چند کوچک ممکن است به سراغ مان آید و ما را در چ
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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

 

سازمان  وه ام هیچ کوهنورد سال این ورزش را بی وقفه و باشگاهی انجام داد ۴5به عنوان کوهنوردی که 

شناسم که در دوران طوالنی فعالیت خود دچار اشتباه و خطایی نشده باشد زیرا که کوهنوردی جدی را نمی

 .کوهستان و انسان هیچ گاه در وضیعت ثابتی نبوده و همواره در حال تغییر هستند
 

دثه بهمن های گرامی درگذشتگان حا باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت ضمن اعالم همدردی با خانواده

ترم مربوطه با کل جنو خود را در کنار مسئولین و اعضای باشگاه آزادگان میداند و امیدوار است مسئولین مح

ه راه را برای بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر به تعطیلی بزرگترین سازمان کوهنوردی استان خود پایان داد

 .دقانونی و تلگرامی ، محفلی کوهنوردی )غیر رسمی( مسدود نماینرشد هر چه بیشتر گروه های غیر

 

 .ما اشتباه نمی کنیم بلکه صرفأ می آموزیم به قول بزرگی،

 

 »با امید سرفرازی و عافیت برای تمام کوهنوردان ایران زمین«
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  ده ساله شد لتیباشگاه اسپ تیوب سا -14
 1398 ماهمهر         

 

 لتیباشگاه اسپ تی، وب سایجناب رضا سوادکوه لتیباشگاه اسپ یاز اعضا یکیبه همت  ۱۳۸۸سال  وریشهر

 .دیتشر گردمطلب با عنوان گزارش صعود قله خرسنگ من نیمهر ماه اول ۴ خیشد و در تار یو راه انداز یطراح

 

و مطلب  یندازباشگاه در دهه گذشته راه ا نیا یبارز و فرهنگ یها تیاز فعال یکیادعا کرد  توانیت ماجر به

مان مهم ساز یها تیوب سا انیبوده است که در م لتیاسپ تیوب سا یلیبدون تعط یمنظم و نگهدار یگذار

و  یگذار و مطلب دیبازد یمارهاآ نیشتریاز ب یکی یکوهنورد ونیفدراس تیکشور بعد از وب سا یکوهنورد یها

 .عمر ده ساله را به خود اختصاص داده است

 

 تیسا دید، آمار بازیمجاز یدر فضا یاجتماع یشبکه ها ادیازد لیو سال گذشته به دلبه ذکر است در د الزم

 تیوب سا کیبه اندازه  یمجاز یدر فضا یویرسانه و آرش چیه نکهیا لیگوناگون فرو نشسته است اما به دل یها

ود را صرف خ یسع تمام اهتمام و لتیاسپ تیوب سا یو به روز رسان یقوام و دوام ندارد ما همچنان در نگهدار

 .آسان داشته باشند یهمواره به مطالب گوناگون آن دسترس تیوب سا نیتا خواندگان ا مینموده ا

 

تا  هیاول یحعنوان کرد از طرا دیآن است که با یبر رو یو باشگاه ی، کارگروهتیوب سا نیاز نکات مهم ا یکی

 یر. مرهون همکا.. رهیو غ نیهاست و دوم یدامنه ها دیتا تمد یفن ی، از نگهداریمطالب گوناگون و اپراتور هیته

 .ستبوده و ه لتیباشگاه اسپ یاعضا غیدر یهمه جانبه و زحمات ب

 

 یداخل یگوناگون خبر یدر بخش ها تیوب سا نیفراوان در ا یصدها پست با عکس ها و نقشه ها بیکنون قر تا

( ، یون مرزو بر یفن ی، کوهنوردی، سنگنوردیردگوناگون)قله نو ی، ترجمه، گزارش برنامه هایلی، تحلیو خارج

، یمرس ریو غ یرسم یجلسات و مراسم ها تمتعدد، گزارشا ی، مقاله های، مطالب آموزشیخاطرات کوهنورد

 یمتعدد فصل یا، اعالم برنامه هیهواشناس یگوناگون و اختصاص یها هی، هفته نامه، اطالع یشعر و ادب ، پاورق

 .و ... منتشر شده است ی( و آموزشعتیو طب ی)سالن یسنگنورد ینوردکوه یدر بخش ها یو هفتگ

 

 یتآ یدر نظر هست در سالها یدر امر ورزش کوهنورد تیوب سا نیبودن مطالب ا یمهم و کاربرد لیدل به

 .میآن داشته باش یبر رو یتر یتر و قو یجد یکردیرو
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 دگاهیبخش د که همواره ارتباط شان را در تیساوب  نیو همه خوانندگان ا لتیباشگاه اسپ یسپاس از اعضا ضمن

 یبایده ساله ز ریمس نیذکر گردد که در ا یزانیعز یمقال اسام نیا انیست در پا یها با ما حفظ کرده اند، مقتض

 .کرده اند یکوهستان بوده است ما را همراه یبا رنگ و بو ختهیکه همواره آم یمجاز

 

  :انیآقا

 یلیو محمد اسماع ینیشاه نی، حسیحاصل رضایعل ،یعتیشر دیسع ،ینوروز دیتوح ،یسوادکوه رضا

 

  :ها خانم

  یرشانیم دهیفر و سپ یآرزو کرم ،یمحمود یساق ب،یاد زهره
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 کالس هواشناسی هاشم نژاد درسی برای همه فصول -15

1398آذرماه       

 

  ... نام هاشم نژاد مدت هاست بر سر زبان هاست

 2۴ر و واشناسی و مدرس فدراسیون کوهنوردی توانسته با فعالیت چشمگیر، مستماین مهندس و کارشناس ه

نامه کوهنوردی ساعته در سطح جامعه کوهنوردی کشور این باور مهم را تقویت نماید که باید قبل اجرای هر بر

تا  ا شداز سایت های معتبر کوهنوردی و یا از کانال و شخص ایشان جزییات پیش بینی هواشناسی را جوی

 .کوهنوردی به شکل ایمن تر و موفق تر اجرا گردد
 

ر مواقع ضروری ایشان همچنین در هر دقیقه از شبانه روز آماده اند تا اطالعات مهم و حیاتی هواشناسی را د

گی فردی ست در اختیار تک تک ما کوهنوردان قرار دهند که این امر نشان دهنده عالقه وافر و از خودگذشت

 .ز زندگی خود را در این راه صرف نموده استکه بخش مهمی ا

 

یلت که توسط استاد هاشم نژاد در باشگاه اسپ ۹۸آذر  2۸در کالس آموزش هواشناسی کوهستان مورخه 

زش های این برگذار شد و من برای اولین بار از نزدیک با ایشان آشنا شدم، دریافتم برای نسل من که آمو

انی مانند دکتر نزد زنده یاد وارطان زاکاریان و در دهه های بعدی نزد کسمبحث مهم را از دهه پنجاه و شصت 

علم افزایش  جعفر سپهری و دیگران گذرانده اند بسیار جالب و قابل مقایسه است که چه میزان اطالعات این

 .یافته و در نتیجه بسیار کاربردی تر از گذشته در ورزش کوهنوردی گردیده است

ودن این آموزش یست زیرا نکته مهم و کلیدی کالس هاشم نژاد نشان دادن چند الیه ای باما این تمام ماجرا ن

 .است

تواند در مواردی ابد که بحث هواشناسی مییدر حین گذراندن این کالس یک روزه و فشرده، کوهنورد در می

حیح صبرداری مانند پزشکی کوهستان، جستجو نجات، بیواک و همچنین در مقاطع مختلف کوهنوردی و گام 

 .در مواقع بروز پدیده های هواشناسی، برای کوهنوردان و سرنوشت آنان تاثیر بسزایی بگذارد

ن، بادهای اــناسی مانند رعد و برق، سرما گرما، طوفــنوردان در پدیده های گوناگون هواشــاین که کوه

تایج بسیار مهم این نیاندیشند از توانند بشدید و بارش های سهمگین باران و تگرگ و برف چه تمهیداتی می

 .کالس بود
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جو به نظرم دلیل موفقیت کالس های هواشناسی جناب هاشم نژاد را می توان در موارد زیر جست

 :کرد

 عشق و عالقه بسیار ایشان به این امر  

 خالق بودن و نوع آوردی در برگذاری کالس 

 اطالعات علمی و کامل دانشگاهی 

 ر کوهستاندن تجربه کافی و از سر گذراندن پدیده های گوناگون هواشناسی کوهنورد بودن و داشت  

 یرایی طرز خاص و مفرح برگذاری کالس که اکثریت شرکت کنندگان آن را پسندیده و بالطبع گ

  بیشتری از کالس دارند

 هم زندگی وقت گذاشتن بسیار برای آموزش هواشناسی و کم کردن از وقت های روزمره و عادی و م

  انند خانواده و غیرهم

 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 

 پشتکار و جدیت به روز کردن اطالعات و فایل های آموزشی ...  

 

ساخته است  (brand=نمانام) م نژاد در جامعه کوهنوردی برندیو بیشتر و بیشتر از این ها، از نام محسن هاش

ای ما کوهنوردان بینی هواشناسی کوهستان( را برکه قبل از آن که ایشان را مشهور نماید ، علم و اهمیت )پیش

آورد که به قول خودشان در کالس، با نگاه کردن به فایل های عکس های مختلف )در گذشته به خاطر می

 :ان( دریابیم که با بکار گیری دو بازویگان کوهست

  بینی هواشناسی کوهستان از سایت های معتبرپیش (۱

  به کار گیری علم هواشناسی کوهنوردان (2

 

حیاتی  ودر این ورزش خطرناک، هیچگاه شاهد درگذشتن کوهنوردی به دلیل عدم بکار گیری این دو مقوله مهم 

 .نباشیم

 

 ***  با عزت و پرثمر آرزو می کنم برای جناب هاشم نژاد طول عمر ***
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را انتقال دهند  به گفته خودشان تا کنون توانسته اند به حدود دوازده هزار نفر از کوهنوردان این آموزش ها

 .که امیدوارم این روند با حفظ سالمتی ایشان و حمایت های نهادهای مربوطه ادامه داشته باشد

 

شان به همه مدیران باشگاه ها و سرپرستان برنامه ها و کسانی که به  در پایان ضمن تشکر از زحمات بی وقفه

هر ترتیب مسئولیت هدایت تیم ها کوهنوردی و سنگنوردی را بر عهده دارند توصیه می کنم کالس دوره 

  .وقت بگذرانند اسرعهواشناسی هاشم نژاد را در 
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  پرچم های کوچک رنگی قله ها یا تابلوهای بزرگ فلزی؟ -16

 1398دی ماه          

 

  .قله های مظهر و میعادگاه ما کوهنوردان است

کوشیم با رسیدن به چکاد آن خستگی از تن به در کنیم و مدال نادیده و مجازی آن صعود را بر همه ما می

 .گردن آویزیم و با مباهات و فخر به ارتفاعات پایین تر بازگردیم

 .ا فرا می گیریدناکام شویم، موجی از یاس و غم وجود تک تک مان ر زمانی که به هر دلیلی این امر رخ ندهد و

سیدن به دانیم این قانون تا نوشته ورزش ما و طبیعت کوهستان است که هیچ تضمینی برای رولی همه می

 .قله در هیچ جایی برای کسی نوشته نشده است

وچک و نارنجی کسیم از باشگاه خود پرچمی ما اسپیلتی ها زمانی که به یک قله مهم )توجه فرمایید مهم( می ر

 .برجای می گذاریم تا نشانی و نمادی باشد از تالش تیم ما در آن برنامه سخت و طاقت فرسا

اط برقرار کرد، شخصأ معتقدم اشیا نقش مهمی در زندگی برخی از ما انسان ها دارند و می توان با آن ها ارتب

  .ه کرده باشیمهمه ما شاید در زندگی شخصی آن را تجرب

دف هپرچم های اسپیلت یادگاری کوچک و زودگذر از تالش یک تیم منسجم و یکدست برای رسیدن به یک 

ز بین مهم ورزشی ست چرا که پس از )حداکثر( شش ماه، پارچه نازک آن و دسته چوبی اش پوسیده شده ا

 .می رود

 

 (در زمان خرید پارچه به نازکی و بافت نازک آن دقت می شود)

 پندارند این عمل یک حرکت ضد محیطبرخی از هواخواهان سرسخت و متعصب محیط زیست کوهستان می

ان از طرف زیستی ست ولی الزم است بدانند نشان گذاشتن پارچه های نازک و رنگی بر روی قله های مهم جه

 .بسیاری از کوهنوردان جهان پذیرفته شده و در حال انجام است

 

بینید جان تازه خرین ساعات صعود هستید و از دور پارچه های رنگی و بادگرفته قلل را میشما زمانی که در آ

 .ای گرفته و با انرژی بیشتری به سوی آن می شتابید

ی داند و باشگاه اسپیلت خود را از پیشگامان حفظ محیط زیست کوهستان در میان باشگاه های کوهنوردی م

 .کوشدبر آن می

 

 .بر آن اشراف ندارد و دیده نمی شود زیرا که نهادی آن را کنترل نمی کندولی متاسفانه کسی 

اما پرچم گذاری ما روی قلل در فضای مجازی دست آویزی شده برای کسانی که خود را طرفدار محیط زیست 
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دانسته فقط به دنبال پیدا کردن عیوب دیگرانند و شاید و )خدایی نا خواسته( به دنبال مطرح کردن خود 

 .تندهس

  

 :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

 

انه به آن نگاه نکنیم و آگاه دوستان همنورد بیایید با تعصب و تنگ نظری به مسایل محیط زیست کوهستان

دن یک تکه همان طوری که )به طور مثال( کندن چند برگ کوچک آویشن و بوییدن آن و یا مزه کر بپردازیم،

ا اشکالی سبزی کوهی در فصل بهار، در مقابل کندن دسته دسته آن گیاهان و بردن به منازل خود، نه تنه

 .ندارد بلکه حرکتی مفرح و جانبخش است

میله گذاشتن  تن پرچمی )پارچه ای( کوچک و موقت برای زیبا کردن بیشتر قله ها در برابر رنگ آمیزی وگذاش

ترقی در این  و نصب تابلوهای فلزی بزرگ بر روی آنها، نه تنها اشکالی ندارد بلکه حرکتی ست رو به رشد و

 .ورزش فلسفی و انسان ساز

 

ز طرف افراد افلزی بر روی بسیاری از قلل مواجه شده ایم که متاسفانه طی چند سال اخیر با نصب تابلوهای 

ارز ضدیت با قوانین و یا نهادهای معلوم الحال و بعضأ ناشناسی انجام میگیرد، شخصأ با آن مخالفم زیرا نمونه ب

دی از جمحیط زیست کوهستان و ورزش کوهنوردی است و نکته جالب تر اینکه هنوز در این مورد مخالفتی 

 .فداران محیط زیست و جامعه کوهنوردی و مراجع ذی صالح به گوش نرسیده استسوی طر

 

کل مانند تابلو شامیدوارم اگر قرار است تابلویی بر روی قلل مهم کشور نصب گردد آنان تابلوهایی چوبی و یک 

شی کوچک بنمشهور و چوبی قله کلیمانجارو باشد و یا اگر قرار است قله نشانی داشته باشد می تواند یک 

 .آلومینیومی باشد البته با یک نصب فنی و دایمی مانند نبشی قله مشهور نانگاپاربات

 .به امید آن روز. این تصمیمی ست که باید از سوی نهادها و مسئولین مربوطه اخذ شود
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  بازگشتی سالم به خانه -17

 1398بهمن ماه            

 

  بود که ارتفاع را سئوال کردم؟ ۱۳ساعت 

 .رتفاع داردامتر  ۳۸۹5متر پایین تر از قله کرکس که دقیقأ  ۱۱۹یعنی فقط  متر، ۳776گفت:  Gps مسئول

 .صعود را شروع کرده بودیم ۸:۳۰از ساعت 

 .هوای زمستانی آن روز از اول مه آلود و سرد و برفی بود

 ... رکت کردیمحقوا دوباره  وقتی به پناهگاه رسیدیم بدون درنگ و بدون وارد شدن به آنجا با کمی تجدید

  

  13و حاال در ساعت 

 .می رساند 2۰تا  ۱۰باد شدت گرفته بود و سرما را به منهای 

 .رساندتر میم ۱۰ابر های فشرده، اطراف مان را فراگرفته بود و بوران شروع شده بود و نقطه دیدمان را به 

 .آن بودیم اما ذوق رسیدن به قله رهایمان نمیکرد و همه در تب و تاب

 .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

 .توانستیم صعود کنیمهنوز یک ساعت دیگر می

  د می کردیم؟آیا باید ریسک کوچکی کرده و این چند متر را هم صعو

ردن در چنین از نگاه بسیاری از کوهنوردان و منتقدان و حتی باشگاه داران تا همین مقدار هم کوهنوردی ک

 .هوایی ریسک زیادی دارد

ازگشت بشاید مشکلترین قسمت هدایت یک تیم کوهنوردی و سرپرستی آن هنگام تصمیم به ادامه مسیر یا  

 .شوداز ادامه آن اتخاذ می
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یم نهایی ــرانم و تصمات زیر را باید در آنی از نظر می گذــگر در این مواقع، نکــد هر بار دیــروز مانن در آن

 : 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 ... 

  

کنیم و آن  اگر هدف نهایی همه برنامه های کوهنوردی جهان در هر سطح را )بازگشتی سالم به خانه( تعریف

ای همراهان را بپذیریم پس واضح است در تصمیم گیری های یک سرپرست برنامه باید این هدف برای خود و بر

 .اش در الویت اول باشد

 

ا می در چشمان همه صعود کنندگان حس و شوق صعود قله رولی آیا این تصمیم ساده ای ست هنگامی که 

  توان به وضوح دید؟

ر گردن آویزند و بآنان از روز قبل خود را آماده صعود کرده اند و مایلند مدال نامریی اما با ارزش صعود را 

 .باشندر شادمان به خانه های خود بازگردند و طی هفته با خاطره آن صعود بر سر زندگی و شغل خود حاض

رسد و به نوعی احساسات ذوق و شوق و هیجان در دقایق پایانی صعود و هنگام رسیدن به قله به اوج خود می

گیرد و این شاید همان حسی است که بسیاری از ما را به از عقل و منطق بسیاری از کوهنوردان پیشی می

 .کشاندکوهستان و به جدال و رویارویی پنهان و آشکار با آن می

 (پیونددقوع میوباید اذعان کرد بیشتر حوادث کوهنوردی در نزدیکی صعود قله ها و هنگام فرود از آن ها به )

  

یکی از صعود  در اینجا سئوال اصلی این ست که یک راهبر و سرپرست برنامه که خود نیز در بسیاری از موارد

 خاذ نماید؟تا بتواند تصمیمات صحیح ات کنندگان است تا چه میزان باید در امواج این احساسات غرق گردد

ان چیزی برای زندگی و آینده خود تصمیم گرفتن یک چیزی است و تصمیم گیری برای زندگی و آینده دیگر)

 (دیگرست
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ین رویارویی کند که اگر قوانیک سرپرست برنامه کوهنوردی در بسیاری از مواقع مانند یک فرمانده عمل می

گینی را باید م تیمی های خود را به موقع از مهلکه های طبیعی دور نکند بهای سنبا کوهستان را نداند و ه

 .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

ن رخ ی ست که اگر اشتباهی از طرف انسانی آاین چنین برنامه های کوهنوردی به مثابه قمار یا باز

 .دهد زیان اش جانی و غیر قابل جبران است

  

توان ضمن اینکه با تمام جسم و توان مستی و سکرآوری این ورزش بی کران و گران است و به سختی می

ست مفعالیت کرد با تمام ذهن نیز تفکر کرد و تصمیم های صحیح گرفت چرا که در آن هنگام همه ما 

 .کوهستانیم و هوشیاری خود را مانند همه مستان روزگار تا حدی از دست داده ایم

ان سرپرست در آن روز ما تصمیم بازگشت از کرکس را گرفتیم که قطعأ تصمیمی صحیح بود چرا که من به عنو

مکان اشتباه و ابرنامه آگاه بودم قسمت نهایی صعود پر پیچ و خم و هوا مه آلود و دید اندک است و این امر 

ن مقطع زمانی مسیر یابی غلط در زمان ترک قله را افزایش می داد و این یعنی پذیرفتن ریسکی جدید که در آ

 .عملی عاقالنه نبود

  

 :هنگام فرود برای دوستان جمله مشهوری از جهان کوهنوردی را بر زبان آوردم که می گوید

مه هن ورزش امری ست خطرناک که می تواند همواره در ای( غلبه ذوق و شوق صعود بر رفتار منطقی) 

 .مارا از )بازگشتی سالم به خانه( دور نگه دارد

 (زنده باد زندگی و پویندگی)
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  نقدی بر فیلم سرخ و سفید -18
 ساخته محمد فرزین نیا        

     1398بهمن ماه         
 

ه شت جانکاه بهمن زدگان جاده شمشک ببه مناسبت دهمین سالگرد درگذ ۱۳۹۸بهمن  ۱5عصر سه شنبه 

واده های به اتفاق جمع کثیری از کوهنوردان و مسئولین سازمان های کوهنوردی و خان( ۱۳۸۸دیزین )سال 

 .دقیقه ای با عنوان جالب )سرخ و سفید( نشستیم 2۸جانباختگان به تماشای فیلم مستند 

 

کی باز تهرانی این کوهنورد و اس .اد سعید طاهری بود، زنده ییلمبردار اصلی این مستند سینماییدر حقیقت ف

از خودگذشتگی  در آن روز همراه چند نفر دیگر از جمله فرشاد خلیلی سرپرست تیم باشگاه دماوند با شجاعت و

منوردان مان هبه نفرات بهمن زده )اول( یاری رساندند که ناگهان بهمن )دوم( سرآزیر شده و چندین نفر از 

 .د کشید از جمله سعید طاهری را که در حال فیلمبرداری و مستندسازی بودرا به کام خو

ت مفیدی فیلم تا این قسمت قابل تماشا و تحسین و الگو گرفتن ورزشی اخالقی است و همچنین دارای نکا

 .در خصوص به تصویر کشیدن حال و هوای تلخ و مستند روز حادثه است

 

یدن صدای دن صحنه و مدفون شدن سعید طاهری در زیر آوار برف شندر دقایق پایانی فیلم بعد از تاریک ش

ا نادیده می راو که کامال محزون و در حال ناله و فریاد است، بنظرم تکریم شخصیت این جوان از دست رفته 

 .گیرد

ظه کوه ترین لحدر فیلم ریش قرمز ساخته کوروساوا دیالوگی وجود دارد که قهرمان داستان، مرگ انسان را باش

 .ردزندگی او میداند که این نظر ریشه در نگرش جهان بینی و فلسفه زندگی قومی و فردی هر کس دا

وجودات و گرفته و دور از چشم م یمین به هنگام مرگ در گوشه ای سکنبسیاری از موجودات زنده در کره ز

 .پوشندهمنوعان خود از این جهان چشم می

  

و انسان های  سانی در جوامع مترقی و نوین بشری کامال مورد قبول بودهاحترام و عزت و تکریم به شخصیت ان

 .نشینندخردمند امروزی مانند گذشته به تماشای جان کندن و زجر کشیدن مظلومانه هم کیشان خود نمی

ز ساعات اولیه اهمه میدانیم که متاسفانه در کشور ما ایران اکثر مردم برای دیدن صحنه های اعدام مجرمین  

ساعتی بعد  وامداد در خیابان ها صف میکشند و با ولع و هیجان بسیار آن صحنه های دهشتناک را مینگرند ب

 .برای خرید نان گرم صبحانه خود در صف دیگری به راحتی می ایستند
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رسید ناگهان همه زمانی از فیلم که صدای آکنده از زجر و ناتوانی سعید طاهری به وضوح به گوش می 

 .رک کردندتسالن تحت تاثیر قرار گرفته و اشک و فغان و ناله سردادند و حتی عده ای محل را  حاضرین در

هدف  وبا روشن شدن چراغ ها و چند پرسش و پاسخ کوتاه و توضیحات کارگران محترم ، دریافتیم قصد  

صد داشته یلم قنهایی ایشان نشان دادن همین سختی ها بود که در آن لحظه بر آن جوان حادث شده بود و ف

 .بدون هیچ حاشیه ای به آن بپردازد

  

توانست با جمع آوری فیلم های دیگر و مصاحبه ها در این خصوص که چگونه ایشان یا کارگردان دیگری می

وص با کارشناسان و خانواده های درگذشته گان و شناساندن شخصیت ورزشی این هشت نفر عزیز به خص

وشیده نیست یلی فیلمی بلند و مستند و ارزشمند و آموزنده بسازد بر کسی پمربی گران قدر آنان فرشاد خل

 .که امیدوارم این مهم روزی به وقوع بپیوندد

  

سخنان  پیشنهاد من برای بهسازی این فیلم کوتاه حذف صدای زنده یاد سعید طاهری و زیرنویس کردن آن

ز این لسوزی به عزت و حرمت و شخصیت باراست تا قدری از تلخی و ناگواری فیلم کاسته شود و بجای د

 .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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  )دکتر ابوالفضل جوادی( پژوهش گذری بر سند چشم انداز آموزش و -19

 1398بهمن ماه         

 

دم چرا که زمانی که این سند را در جلسه انجمن کوهنوردان ایران دیدم به واقع ذوق زده ش ۹۸بهمن27شب 

ردی به عنوان یک باشگاه دار کوهنوردی سالهاست شکاف عظیمی در مبحث آموزش و پژوهش جامعه کوهنو

 .را احساس کرده ام را از نزدیک دیده و آن

 اگر بخشی از ماهیت وجودی باشگاه های کوهنوردی را مدرسه های کوهنوردی فرض کنیم بحث آموزش

 .تواند همان شریان اصلی و حیاتی آن قلمداد شودمی

ردی به سالهاست جامعه کوهنوردی و رسمی کشور تحت نظر و با دستورالعمل های آموزشی فدراسیون کوهنو

 .نها از این مرجع قانونی محترم خط گرفته و آموزش های الزم را بدست می آوردپیش رفته و ت

 

  ولی آیا این تمام ماجراست؟؟؟

همیت چندانی متاسفانه در کشور ما بحث آمار و نظرسنجی و پژوهش در انتهای مباحث آموزشی قرار گرفته و ا

 .شودبه آن داده نمی

وزش صورت ندان به این ورزش تغییرات کیفی چندانی در بحث آمهای اخیر با توجه به سیل عالقه مدر سال

ریالی( مدارک نگرفته ولی از لحاظ کمی به قول عامیانه )سریالی( آموزش ها به پیش رفته و از طرف دیگر )س

هر چه  آموزشی صادر گشته و به طبع آن کوهنوردان صاحب گواهی نامه های مختلف شده اند که آن ها را

 .ام ارزشمند مربی گری برساندتر به مقسریع

 خود بدست  آیا تا کنون فدراسیون کوهنوردی آماری از تعداد مربیان فعال و نیمه فعال و غیر فعال

 آورده است؟

  وهنوردی کآیا تا کنون فدراسیون پرتالش ما تعداد کارآموزان مبتدی، پیشرفته رسته های گوناگون

  ه شده است؟را برشمارده و از برآیند فعالیت آن ها آگا

 یل شده اند؟چند درصد از این افراد در جامعه کوهنوردی باقی مانده و به کوهنوردان کارآزموده تبد 

 اجرایی  مگر فدراسیون کوهنوردی به غیر از هیات های کوهنوردی و باشگاه های کوهنوردی بازوهای

 دیگری دارد؟

دگان مدارک کوهنوردی را در مقابل آمار فعالین توان آماری از تعداد کارآموزان و دریافت کننبه راحتی می

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 

 ی تاثیر بسزایی داشته است؟رشته به قهرمانان و خبره های ورزش

 

نسل جدید  متاسفانه مدرک گرایی فدراسیونی در حال حاضر به یک اپیدمی و مد روز تبدیل شده است و اکثر

به های کوهنوردان برعکس گذشته به دریافت )مدرک تئوری( بیش از )فعالیت عملی و میدانی( و کسب تجر

 .الزم و مهم در عرصه کوهستان عالقه مندند

یابیم در مقابل ر باشگاه های کوهنوردی که نمونه های کوچک اجتماعی این ورزش هستیم به خوبی درمیما د

ه و در آینده اعضای تازه وارد و آماده کالس رفتن چند در صد از آنان تبدیل به کوهنوردان کار آزموده شد

 .پرچم داران با افتخار این ورزش خواهند شد

 

مدت کوتاهی  لی رغم ذوق و شوق اولیه ای که افرادی عضو باشگاه میشوند پس ازمتاسفانه باید اذعان کرد ع

 .پیوندندیدرصد از آنان از چرخه رسمی این ورزش خارج شده به حواشی و یا چرخه های فرعی آن م ۸۰الی7۰

و ناسان چه نیکو بود فدراسیون کوهنوردی قبل از تدوین طرح درس های خود با باشگاه های فعال و کارش

واشی و زیاده خبره های )خارج از سازمان خود( مشورت کرده سال به سال این دروس را به روز رسانده و از ح

 .گی آنها می کاست

 

ف انجمن کوهنوردان ایران به عنوان یک دوست دیرین فدراسیون کوهنوردی سالهاست در مقاطع مختل

ن پشتیبانی بر ذات مردمی و غیر دولتی خود ضمانتقادهای موثری را به گوش جامعه کوهنوردی رسانده و بنا

 .از اهداف فدراسیون کوهنوردی همواره رهنمود های را در این خصوص مطرح کرده است

 

ان تهران باشگاه است 22بهمن در جلسه کارگروه باشگاه های کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایران که 27عصر 

زشی وزش این انجمن حضور یافت و از این سند آمودر آن عضو هستند دکتر ابوالفضل جوادی مسئول آم

 .پژوهشی رونمایی کرد
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 :سطح تقسیم شده که رئوس آن بشرس زیر است 7الی  3دوره و در  8این سند راهبردی به 

 ایمنی و بقا 

 نجات درمانی 

 گی جسمانیدآما 

 ناوبری 

 تغذیه 

 مدیریت 

 نجات فنی 

 زیست محیط 

  

والنی و درخشان طشمندانه و کارشناسانه تدوین گشته که با توجه به سابقه از نگاه نگارنده این سند بسیار هو

 .دکتر جوادی در ورزش کوهنوردی و همچنین در بخش آموزش های گوناگون دور از انتظار نبود

اندازی این سند شکافی که در مقدمه این یادداشت به آن اشاره شد هر چه سریعتر مرتفع امید است با راه

 .گردد

ده و به شکل قابل ذکر اینکه سال هاست ما در باشگاه اسپیلت کمبود بیشتر این دوره ها را احساس کرنکته 

 .تئوری و عملی )هر چند بسیار ابتدایی( در میان اعضای خود مطرح و آن ها را اجرا کرده ایم

 

ذراندن گضرورت در پایان ضمن سپاس از دکتر جوادی امیدوارم مدیران باشگاه های کوهنوردی به اهمیت و 

 .این دوره ها در میان اعضای خود واقف شوند و آن ها را اجرایی نمایند
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      در خصوص حادثه بهمن سرکچال و  لتیاسپ یباشگاه کوهنورد هیانیب -20

 صادق زاده نیحس ادیدرگذشت زنده 

 1399اردیبهشت          

 

 : یبه اسام میت کی ۱۳۹۹ بهشتیارد 5روز جمعه  بامداد

 لتیباشگاه اسپ داریصادق زاده )سرپرست( عضو پا نیسح 

 لتیباشگاه اسپ داریقربان نژاد، عضو پا نیحس 

 لتیباشگاه اسپ یعضو رسم ،یجامع دیسع 

 ملک یعل یگرام شکسوتیشعله ملک )مهمان( فرزند پ 

 

 عود کردند.به صشک( اقدام ـشم وارهی)شرق د یزمستان الی ریود قله سرکچال از مســآزاد جهت صع یمیقالب ت در

شده  ییزگشاکوهستان با یها یتمام ورود ۱۳۹۹ بشهتیارد ۴کرونا در روز  یماریاز ب یریشگیستاد پ هیاطالع طبق

روز در  5۰ن با گذراند زین میت نیکرده بودند و ا متیدر آن روز به کوهستان عز یاریو به الطبع کوهنوردان بس

 .دستان رهسپار شدنو صعود به کوه نیجهت تمر گریبار د نهیقرنط

 

ستور وزارت کرونا به د یمایب وعیش لیسراسر کشور به دل یکوهنورد یکه باشگاه ها ییبه ذکر است از آنجا الزم

باشگاه  یرنامه هابصعود خارج از  نیادامه دارد، ا یلیتعط نیا زین خیتار نیبوده اند و تا ا لیورزش و جوانان تعط

 از آن اطالع نداشتند. چوجهیباشگاه به ه نیا نیشده و مسئول یزیبرنامه ر لتیاسپ

 

ر صورت بهبود درسانده بود  لتیصادق زاده به اطالع باشگاه اسپ نیحس ادیاست که زنده  نیقابل ذکر ا گرید نکته

در منطقه  کیپبرود یمتر ۸۰۰۰قله  یکرونا از لحاظ مهار آن، قصد دارد در تابستان سال جار یماریب یاوضاع جهان

گذشته به  یاهکه در ماه  یشرکت پاکستان ندهیبا نما اآن ر یمقدمات یپاکستان را صعود کند و صحبت ها یایمالیه

 رده بود.خود را آغاز ک یها نیو تمر یزیبه بعد برنامه ر خیتهران سفر کرده بود انجام داده و از آن تار

 

لراس کلون اغرب به شرق )خط  ری، مس۱ل به قله سرکچا کینزد یظهر در نقطه ا ۱2:۳۰روز حادثه مقارن ساعت  در

تر به طرف م 2۰صادق زاده شکسته و نامبرده به عنوان سرقدم حدود  نیحس یپا ریپنهان ز یبستک( ناگهان نقاب

 .دینما یسقوط م رسد یم نیزیو منطقه د وکیکوهستان که به دره در نیا یشمال یها بیش



 86                                 مجموعه مقاالت

گردند  یم لیخط الراس ها در فصل بهار به شکل پنهان تشک یوشده بر ر لیتشک یاز نقاب ها یدقت کرد برخ دیبا

نقاب ها  یبر رو یتله برف جادیتوان ا یرا م دهیپد نیآنها غافل شوند، ا دنیو متاسفانه ممکن است کوهنوردان از د

 عنوان نمود.

 

باشد دور از  دهیرا ند صادق زاده نقاب مورد نظر نیحس نکهیامکان ا دیوجود مه شد لیبر آن در آن روز به دل عالوه

 .ستیذهن ن

 

صادق  نیشود و حس ینامستحکم بودن و داشتن ترک شکسته م لینقاب به دل یمتاسفانه الباق قهیاز چند دق پس

را با خود به ارتفاعات  در حال گفتگو با دوستانش بود میس یو با ب تیزاده را که تا قبل از آن، زنده و سرپا و قابل رو

 .دگردان یهمنوردانش پنهان م دیو از دتر کشانده  نییپا

 

شدن  دیا ناامبو  ۱قله سرکچال یبه رو ستادنیدر محل حادثه و ا کساعتیاز  شیبا تحمل ب ماندهیسه نفره باق میت

از  یمدادا یروهایحادثه به ن نیا یضمن اطالع تلفن یشدن اوضاع جو میصادق زاده و وخ نیاز حضور دوباره حس

 به طرف شمشک بازگشتند.  یناهگاه لجنو پ ۱قله سرکچال الی

 

 نیودند و ضمنا ااز کوهنوردان جوان و کم تجربه تر ب میت گریقربان نژاد، دو عضو د نیبه ذکر است به جز حس الزم

 نداشت. اریچون طناب بلند و ... در اخت یمورد نظر را جهت امدادرسان لیوسا چگونهیه میت

 

ر بازگشت و دشوا  حیصح میقربان نژاد در اتخاذ تصم نیحس یهود، هوشمندمش لیاضافه کرد به دال دیبا نیهمچن

قلمداد  یحتمالاز حوادث ا میت نیا گریمهم در نجات دو کوهنورد جوان د یتوان عامل یاز محل حادثه به شمشک را م

 کرد.

 

ان نژاد که قرب نیسصعود نرمال نبوده است، بنابر گزارش برنامه ح کیآن روز در سرکچال مناسب  یهوا متاسفانه

 نیمالحظه کرد شدت باد ب   www.espilat.com لتیاسپ یباشگاه کوهنورد تیتوان متن آن را در وب سا یم

 حاکم بوده است. قهساعات در منط یدر برخ زیو مه و کوالک و صاعقه ن لومتریک ۴۰تا  ۳۰

 

ها و  هیاطالع توانند تمام یعالقمندان مامداد و نجات شروع شد که  اتیبه شمشک عمل میت دنیرس هیساعات اول از

 .ندیمالحظه نما یمجاز یآن را در فضا یگزارش ها

 میساعت تجسس توسط ت 6صادق زاده پس از  نیحس ادیزنده  کریپ ۱۳۹۹ بهشتیارد 6صبح روز  ۱۰ساعت  در

به دره  یب منتههمان نقا ریمتر طول داشته است و در ز 5۰۰ یال ۴۰۰که حدود  یبهمن یاز انتها یامداد یها

جا از  نیکه جا دارد در هم وفقم اریبس اتیعمل کی یط ۱۴:۳۰شود و در ساعت  یم دایشده بود پ لیتشک وکیدر
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 نیگردد و ا یم شانیو خانواده ا یمراجع قانون لینمود به شمشک بازگردانده و تحو یسپاسگزار زانیعز نیتک تک ا

کوتاه خود را در راه  یاز زندگ یمیشد که بخش عظ یه مرگ کوهنوردبود که متاسفانه منجر ب یغمناک یتراژد انیپا

 نمود. یورزش سپر نیا

 

 ذبیح اله حمیدی

  موسس و مسئول باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی اسپیلت
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 مشکالت باشگاه های کوهنوردی و راه های برون رفت از آن -21

1399خردادماه      

 

ماعی ورزشی د مردم و با توجه به ظهور سلیقه های گوناگون اجتبا گسترش روزافزون این ورزش در میان آحا

سد و همچنین ایجاد سبک های مختلف صعودهای فنی در رسته های زیرمجموعه این ورزش، به نظر می ر

یراتی ساختارهای کنونی دولتی و خصوصی فعلی پاسخگوی سیل عظیم عالقمندان نیست و باید به فکر تغی

ه سیاست کون کوهنوردی کشور و هیئت های کوهنوردی مراکز استان و شهرستان ها شبکه فدراسی .در آن بود

همان باشگاه  های کالن خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت می کنند به همراه بازوهای اجرایی خود که

تی کیالهای کوهنوردی رسمی کشور هستند مجموعه ای را تشکیل داده اند که می توان آن را از لحاظ تش

 .)سازمان های کوهنوردی و رسمی کشور( نامید

 

ان عادی این در این بین فدراسیون کوهنوردی به عنوان عالی ترین مقام این ورزش از سویی با سیل عالقمند

 .ورزش روبرو است و از سویی دیگر می باید پاسخگوی بخش قهرمانی و مدال آوری آن باشد

 

 :ابیم که در این ورزش با دو بخش اصلی زیر مواجهیمبا نگاهی کلی به این ساختار در می ی 

 آموزش های گوناگون کوهنوردی (۱

 اجرای برنامه های گوناگون کوهنوردی )در داخل و خارج کشور( (2

ی که این دو مقوله در راس سیاست گذاری های فدراسیون کوهنوردی، هیئت های ورزشی و باشگاه ها

 .کوهنوردی کشور قرار گرفته است

 

همترین متواند یکی از نظر نگارنده استعدادیابی، فرهنگ سازی و سامان دهی وضعیت فعلی می هرچند به

ن های ی سازماوظایف سازمان های کوهنوردی کشور قلمداد شود که شاید بتوان بخشی از آن را بر عهده

 .کوهنوردی و در راس آن بر عهده انجمن کوهنوردان ایران نهاد  (NGO) مردم نهاد

ناگون ات سازمان های رسمی کوهنوردی کشور گروه های مختلف مردمی هستند که در دسته جات گوبه مواز

 آن از تیح و اندمشغول ورزش این به گیرند می شکل …که اکثرا در فضای مجازی، ادارات و دانشگاه ها و 

 .نمایند می درآمدزایی



 89                                 مجموعه مقاالت

رد که با کی )تجاری کوهنوردی( اشــاره از دیــگر خطـوط موازی این سازمــان ها می توان به شرکـت ها

م آشنایی نیز قصد درآمد زایی به این ورزش می پردازند و همچنین می توان به کوهنوردان آزاد و مربیان نا

 .عالیت هستنداشاره نمود که به طور مستقل با اجرای برنامه های کوهنوردی و آموزشی در این ورزش مشغول ف

و غیررسمی  رزشکاران و عالقمندان به این رشته در دسته ها و گروه های آزادباید اذعان کرد سیل عظیم و

 .جای دارند که متاسفانه از سوی هیچ سازمانی قابل کنترل و ساماندهی نیست

 

نوردی دارند تنها، باشگاه های کوهنوردی رسمی هستند که الزام به رعایت قوانین سختگیرانه فدراسیون کوه

 .لیت های قانونی به این ورزش می پردازندو با پذیرش دیگر مسئو

ه اجرای برنامه های گروه ها و کوهنوردان و مربیان آزاد می توانند با نادیده گرفتن این قوانین با فراغ بال ب

 عوارض – بیمه –کوهنوردی و آموزشی بپردازند و برعکس باشگاه های کوهنوردی خود را از پرداخت مالیات 

انه ای به نام نگهداری یک دفتر کوهنوردی، بر حذر داشته تمام تعامالت خود را با رسهزینه های  و اجاره –

 .)گوشی موبایل( انجام دهند

 

 آیا این به راستی عادالنه است؟؟؟

ا بفدراسیون کوهنوردی بخشنامه ای بدین مضمون دارد که باشگاه های کوهنوردی در هنگام مواجهه 

مراه داشته هاید مربیان آن رشته را در هنگام اجرای برنامه های خود کوهپیمایی، سنگنوردی و یخ و برف ب

 .باشند
 

ز کاسه برفی اگر گروهی قصد صعود به قله خلنو از تیغه های سنگی و فنی ژاندارک و بازگشت ا به طور مثال

ه باشد که اشتدنفر سه مربی رسمی این سه رشته را کنار خود  ۸و یخچالی )خلنو( را دارند باید به ازای هر 

د که اگر این هزار تومان دستمزد مطالبه می نماین ۴۰۰تا  2۰۰هرکدام از این مربیان گرامی حداقل روزانه 

اچیز اجرای نمربی باید همراه خود داشته باشند که این موضوع با دریافت هزینه های  6نفر باشند  ۱6تیم 

 .برنامه های کوهنوردی در باشگاه ها منافات بسیار دارد

صوبات نرخ مچنین اگر باشگاه ها قصد برگزاری کالس های رسمی کارآموزی و پیشرفته را دارند باید از مه

ری دستمزد گذاری آن فدراسیون پیروی نمایند در صورتی که اکثر مربیان نام آشنا و با سابقه، قیمت گذا

ند که این امر باالتری را دار مربیان را از سوی فدراسیون کوهنوردی نپذیرفته و معموال درخواست قیمت های

 .ل داردموجب اختالف دو قیمتی و به دنبال آن نزول شخصیت باشگاه ها در جامعه کوهنوردی را به دنبا
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 –هرت متاسفانه اخیرا شخصیت های حقیقی و حقوقی به این جامعه ورزشی نفوذ کرده اند که قصدی جز ش

رزشی که در ر دست به ریشه و اصل این ورزش می زنند، وتیشه ای د با و ندارند طلبی برتری و اندوزی مال

 .بود …گذشته جایگاه اندیشمندان، سیاست ورزان، هنرمندان و جامعه شناسان و 

 

 :آقایان محترم مسئول و گرامی

 – دیابیاستعدا –آگاه باشید که در حال حاضر به جای اینکه باشگاه های کوهنوردی در فکر فرهنگ سازی 

برپایی کالس  وهای نوین فنی و زمستانی باشند اکثرا به فکر اجرای برنامه های سبک، گل گشت ی برنامه اجرا

ن در این های گوناگون آموزشی فدراسیون کوهنوردی هستند که متاسفانه به دالیل جامعه شناسی که بحث آ

 .مقال نمی گنجد با سیل مخاطبان در این حوزه ها روبرو هستند

 

مین هزینه های ی و عدم توانایی در اجرای قوانین سختگیرانه فدراسیون کوهنوردی و تاآنان به علت درآمدزای

موسسه تورگردان  دفاتر و کادر اجرایی خود تن به اجرای این برنامه ها داده و از یک باشگاه کوهنوردی به یک

 .و یا صرفا به یک آموزشگاه تبدیل شده اند

 

وهنوردی کبا کسانی که جهت درآمدزایی با گذراندن چند دوره  در حال حاضر رقابت باشگاه های کوهنوردی

اقدام به  و کپی برداری از گزارش برنامه هــای سایت های معــتبر کوهنوردی، GPS و خرید یک دستــگاه

شخاصی ااجرای برنامه های کوهنوردی گروهی می کنند رقابتی مشمئزکننده شده و همچنین این رقابت با 

ی کنند مگوناگون اقدام به برپایی کالس های آموزشی ارزان قیمت فدراسیون کوهنوردی که با رانت های 

ن زورآزمایی رقابتی ناسالم و نامیمون شده که به ظن من نباید هیچ باشگاه با اصالت و با هویتی وارد ای

ی به اجرای یلغیرورزشی و ناعادالنه گردد و این شاید همان علتی باشد که برخی از باشگاه های قدیمی تما

 .برنامه های منظم هفتگی ندارند و کم فعال بودن خود را به آن ترجیح می دهند

 

زات شیک متاسفانه در حال حاضر اکثر عالقمندان به کوهنوردی و کوهستان بیش از هرچیز به داشتن تجهی

قله  ۳۱ صعود – مشهور های دیواره صعود – تابستان فصل در ایران نامدار های قله صعود –و گران قیمت 

 قمندند،عال( کوهنوردی فدراسیون های کالس) وار اپیدمی گذراندن و مجازی جذاب صفحات ایجاد –استانی 

 می خودداری خود عکس گرفتن از درخشان صعودهای از پس کوهنوردان حتی که گذشته های دهه برعکس

 .خودستایی و شهرت به رسد چه کردند

 .لوازم و امکانات بزرگترین افتخارات کوهنوردی را به ارمغان آورده اند کسانی که در آن دوران با حداقل

در مقایسه ای کوتاه به تناسب گستردگی این ورزش و تعداد عالقمندان کنونی آن با تعداد عالقمندان اندک 

ته آن دوران و اجرای برنامه های نوین و فنی و زمستانی در می یابیم سنگینی کفه این ترازو به طرف گذش
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های نه چندان دور خواهد بود، زمانی که کوهنوردان و پیشکســوتان از خودگذشته تمام مسیرهای صعود قلل 

 .دو دیواره های نامی ایران را درنوردیده و پایه های این ورزش را ارتقا بخشیده ان

 

و  معذلک به علت طوالنی نشدن این یادداشت در پایان پیشنهادات خود را جهت تغییر ساختار

 :سازماندهی بیشتر این ورزش ارائه می نمایم

هادی طرح پیشن( توسط وزارت ورزش و جوانان) تبدیل باشگاه های کوهنوردی به مدارس کوهنوردی  -۱

 .این پروژه توسط نگارنده تدوین شده و آماده ارائه است

ه را تاسیس آموزشگاه های کوهنوردی که صرفا کالس های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و غیر -2

 (زیر نظر فدراسیون کوهنوردی. )تدریس نمایند

ستان و وردی مراکز اــزیر نظر هیئت های کوهن)  راه اندازی دوباره گروه های رسمی کوهنوردی  -۳

 (شهرستان ها

جداکردن شرکت های توریستی و مسافرتی و گردشی از شرکت های صرفا خدمات کوهنوردی   -۴

 (زیر نظر وزارت ارشاد)فق این حوزه)تجاری( با الگو گرفتن از کشورهای مو

ی که خدمات فرهنگی و زیست محیط (NGO) صدور دوباره مجوزهای تاسیس انجمن های مردم نهاد  -5

 (توسط وزارت کشور. )به این حوزه ورزشی ارائه دهند
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 خطر بالفعل در ورزش کوهنوردیشانزده  -22
 1399شهریور          

 

 ل ها، دره ها و شیب های تندسقوط از بلندی صخره ها، یخچا (۱

 ریزش و پرتاب سنگ از ارتفاعخطر  (2

 سرمازدگی )هایپوترمی( (۳

 خطر ریزش بهمن (۴

 شکست نقابها و تله ها و شکاف های برفی (5

 )سکته( قلبی ایست (6

 ارتفاع زدگی شدید (7

 )تجمع آب در سلول( اِدِم مغزی یا ریوی (۸

 حیوانات و گیاهان مسمومیت و گزیدگی (۹

 فشانخطر سیل، زلزله و آتش  (۱۰

 مفقود شدن و محبوس شدن در کوهستان (۱۱

 پاره شدن طناب یا وسیله فرود (۱2

 حیوانات وحشی گرسنه، حامله و سگ های گلهحمله خطر  (۱۳

 ... خطر آسیب از سوی نیروی های مرزی، شکارچیان و آشوب طلبان و (۱۴

 شکستگی استخوان و خطر آمبولی (۱5

 خطر گازگرفتگی و خفگی در چادر (۱6

هنگام جربه گی، بی برنامه گی و عدم رعایت نکات ایمنی و آموزشی در بی دقتی، بی تو در نهایت )

نی(صعود و فرود خطاهای انسا
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 مدیرمسئول باشگاه اسپیلت یادداشت ازچهار  -23

 در برابر هیجان های نفرت انگیز مرگ مقاوم باش الف(         

  1396بهمن            
 

 خود را از دست مده 

 

 آن خواهی رسید باور کن که روزی به 

 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 

 

برد و هر رو میفتی ــان را با خود به بزنگاه نیســتان و عزیزان مــت که به ناگه دوســنفرین بر این سرنوش

 ی ستظه در پی دیگرــلح

 

 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 

 گرفتار شدند  آنانی که در پی عشق و دوستی و مهر ره به کوهستان نهادند و در کمند صید این دیو سیه جامه

 

و با خود به دیار  نهیتی که هر دم با شکلی فریبکارانه ما را در دام خود میــسیاهی و ای نیسنفرین بر تو ای 

 کشانی سیاهی ها می
 

ی چون اری دل فریب چون آبی زالل و درخشان و گاهــشوی و گاهی با رخسگاهی در سپیدی برف ظاهر می

 ند نقش های دگر که همه و همه به مانند تارهای عنکبوت گونه ات هست
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 گذاری شکنی و غرق در اندوه و ماتم مینفرینی ابدی بر تو باد که قلب ما آدمیان را در سوگ عزیزانمان می

 درود بر هستی و زندگی 

 درود بر دوستی و مهر 

 

 (به یاد جان باختگان بهمن کل جنو)
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 1396تا  1358علم کوه از سال ب( 
 1397مرداد ماه       

 

و از  بایدره ز انیمرودبارک به راه افتاده از  یاز روستا ادهیبار که به علم کوه رفتم پ نیاول یبرا ۱۳5۸ سال

 کینجا فقط آ در  ... میدیظهر به ونداربن رس یگذشته حوال ریکنار رودخانه سرداب رود از اکاپل و چشمه ام

 یدنیشن یصحبت ها یپا یچا دنینوش نبود که ضم شیبه نام درو یرمردیمنزل وجود داشت که متعلق به پ

 .میو بعد به طرف پناهگاه سرچال حرکت کرد مینشست یطالقان رمردیپ نیا

 

م ـقرار در علــمن استـشدند، برنامه ما دوازده روزه بود که ض ریرچال گذاشته سرازـها کوله ها را در سقاطر

 .میاطراف را صعود کرد یچال تمام قله ها

 ش،یقوک ها، رستم ن اهیسچال، س انیم مان،یکمان، تخت سل اهیسنگ، چالون، س اهیکوه، شاخک، س علم

 آن سال بود. یاجرائ یعلم کوه از جمله برنامه ها وارهیدندان اژدها،  شانه کوه، گرده و د

 

مامور انتقال آن ها  گریو من و چند دوست د کردندیبار قاطرها غذا و بار به سرچال منتقل م کیسه روز  هر

 . میکرد یرا ط ریمس نیبار ا زدهیس قاًیکه دق میبود از سرچال به علم چال

 

 !!میگفتیو شعر و خاطره م میخواند یعلم چال آواز م یو شب ها در سرما میکردیم یکوهنورد روزها

به گروه  یخواست خدمت یهر کس م ...زدیدر چهره همه موج م یو شاد یاز خود گذشتگ ،یائیر یب ،یسادگ

مردم  یبود که به تازگ یکه نه مطمئناً علت شور و شوق انقالب دیشا عد به خودش... و دوستانش ارائه دهد و ب

 انجام داده بودند و هنوز در تب و تاب آن قرار داشتند.

 

بود،  یبود نه ورزش، بلکه ازدحام جمبعت ینه کوهنورد دمیکه در علم کوه د یزیچ ۳۰/۴/۱۳۹6جمعه  نیا

آلوده و شلوغ به دامن کوهستان پناه  یدر شهرها ستنیرار از بزنگاه زو ف یکاریو ب حیکه از سر نداشتن تفر

 اتیآموزش ها و تجرب نیبا کمتر باشدیم نیشده که در راس آن جاده و ماش جادیآورده به سبب امکانات ا

 مانند من بود، رساندند. یامثال کسان یصعود آن آرزو یقله مرتفع کشور که زمان نی، خود را به دومیشخص
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امسال  یول ...دیرسیبه صد نفر نم دیکه در آن تابستان علم کوه را صعود کردند شا یجمع نفرات ۱۳5۸ الس

کوه  نیا ایآ نجاستیدر ا یاصل سئوال کشورمان را صعود خواهند کرد، یبایقله ز نیبه گمانم هزاران نفر ا

 را دارد؟ تیجمع نیا رشیپذ شیو گنجا تیظرف

رد؟یگیبه عهده م یچه نهاد ایو  یامر را چه کس نیا یطیمح ستیو ز یت جانخطرا تیکه مسئول نیدوم ا و
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 تر از جانم  زیفرزند عز( ج
 1397بهمن ماه        

 

  یکه از من دور شد دانمیم

 تو را در آغوش نخواهم گرفت   چگاهیه گرید و

 بدان که همواره  اما

  دل و جانم در

  یو جاودان زنده
 

 پس  نیا از

 ه تو را طلب کنم گاه ک هر

 مرز و بوم  نیجوانان ا به

  یپهنه آسمان آب به

 ها به عظمت کوه و

  ستینگر خواهم

  دیشا تا

 از تو در دلم زنده شود  یادی
 

  دلبندم

 رسم شوم روزگار است  نیا

  دهدیم هیبه ما هد زیبا تولد، مرگ را ن که

 ناخواسته  یآن را چون ارمغان و

  گذاردیمکف دستان لرزان ما  در

  یکه از من دور شد حال

 گاه  چیکه ه بدان

 چشمانم فرو نخواهد نشست  اشک

 غم جانسوز  نیا گرید و

  میزندگ یروزها نیواپس تا

 مرا  یا لحظه

 نخواهد کرد  رها
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 نخواهد گذشت  یرید

 مود،یراه تو را خواهم پ زیمن ن که

 خواهد بود  یآن چه مبارک روز و

 ببندم بار دگر چشمانم را  که

  دنتیبه شوق آغوش کش و

 فرو روم  یابد یخواب به

 

 اشکبار  یچشمان با

 در سوگ از دست دادن فرزند عزیزش نشسته است.که  زادهیهمنوردم، مسعود عل یبرا
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 تا سنگان امروز روزیاز سنگان د( د
 1398 مهرماه      

 

 :اول پالن

 ان( سنگ ی)روستا 1356سال  زییدر پا یاز ظهر پنجشنبه ا بعد

 شیبه پ میو ن کساعتیو گردو حدود  بیباغات روستا و درختان س انیو از م میراه افتاد ادهی، پنییاول ده پا از

 . میامام زاده قاسم به صبح رسان یبایسقف بالکن ز ریو شب را در ز میدیده سنگان باال رس یتا به انتها میرفت

 به هم وصل کند.دو روستا را  نیساخته نشده بود که ا یجاده ا هنوز

انداز است که  نیآن شب هنوز در ذهنم طن یزییپا یباران و عطر هوا زشیر یو صدا ریمس یو خلوت سکوت

بالکن امام زاده پهن شده بود، فرو  میگل یخود که بر رو یخواب ارتش سهیهوا، سرم را در ک یبه خاطر خنکا

 برده و غرق لذت و شعف شده بودم. 

به نام عبدمناف  یآبشار دنیو د بایباغات ز انیدر ذهن ندارم جز عبور از م یخاطره ااز صعود روز بعد  یلیخ

 . شدیبه نام پهنه حصار ختم م یکه به قله ا یطوالن یالیصعود  نطوریشد و هم دهیکه بعدها آبشار سنگان نام

 

  :دوم پالن

 1398مهر ماه  5جمعه  صبح

 سال  ۴2ده قاسم بعد از سنگان باال کنار همان امام زا یروستا یانتها

 . میشو یم ادهیپ بوسینیباشگاه از م یاعضا با

 ...  شده فیکث اریخراب و بس مهیکه ن کنمیامام زاده م اطیبه ح ینگاه مین

 سنگ است ...  یریدر حال بار گ یاریبس یبا سر و صدا یسانیکنارمان راننده ن در

بلکه همچنان ادامه دارد و در  کندیبه سنگان باال وصل م را نیینه تنها سنگان پا میکه از آن آمد یا جاده

 . کندیآن منطقه را به وصل م یموسوم به باغ به باغ تمام روستاها یطرح

 رییو به طرف آبشار سنگان تغ میشویاز آن جدا م لومتریبعد از سه ک م،یکنیم ییمایجاده شروع به کوهپ در

 . میدهیم ریمس
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با  ایو گو ستادهیروز جمعه است خاموش ا نکهیا لیکه به دل مینیبیرا م یسازراه  نیماش کیجلوتر  یکم

 ... شده است دهیجاده تا خود آبشار کش نیا دییایب گهی: دفعه ددیگویم یزبان یو با زبان ب حیمل ندیلبخ

 بود. نیشوند موئد حرف آن ماش الیو ندهیتا در آ شوندیکه مسطح م ییو باغ ها ییالیو یخانه ها تعداد

و خوشبختانه )هنوز(  بیخلوت و پر ش یو به دامنه ها میگذریو م مینیبیم یادیز یورزش یستیتور یها گروه

 .  میشویم کیباشکوه پهنه حصار نزد

 . میکنیسنگ حرکت م اهیداده و به طرف قله س ریمس رییتغ

 نه است. به آن گرد دنیاز طرف سنگان در حال رس یکه جاده ا میرسیم یگردنه ا به

 . میکنیتر م کینزد کیسنگ نزد اهیرو گرفته خود را به قله س شیتند را پ یها بیش

وز وزشان به  یدارند صدا زانیبر گردن آو ییها میاند و س ستادهیهم ا فیکه رد مینیبیم ییدور غول ها از

 . رسدیگوش م

 . میگذریبرق م میعظ یدکل ها ریو از ز میشویم کینزد

 را به آنجا رسانده اند.  یفلز یغول ها نیکه ا میرسیم یجاده ا به دوباره

به  یمنته یها بیو ش گذرندیبا دو راننده جوان و خونسرد از کنارمان م دیآفرو پیدو ج یکمال نا باورد در

 . رندیگیرو م شیقله را پ

 . میرسیها به قله م پیساعت تالش البته پس از ج ۸بعداز  ۱۴:۳۰ ساعت

مان که خاموش و غضب ناک نگاه گریو دکل ها را بار د میگریوقت از جاده به طرف سنگان بازم قیذ لیدل به

 یکار یرا در آن واد  انیرهپو گریشده اند و د میکوهستان عظ نیآنان ساکنان ا یی، گومینیبیم کنندیم

 . ستین

 ...   و فلز و کارگاه میاندازمان جاده است، س چشم

 . میرسیآخر م بیش به

 یطیمح ستیاز لحاظ ز یدر منطقه ا یروز کوهنورد کی انیپا یست برا یدیروستا نو یچراغ ها یسو سو

 غمبار و اسفناک ... 

مان باشند که چگونه  ندهیآ یل هاــدر درجه نخست به فکر نس شرفتیتوسعه و پ یئوالن ما به جاــمس کاش

مرز  نیو به قول معروف حق الناس مردم ا یطلب، حق یکوهستان و تظلم خواه بیهمه تخر نیخواهند ا یم

 ...  و بوم را پاسخ گو باشند
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و به  میدیبود به سنگان رس یواقعأ باغ دره ا یباغ دره که روزگار ریغرق عرق و گرما از مس ۱۸:۳۰ ساعت

 . میطرف تهران بازگشت

 

 :سوم پالن

را  شیهنم سنگان چهل و دو سال پبه طرف تهران چشمانم را بسته بودم و در ذ بوسینیحرکت م هنگام

 ...  شده بودم بیو دلفر بایز ییایو غرق در رو دمیدیم
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                                                      بخش دوم

                      اشعار

 های کوهستان()عاشقانه
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 (1شعر شماره )
 1394بهمن ماه 

 

 ای کوه ها و قله ها
 

 و الیه های زیرین تان نهفته استمز و رازی در واپسین توده های سنگی چه ر

 .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 

 شور و نشاط و زندگی می سازدو حیات مان را مملو از 

 

 

 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
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 (2شعر شماره )
 1395 ماه آبان

 

  کوهستان ای

  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

  با چشمانم از قله ها به کرانه های بی انتهایت بنگرم بگذار

  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

  … کوهستانای 
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 (3شعر شماره )
 1395فروردین ماه 

 

  در کوهساران و در کشاکش طبیعت

  بینمتمی

  که چون دلربایی چشم نواز

  نماییبدرقه ام می

  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

  عشق سخن میرانیو از 

 گویی و از مودتاز مهر می

  

 ام نادیده همره ای…آه

 شنومستایم و ندایت را در جانم میسکوتت را می

  

  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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  می خواهم با یادت و با جادوی حضورت

  با از آن بلندا

  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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 (4شعر شماره )
  1395 ماه بهمن

 

 دوست می دارمت

 

 چون شب های زیبای تابستان و مهتاب درخشان کوهستان

 مانند لبخندی که بر لب عاشقان می نشیند

 

 ا می خواهم هم سان نسیمی خنک که بر پیشانی ام می وزدتو ر

 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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 (5شعر شماره )
 1396 تیرماه

 

 دل باخته کوه های وطنم

 مان و ابرهای سپیدش به آس

 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 

 که خواهی ماندتوئی 

 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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 (6شعر شماره )
 1396 بهمن ماه

 

 کنیچیستی و کیستی که هر دم در آن بلندا مرا نجوا می

 یدهبه گوشم آوازهای دلنواز سرمی

 خوانیو مرا به سوی خود می

 رانیگویی و از عشق سخن میها میبرایم قصه

  

 من از با تو بودن 

 و در آغوشت آرام گزیدن

 دگر نتوانم گریخت

  

 ای کوهستان

 ای مظهر پاکی و شادی

 ایای آن که شکیب از من ربوده

 زنمهر دم در خیالت ره فسانه می

 مرا از خود مران

 ا گزینمبگذار در کنارت مأو

  

 جان و سخت نیستیای بیتو توده

 تو پدیداری

 پدیدار عشق و حیات ما آدمیان
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 (7شعر شماره )
 1397مردادماه 

 

 همراهم

 در هنگامه رویارویی با کوهستان 

 به نجواهای درونت گوش فرا ده 

 و دل بر آن بسپار 

 زیرا با تو سخن های بسیار دارد

 نهی هرگه بر صخره و سنگی، گام می

 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

  

 ها و چمن زارها در هنگام گذر از کوره راه

 علف ها را بنگر 

 که چگونه باد آنها را به رقصی مستانه وامی دارد

 

 زانوانت را به دست نسیان بسپار  خستگی
 

 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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 :ند می سرایدو به بانگی بل

 تو فرزند منی 

 فرزند کوهستان 

 فرزند مادرمان زمین 

  فرزند عشق و دوستی و مهربانی
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 (8شعر شماره )
 1397 ماهآذر

 

 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 

 ناز و غمزه ای  به

 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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 ر فروغ ات را می خواهم برق چشمان پ

 ای فسون من 

 ای راز بی همتای 

 جان سوز و گدازم
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 (9شعر شماره )
  1398تیرماه 

 

 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

 هستان که ای رهروان پاک کو 

 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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 نظاره شان خواهم کرد 

 و زمزمه ای

 

 اهم دادچنین سر خو

 زنده باد ایران 

 زنده باد زن ایرانی

 )به یاد لیال اسفندیاری( 
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 (10شعر شماره )
 1398شهریورماه 

 

  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

  نت بودخنده هایت آماجی از قلب مهربا

 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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 (11شعر شماره )
 1398آبان ماه 

 

 چشمانم را که فرو می گذارم

 بینمت که پیچیده در ردایی نقره فام می

 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 حیات و ممات ما آدمیان درود فرستیم و به آن جلوه گاه هستی

  … 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

 راندانه به پیش میرسد و مرا مستعطر حضورت با عطر گل های وحشی به مشامم می
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 بر آن بلندا خواهیم رسید  تا چندی دیگر

 و بوسه های خود را نثار تارک مقدس اش خواهیم کرد

 و در آن عصر دل انگیز از فرازستان معنا، فرود خواهیم آمد 

 .اهیم کردپس ابرهای باال آمده از دره ها و در دل تاریکی زود هنگام پاییزی رها خوز او خود را 
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 (12شعر شماره )
 1399فروردین ماه 

 

  ین هیاهوی تاریخدر ا

 بر کرانه ساحلی

  وزد بادی سهمگینمی

  نوای پر شور مرغان دریایی

  پیچد در گذر زمانمی

  و ابرهای سیاه

  دوشادوش هم

  زنند نهیبی دهشتناکمی

  که گویی زندگی

  از این دیار رو بر کنده است

  

  در شهر

  صدای ناقوس مرگ

 طنین انداز است

  

  و مردمان

 آن با صدای زنگ

  هراسان و شتابان

  گذارندسر در گریبان خود می

 گذرندو می

  

  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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  ناگسستنی ست

  زیرا

  عشق

 … میان ماستپیوند دهنده 

  

    در این دوران

  آشوب عشقی در دل

  خواندمرا به سوی خود می

  

  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

 خواندسرودی دلنشین می

 سرود

  ق و امید دوران کرونا()عش
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 (13شعر شماره )
 1399اردیبهشت ماه 

 

 (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

 می شناسیدم؟ نام من عشق است آیا

 شناسیدم؟ می – سراپا زخمی –زخمی ام 

 با شما طی کرده ام راه درازی را

 شناسیدم؟ می آیا – خسته –خسته هستم 

  

 در آن دم 

 الله های خفته در زیر تلی از برف 

 :بانگ برآوردند

 که ای کوهیار عاشق 

 در بهاران 

 هنگام سربرآوردن از خاک

 خواهیم آمیخت سرخی خونت را به سرخی جانمان()

 تا هر دم که رهروان غم زده ات

 پای در کوهستان نهند



  122                                                   کوهستان( یاشعار )عاشقانه ها        

 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

 سال های دور من همان مهربان

 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

 ادبه همراه بازنویسی بخش هایی از شعر مشهور آیا می شناسیدم؟ از غزلسرای معاصر زنده ی)

 (حسین منزوی

 

 



 

 

 

 مقدمه ... ازبخشی 

ای انجمن هی کوه نوشته دوساالنه رهنوابه بهانه برگزاری جش ۱۳۹۳اه سال قسمت اول این مجموعه در آذرم

 کوهنوردان ایران جمع آوری و منتشر شد.
 

دد که ، تقدیم این جشنواره دوساالنه می گرسروده کوهستان ۱۳م حال قسمت دوم این مجموعه به انضما

 برگزار خواهد شد. ۱۳۹۹چهارمین دور آن در آذرماه سال 
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