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  صعود توچالگزارش 

  بابك عسگري نژاد

  

 10:20 ساعت. ميكنيم ترك تهران مقصد به را زنجان باس ميدل دستگاه يك با نفر 26 همراه 5:30 ساعت 23/1/92 مورخ جمعه

 ها كوله و اثاث كردن جمع از بعد و رسيده دربند به و ميشويم راهي و خورده اي صبحانه) صحرا آفتاب( رستوران راه هاي ميانه در

 و دردبند از گذشتن از بعد. ميكنيم ترك شيرپال سمت به را محل داريم رو پيش كه اي برنامه و منطقه مورد در توضيح كمي و

  .ميكنند حركت يخچال بند سمت به و كرده ترك را ما ديگر تن دو همراه به آياز بازارچه،

 خستگي دليل به و بود خواهيم شيرپال بعد ساعت سه نزديك نهايتا ميشود بيني پيش كه اينطور. ميكند حركت آهسته خيلي تيم 

. ميرسد پال شير به و ميدهد مسير ادامه نفره 21 صورت به تيم و ميشود طي ساعت 4 در ساعته 2.5 مسير تيم، اعضاي از تن چند

 چهار كه تيم اعضاي از يكي حال بودن نامساعد دليل به

 برنامه طبق كنند همراهي را او ميخواستند ديگر نفر

 را سرپرست دستور نامعلومي داليل به و نرفتند پيش

   ...گرفتند ناديده

 به رسيدن قبل شدم ملحق نفره 21 تيم به اينكه از بعد

 و شده؟ حال جوياي تا ميفرستم پايين به را ياسر شيرپال

 و رسيده شيرپال به دقايقي از بعد. برود نفرات كمك به

 در و ميشويم نهار خوردن ي آماده استراحت كمي از بعد

) اميري آقاي( پناهگاه مسئول با شبمان اقامه مورد

 براي مشكلي تا ميكنيم رزرو اتاق دو و كرده صحبت

 بيرون به نگاهي ميان اين در. باشيم نداشته خواب جاي

 پايين سمت به و زده صدا را بهاد. هستند بود كرده پيدا مشكل كه نفراتي از يكي آوردن حال در كه ميبينم را ها بچه و اندازم مي

 مسير اين خود وي كه كرده مخالفت چرا نشدم متوجه هم باز البته كه اعضا از نفري چند ولي ميكنم كول را نفر وحيد مشورت با. بوده فشار افت مشكل گويا و ميشويم ملحق ها آن به و شده راهي

 هر ميان اين در. مسئولم من بيفتد اتفاقي اگر. افتادم فكر به بود شان عهده بر نقشي چه قضيه اين در نبود معلوم كه نفراتي و تيم سرنوشت در خود نقش مورد در چنان هم من و كرد خواهد طي را

 مطلوب وي حال بيمار، احوال به رسيدگي از بعد و كرده منتقل آنجا به را بيمار. دارد هم امدادگر هستيم آن در كه مجتمعي خوشبختانه. ميكنم سكوت دوباره و ميدهد نظري خود براي كس

  ...سكوت هم باز و باشم اينجانب كه گروه سرپرست هاي حرف گرفتن نشنيده و گرفتن نديده و ديگر اتفاقي هم باز. آيم درمي نگراني از و ميشود

 جاي به همه. شود خوب حالشان تا نكند صعود فردا دوستمان ميشود قرار و برميگردم قبلي جاي سر به دوباره و كرده صحبتي بودند پايين كه دوستاني با و ميروم خوري غذا سمت به دوباره

  .رسيدند يخچال بند از نفره 3 تيم كه ميشوم باخبر بعد ساعت چند. ميكنند دور تنشان از را راه خستگي. ميكنند دعوت چشمانشان به را خواب راه دشواري از خسته و ميروند استراحتشان

 ساعت يك گذشت بعد و  گرفته مختصري جشن و جمعيم شيرپال تراس در همه 8 ساعت شب. داريم امروزمان برنامه مورد در توضيح و آياز با مشورتي با و ميكنم ديدار آنها با خوري غذا سالن در

 نفر سه و آياز من،.  ميگذارم فردا صعود مورد در اي جلسه. روند مي اتاقشان به خواب قصد به و خورده شام ها بچه

 دوباره! نه؟ يا داشت خواهند آمادگي فردا صعود براي آيا كه ميكنيم مشورت ديگر نفرات مورد در اعضا از ديگر

 صبح 6 را حركت ي برنامه.  قله صعود براي نفر 17 انتخاب و تيم اعضاي كل با شب 10 ساعت ديگر اي جلسه

  .كرد خواهند حركت يخچال بند به صبح) رفعتي ژاله محمد( همراه دوستان بقيه و ميكنم اعالم

 يخچال، بند نفرات با خداحافظي از بعد 6:15 ساعت. صعود ي آماده و بيدارند همه زود صبح و خواب بعد دقايقي

 اميري پناهگاه به 8:8 ساعت. است خوب حالشان و سرحال نفرات ي همه. ميكنيم ترك قله سمت به را پال شير

   .ميفتيم راه به سبك صبحانه خوردن و اي دقيقه 20 استراحت از بعد و رسيده

 سر ما ولي. شود حركتمان مانع دارد قصد و ميكند وزيدن به شروع شديدي باد و نهاده سردي به رو كم كم هوا

  .ميدهيم ادامه راهمان به و آنيم از تر سخت

 مي ساعته نيم استراحت به قرار من با ياسر مشورت بعد و ميكنند صعود را قله موفقيت با  اعضا 10:20 ساعت

 تله با ه نفر 4 تيم يك كه بود اين بر قرار. ميكنيم خداحافظي ديگر تن 4 با و گرفته منطقه از عكسهايي و گذاريم

  .نديدم تصميم اين براي ممانعتي كه كنند حركت پايين سمت به كابين

 2 ساعت را دربند سمت به حركت قرار شنبه روز 11:30 ساعت. ميشويم جويا نفره 5 اعضاي موقعيت از و رسيده پال شير به 12:35 ساعت. ميكنيم حركت پايين سمت به و ميكنم سرقدم را بهادر

 ادامه راهمان به آماتور و فني ميان در يك صورت به نفرات تركيب با و ميكند مشكل دچار برايمان حدودي تا را پايين سمت به حركتمان مسير و ميكند باريدن به شروع كم كم باران. ميكنم اعالم

 از خسته دوستان از تعداي. ميكنيم حركت دربند ي مجسمه ميدان سمت به عصر 5 ساعت و كرده سرو غذايي غذاخوري اولين در كه است آن بر تصميم و هستند گرسنه و خسته اعضا. دهيم مي

 راه، غبار زدودن با و هستيم ماشين كنار 6 ساعت اعضا كل.  معمولي سرعت با ديگر تيم و سرعتي تيم يك. ميشويم راهي پايين سمت به تيم 2 صورت به كه ميشود گرفته تصميم. هستند مسير

 و ياري برنامه اين در را ما كه تيم اعضاي ساير و زاده سعيد محسن و محمدي وحيد قاسملو، خانم تبار، رضايي مهدي جعفري، ياسر احمدي، بهادر از تشكر با. ميكنيم ترك زنجان مقصد به را تهران

 . افراز سر ايران فراز بر صعود اميد به.داريم را سپاس نهايت كردند، همراهي

  سخن آغازين

  »رسول قنبري«

  

ساله بودم  13-12خيلي وقت پيش، وقتي يه نوجوون 

دوس داشتم مجسمه سازي . كالس سفالگري ميرفتم

فكر مي كردم از بين تمام هنرها فقط . ياد بگيرم

بعد فيزيكي سر و كار داره؛  مجسمه سازيه كه با هر سه

وقتي چيزي رو خودم ميساختم انگار كه خالقش باشم؛ 

خانم (مربي مون . يه همچين حسي بهم دست مي داد

فتحي؛ كه اميدوارم هر جايي كه هستن سالمت و 

يه روز بهمون گفت كه با گلي كه امروز ) موفق باشن

هر كي يه . ميدم بهتون بايد وجود خودتون رو بسازين

چيزي ساخت؛ يكي شير، يكي فيل، يكي فرشته و 

گلي ! حتي يكي سرديس الكس فرگوسن رو ساخته بود

كه دست من بود حالت مخروطي به خودش گرفت و 

با حالت حق به » اين چيه؟«وقتي مربي پرسيد كه 

و خانم » !معلوم نيس؟ كوهه ديگه«جانب گفتم كه 

هم  براي كوه بودن بايد خودت«: فتحي كه جواب داد

و من ياد گرفتم كه كوهنورد . »جزوي از كوه باشي

  ...باشم و تبديل به كوه بشم

 

2 




	�� – داغ �غ�� ���ر� – ز���ن �����ردان ا���� دا�� �ی�
 

  خرمنه سر؛ تجربه چهارم

  

 غير و رسمي اعضاي باالي تقاضاي دليل به كننده، شركت نفر 30 تعداد با 1392 ارديبهشت 6 روز در سر خرمنه غار پيمايش برنامه

 .شد برگزار غارنوردي و كوهنوردي دوستداران و انجمن رسمي

 حاضر انقالب ورزشي مجموعه مقابل شده، تعيين محل در دوستان بيشتر صبح 6 ساعت ماه، ارديبهشت ششم جمعه، روز صبح

 30 بر عالوه. شد آغاز تاخير دقيقه 30 با و صبح 6:30 ساعت حركت و رسيد 6:15 ساعت در و تاخير با اتوبوس متاسفانه اما بودند،

 .شدند همراه ما با شخصي ماشين با نيز نفر 3 برنامه در كننده شركت افراد نفر

 صبحانه به صبح 9 ساعت در و كنيم  مي انتخاب صبحانه صرف براي را محلي راه، نيم و ساعت دو و كيلومتر 110 حدود طي از پس

 كردن طي دقيقه 15 از پس افتيم، مي راه به دقيقه 9:45 ساعت در و كنم مي اعالم دقيقه 30 را صبحانه زمان. نشينيم مي خوردن

. شويم خارج روستا از زودتر كنيم مي سعي و شويم مي پياده اتوبوس از 10 ساعت. رسيم مي شاهنشين روستاي به اتوبوس با راه

 تهيه نداشتند را غار امن پيمايش براي الزم تجهيزات اين كه كساني براي كه را هايي دستكش و ها كاسك كاله روستا از خارج

 از و كنم مي انتخاب نظريان فاطمه را دوم سرپرست. ها بچه با كردن صحبت به كنيم مي شروع و كنيم مي پخش بينشان كرديم

 .بدهد دوستان به برنامه فني مسائل و غار منطقه، درمورد توضيحاتي كه كنم مي درخواست نژاد توحيدي معبود

  

 رسيدن براي زيادي شوق هم دوستان و است غار پيمايش برنامه هدف آنجاكه از. كنيم مي حركت غار دهانه سمت به 10:30 ساعت

 .كنيم حركت سريعتر هرچه كنيم مي سعي دارند آن به

 تا روند مي باتجربه دوستان از تعدادي بنابراين رسد، مي نظر به خطرناك ندارند سنگنوردي تجربه كه كساني براي آن از رفتن باال كه رسيم مي محلي به و پيماييم مي را كوه 12:30 ساعت تا

 بعد. روند مي آنها دنبال به نيز نداشتند سنگ روي كار تجربه كه دوستان از تعدادي متواليشان تذكرات برخالف متاسفانه اما بيابند، را گروه ساير صعود براي مسير بهترين و كنند پيدا را غار دهانه

 گذاري ثابت اند شده جدا ما از تذكرات به توجه بي كه دوستاني براي بايد مسير بودن خطرناك دليل به اما. است بوده ما قدمي چند در كه شويم مي متوجه و شود مي پيدا غار ورودي مدتي از

 .بيايند پايين تا شود

 مي حركت دوم تاالر سمت به و كند مي صحبت ها بچه با اول تاالر در كه است نژاد توحيدي معبود عهده بر غار داخل فني مسائل مسئوليت. شويم مي غار وارد و شده جمع همگي 1:30 ساعت 

  .كنيم

 نفرات از تعدادي نژاد، توحيدي معبود صالحديد به دوم تاالر در

 غار انتهاي تا كه شوند مي انتخاب دارند آمادگي فني لحاظ از كه

 پيش آنچه از بيش تعداد باال، تقاضاي دليل به اما بپيمايند، را

 پيمايش براي دوستان از نفر 15 حدود و باشد مي كرديم بيني

  .مانند مي منتظر دوم تاالر در بقيه و روند مي غار كامل

 بودند شده همراه ما با شخصي ماشين با كه دوستاني بين اين در

 راه و شوند مي جدا ما از بازگردند زنجان به زودتر دارند قصد و

 غار انتهاي تا كه دوستاني 3:30 ساعت. گيرند مي پيش در فرود

 مي بيرون غار از و شويم مي جمع و گردند بازمي بودند رفته

 .رويم

 از خروج ساعت به توجه با هستيم، غار از بيرون همه 4 ساعت

 كوه پايين به را ناهار صرف گروه گرسنگي و خستگي و غار

 مي را ناهار غار از خروج از بعد همانجا و كنيم نمي موكول

  .كنيم مي حركت پايين سمت به 5 ساعت و خوريم

 يكي به سنگي برخورد و سنگ ريزش بدليل فرود راه ابتداي در 

 شوند مي متوقف گروه افراد از تعدادي) جاللي پريسا( دوستان از

 پس و كند مي رسيدگي ايشان به گروه امدادگر لو نبي سعيد و

 .شوند مي ملحق ما به دوستان اين پريسا، سالمت از اطمينان از

 همراه به نژاد توحيدي معبود رسيم، مي روستا به 7:30 ساعت

 با جاللي پريسا سالمت از اطمينان براي دوستان از تعدادي

 تا برند مي آببر شهرستان در بيمارستاني به را او شخصي ماشين

 نتيجه خوشبختانه كه گيرد قرار تري دقيق معاينات تحت

 و شده اتوبوس سوار نيز گروه بقيه. باشد مي پريسا كامل سالمتي

 12 ساعت كنيم، مي حركت به شروع زنجان سمت به 8 ساعت

 .رسيم مي آزادي ورزشي مجموعه مقابل و زنجان به نيز

  كامبيز بلوري، پيشكسوت ماه

 هاي داشته و تجربيات اينكه از. ترسيدم مي است بوده كوهنوردان جديد و قديم نسل ميان كه اي فاصله از همواره شخصه به

 ما كنند فكر آنكه همه از تر مهم و بردارند ما هاي دوش از را خود حمايت دست اينكه از ندهند، قرار ما اختيار در را خود

 رو همين از. است بوده موضوع همين نيز زنجان كوهنوردان انجمن در دوستانمان هاي دغدغه از يكي. ايم كرده فراموششان

 هم تا نمايد استفاده كوهنوردي عرصه در زنجان شهر تجربه با اعضاي تجربيات از كه است داشته اين بر سعي مديره هيئت

 به نسبت را خود دين گروه، وسع درحد و كوچك چند هر عزيزان، اين از تجليل با هم و كند فراهم را گروه پيشرفت موجبات

  .نمايد ادا ايشان

  .بودند انجمن جلسه مهمان و نهادند ما سر بر منت عزيزمان پيشكسوت بلوري، آقاي جناب نيز ماه اين

  بلوري كامبيز

  1346 متولد

  :كوهنوردي سابقه

  اي حرفه نيمه صورت به 1361 سال از: شروع

  اي حرفه صورت به 1365 سال از

  1375: زنجاني اولين عنوان به ملي تيم اردوهاي در تالش
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  پل خواب

  »بهنام عندليب«

  

  

  معرفي مسيرهاي پل خواب

مسير    در سمت چپ ديواره...مسير ديواره مي پردازم كه بيشتر در سمت راست ديواره قرار گرفته اند  39معرفي در اينجا به   

مي باشد قرار گرفته كه بعد تكميل اطالعات فني به معرفي انها هم مي  5.12هايي كه درجه مسير هاي ان عمدتا باالي 

و ديگر كمتر مسير هاي ركاب خور باز مي شوند و ....هاي باال مي باشند  مسير هاي جديد پل خواب اكثرا با درجه صعود....پردازم

كه نسبت به سال هاي اخير پيشرفت خوبي داشته ...اين نشان دهنده وجود پتانسيل هاي باالي صعود كنندگان درجه مي باشد

در اينده نزديك صعود شود نبايد  مي توان به اين طريق برداشت كرد كه اگر مسير قابل صعود به صورت طبيعي باشد يا....است

رول بارون شوند و در اين صورت مسير هايي كه قابل صعود طبيعي بوده ولي به صورت مصنوعي باز شده اند ارزش كاري و 

  .صعود ندارند

  :مسير به ترتيب از سمت راست به چپ ديواره 29

  )سبك ترين مسير ديواره( .امادهكارگاه )/ كار با ابزار(trad:وضعيت/ 9: +درجه/ طول 3/  چكش - 1

2-NTM /3 1طول : درجه / طول  :cd5.11   35)متر (–  2طول :a5.11 –  3طول :b5.10  )20 متر(  

  .حروف اول اسم سه سنگ نورد مي باشد ntmاين مسير توسط سه سنگ نورد فرانسوي باز شده و : توضيح

  .رول و زنجير: كارگاه / c5.10:درجه)/ كالهك كرجي ها(  كالهك سالم -3

  بعضي از افراد به اشتباه نام اين مسير را كالهك داودي مي نامند؟؟؟؟: توضيح

نگار به علت  3طول : توضيح) رول كوبي شده/ متر  d5.10  )25: 2طول  – trad:وضعيت - a5.10: 1طول / طول 3/ نگار-4

  .خودداري كنيد نگار 3تا حد ممكن از صعود طول ....جابجا شدن سنگ وضعيت امني ندارد 

  )نگار 1مشترك با طول ( سيم بكسل + رول: كارگاه /  9: +درجه/ مارمولك - 5

   b5.12: درجه/ ايندگان -6

           A1: درجه/ سه طول كامل)/ مصنوعي(  سي سخت -7

  d5.10:درجه / بوبو -8

  )پر صعود ترين مسير ديواره( a5.10: درجه / سي سخت -9

10-   Q /درجه :d5.11  

  )بولدر بلند( a5.12: درجه/ محمد پل خوابي-11

خانه (احسان پرتويي نيا -مجيد ثقفي- جاويد ثروتيان-امير مقيمي :گشايندگان/ A1: درجه/ مصنوعي) كرجي ها(  اينه -12

  )كوهنوردان كرج

  b5.11:درجه/ روجا -13

  طنابچه+رول: كارگاه/  b5.12: درجه/  باي كوت -14

  a5.11:2طول  – c/d5.11: 1طول : درجه/ طول 2/ زيرباران -15

  سيم بكسل+رول: كارگاه/ a5.12: درجه/ مادر -16

  كارگاه مشترك با مادر/ d5.10: درجه)/ تراورس دوست دارم( شيرين-17

  كارگاه مشترك با شيرين/a5.12:درجه/كالهك دوست دارم -18

  طنابچه+ رول تا 4: كارگاه/ متر كامل A1/ 35:درجه)/ركاب خور(چكاد-19

20- H /2 1درجه طول / طول:d5.11 –  2طول :a5.11 /زنجير+رول: كارگاه  

  cd5.12: درجه/ پرستو -21

  .مي باشد A2بعضي از صعود كنندگان اين مسير را مصنوعي صعود ميكنند كه در اين صورت درجه مسير : توضيح

  A1:درجه)/ مصنوعي( باقر عيوضي -22

  bc5.11:درجه/ محمد داودي -23

  كارابين+رول: كارگاه/ cd5.13:درجه/سوئيس-ايران -24

  .قسمت ايران توسط افشين رمضاني و قسمت سوئيس توسط دو سنگ نورد سوئيسي به نام هاي جو و فرانچسكو گشايش شده است: توضيح

  شقايق-25

  زنجير+ رول: كارگاه/  a5.13: درجه/علي يارت -26

 در تقريبا و كرج نزديك خواب پل سنگنوردي منطقه

 به توجه با خواب پل ديواره. باشد مي آن كيلومتري 35

  هاي كننده صعود براي مناسبي محل بيشتر ارتفاع

sport و big wall مورد باز دير از و بوده مناسب 

. است گرفته قرار تهراني و كرجي نوردان سنگ توجه

 امكان ها مسير زياد تنوع به توجه با خواب پل ديواره

 نيز همچنين و كرده فراهم را سطوح همه براي تمرين

 و مصنوعي هاي صعود تميرن براي مناسبي محل

 كه نوردان سنگ اكثر كه طوري به باشد مي اي ديواره

 تمرين به بهار اوايل از دارند را علم ديواره صعود قصد

 به توجه با. شوند مي مشغول ديواره اين روي بر

 ميزبان هفته هر و دارد منطقه اين كه بااليي پتانسيل

 در ان هاي مسير معرفي است زيادي نوردان سنگ

 كس هر كه طوري به گرد مي قرار اهميت اول درجه

. نمايد مي انتخاب را مسير نوع خود توانايي به توجه با

 و دارد ارتفاع متر 150 حدود ان قله تا ان پاي از ديواره

 از البته. باشد مي متر 110 ان صعود مسير ترين بلند

 كرد تمام را ديواره ميشودصعود هم ديگر هاي مسير

  .دارند ابزار با كار به نياز كه

  

  

4 



ردان ز
	�ن  –�غ داغ ��� ���
������ دا��� ا
��    ��ر� ی

: درجه قسمت طبيعي. طبيعي و مصنوعي: 3طول – a5.12:2طول  – cd5.12: 1طول: درجه/ طول 4/ ياد ياران -27

a5.11 –  4طول  :a5.12 /مجتبي ثقفي: گشاينده/ طنابچه+رول-4/طنابچه+رول -3/زنجير -2/ زنجير -1: كارگاه ها  

متر فرود كامل  110. طول فرود مي باشد 3اين مسير بلند ترين مسير ديواره بوده و داراي : توضيح

  .متر50+متر30+متر30:دارد

28-speed  /درجه:a5.13/تك رول: كارگاه/ محمد احري+احسان خسروي: گشايندگان  

  عليرضا نوري: گشاينده/ تك رول: كارگاه /a5.11:درجه/ اميد -29

30- brono /درجه :d5.10 /طنابچه+رول: كارگاه.  

31- wolf/درجه :a5.11  /رول+زنجير: كارگاه  

  مجتبي ثقفي: گشاينده)/ مشترك با خانم خشگله( سيم بكسل +رول: كارگاه/c5.12:درجه/ مهره مار-32

  d5.10:درجه /خانم خشگله-33

  مشترك با خانم خشگله: كارگاه/ c5.11: درجه/ ارش -34

  حسين اختر: گشاينده/ سيم بكسل+رول: كارگاه)/ متر كامل a5.11(35: درجه/ نگين -35

  .يك سنگ نورد فرانسوي: گشاينده/a5.10:4و3طول/a5.11: 2طول /bc5.10:1طول : درجه/ لطو 4/ ايگر -36

  ..مسير ايگر به دليل تغيير موقيت سنگ و شل شدن رول ها داراي امنيت كامل نمي باشد 2طول : توضيح

   .حسين بلند اختر: گشاينده/b5.13:درجه/ ارمين: 37

  رول+زنجير : كارگاه/c5.10:3طول/ 9: +درجه )/ متر 35طول سوم (طول 3/ ابرفتيها -38

  .اين مسير از سي سخت و روجا قابل دست رسي است: توضيح 

 .اين مسير در سمت راست مارمولك و سمت چپ كالهك سالم قرار گرفته است/a5.10:درجه/ فالش تانك-39

  

  

  

  

  

  

 !داغالر  آي ييم ده نه آمما ديم گوزله وقدرب

 !داغالر پاي منه اولدو اورك يانغين بير تكجه

 ليگيمه تك اولور وولكان آمانسيزجاسينا آه

 !داغالر تاي سيزه سانكي نير اله كول باشيما

 بوزقوش نه ساواالن نه اسير گوجلو يئل آجي

 !داغالر الي الي دورسادا جك يه بيلمه قايتارا

 آغيرليقدابيري سيز آسيليبدير گؤزلريمدن

 ! داغالر الي الي منه هي چالير بلكه يوخالييم

 قارتال بيلمير اوچا ده گوي بو كي اؤزاماندان

 ! داغالر ياي  ده ونه قيش نه وئرميرمنه دويغو

 قورباني قيرتينيز چوباني خان يتيرين

 !!!داغالر چاي بو يئنه ائليندن آلدي ساراني

  من ِ مثال كوهنورد

  »عزيزي نرگس«

  

 االن و هستم زنجان دانشگاه دانشجوي كه هسال4 ،من

 گذشته تابستون .ميگذرونم شهر اين در رو آخرم روزهاي

 بخش كه شدم آشنا كسي ميرفتم، با زبان كالس وقتي

 كوهنوردي من آشناي .داد تغيير زندگيمو ازهدفهاي بزرگي

بله، َق يكسال از كمتر ها، منظورم اونموقع. مهري اسم به بود

 تمريني متناي همه و ميزد حرف كوهنوردي از مهري وقتي

 هيچ مينوشت، من داره كه لذتي و كوه ي درباره زبانو كالس

 بودم رفته دوستام با كه چندباري جز نداشتم تصوري و درك

 از يكبار چند دقيقه و كرديم نوردي جاده و گاوازنگ

 مهري اصرار به اما ...نداشتيم رفتن راه ناي خستگي

 گذاشتيم كوهنوردي قرار زبان كالس هاي بچه با چندباري

 كوهنورد دوستاي مهري شدن، ولي كنسل همشون كه

 روند كم كم كه شد اينطوري و كرد معرفي بهم رو زنجانش

 و دلگيري از پر برام كه هايي جمعه. كرد تغيير زندگيم

 هفته روز هر كه روزهام بهترين به شدن تبديل بود دلتنگي

 درميون هفته ميكردم، يك روزشماري بهشون رسيدن برا رو

 زنجان به برگشتن و خونه راه تو ساعتش12 كه هايي

 هايي جيبي تو يكبار، پول ماهي به شدن تبديل ميگذشت

 تا صبح تنقالت و دربست تاكسي و غذا خرج هميشه كه

 و باتوم و كفش خريد براي شدن جمع ميشد دانشگاه شبي

 به معمول طبق ازينكه بيشتر دانشگاه راه تو ها صبح كاپشن،

 و ميكردم نگا باشم، كوههارو داشته استرس و كنم نگا ساعتم

 كوهها همين دل تو كه ميفتادم اتفاقاتي و روزها ياد

 همراه باهاشون كه باري اولين از كه دوستانم گذروندم، ياد

 كه نكردم، دوستايي تنهايي احساس لحظه يه حتا شدم

 قله و كوهها هدفهاشون، به به شدن تبديل ميكنم احساس

 با اعتماد قابل و پر اميد و دشت ها، دوست داشتني و ها

دشت  و ها قله و كوهها كه ماههاست بزرگ، حاال هاي قلب

 از پر و خندن صداي از آرامش هستن، پر از پر برام ها

 لذت شنيدنشون از اما نميفهممشون كه شادي َن حرفاي

 من دوستانم قول به شايد فكر ميكنم وقتا بعضي ميبرم، و

 كنار دانشجويي سال چهار از بعد كه سلولي َم تك يه واقعا

. گرفتم ياد شوخي براي كلمه چند حد در زبان ترك مردم

 امتحانا و دانشگاه و درس ديگه روز 15 تا و ماهه خرداد االن

 ميكنه دلخوش منو كه چيزي تنها برم، اما بايد و ميشه تموم

 با و زنجان بيام انجمن هاي برنامه بعضي براي كه اميده اين

 كنم تمرين خودم شهر تو كه اميده شم، اين همراه دوستانم

 اي حرفه بتونم كه اميده نيفتم، اين عقب ها بچه از تا

 بشم تبديل دوستانم بقيه مثل منم اينكه و كنم كوهنوردي

 ...دارم كه بزرگي هدفهاي به
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 گزارشي از اولين همايش گزارشخواني صعودهاي شاخص زنجان

  »محسن سعيدزاده«  

 انگيزه زماني اند بوده صعودها اين گر نظاره كه كوهنورداني يا و شاخص و بلند صعودهاي مجريان

 را اين. شود پرداخته آنها به امكان حد تا و شوند تكريم صعودها اين كه يافت خواهند را آنها تكرار

 كه سطحي هر در( صعودها كه آنجا رسمي، خواني گزارش توسط صعودها اعتباردهي به كنيد اضافه

 همه گيرند مي قرار عمومي افكار و ها رسانه استفاده مورد و يافته رسميت خواني گزارش با) باشند

 زنجان كوهنوردان انجمن تالش بر بودند داليلي 91 سال در ها زنجاني خوب صعودهاي و اينها

 اولين اجراي جهت

 گزارشخواني همايش

 شاخص صعودهاي

  .زنجان

 عدم معمول طبق

 توانايي به ايمان

 هاي انگيزه و جوانان

 انجمن مثبت و پاك

 ها خيلي شد باعث

 جوانان اوقات اغلب مثل و زدند سرباز كردند مي همايش اين اجراي به بايستي منطقا و عرفا كه

 ترين قشنگ از يكي خالي دست با و بسيار هاي دويدن با تا ماندند حامي بدون انگيزه با و پرشور

 با) همايش برگزاري مسئول( لو نبي سعيد. كند برگزار زنجان در را گذشته سالهاي هاي همايش

   .برساند انجام به را مهم اين توانست دوندگي هفته دو از بيش با و اش نفره 16 تيم

 آماده ها گزارش سازي هماهنگ و دريافت تيم توسط همايش دبيرخانه به رسيده گزارش 7 و شد برگزار نفر 100 حدود حضور با همايش

  .شد ارائه

 هاي صحبت با همايش كند پيدا حضور بود نتوانسته زنجان جوانان و ورزش اداره مديركل رحماني ايرج آقاي كه حالي در 17.20 ساعت 

  .پرداخت كوتاه سخناني ايراد به زنجان كوهنوردان انجمن رييس سپس. خورد كليد زنجان استان كوهنوردي هيات رئيس گو علي آقاي

 غار اكتشاف هاي برنامه به مربوط كه همايش گزارش اولين و پخش گذشته سال در زنجان مهم هاي برنامه از كوتاهي كليپ 17:45 ساعت

   .شد ارائه زنجان از بهزاديان شهريار و قيدار از جعفري رضا شركت و پور يوسف مژگان خواني گزارش با بود خدابنده در

 حسن حضور و سرابي مهدي ارائه با كه زنجان آلوارس  گروه توسط آلمانها گرده مسير از كوه علم قله صعود به بود مربوط گزارش دومين

 همراه گروه اين اعضاي از جمعي و بيگدلي كريم توسط برنامه اين گزارش ارائه. بود شده برگزار زنجان اورست گروه توسط 91 زمستان كه بود آرارات قله به زمستاني صعود گزارش سومين باقري،

 برگزار زنجان كوهنوردان انجمن توسط گذشته بهمن كه بود سبالن هاي هرم زمستانه پيمايش گزارش چهارم گزارش بود

  .شد ارائه جعفري ياسر و رفعتي ژاله محمد من، توسط  و شد

 از. شد پذيرايي ميهمنان از مختصرا و شد اعالم همايش مجري توسط اي دقيقه 15 بريك يك ها هرم گزارش اتمام از پس

 بهمن در زنجان كوهنوردي هيات توسط كه آلمانها گرده مسير از كوه علم زمستانه صعود گزارش با ها گزارشخواني سرگيري

   .شد ارائه مقدادي مجتبي و محمدي جعفر حضور و مقدم حسين توسط و بود همراه بود شده برگزار 91

 و پسرش و وي توسط كه بود مراپيك قله به زنجاني ساله 78 كوهنورد اسكندري فرهاد صعود گزارش ششمين و آخرين

   .شد پخش  بود شده ارسال و تهيه نجاريان حسن توسط كه صعود اين از دقيقي 15 كليپي نيز گزارش پايان در شد همراه

 خانه تيم قالب در و) زماني امير و ابولفضل( اي سلطانيه كوهنوردان توسط مستان قاش قله صعود به مربوط كه هفتم گزارش

  .نشد ارائه گزارشخوانان حضور عدم دليل به بود تهران كوهنوردان
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 همايش در حاضر كوهنوردان و پيشكسوتان توسط ها برنامه سرپرستان به همايش يادبود و تقدير لوح ارائه برنامه ختام حسن

  .شد تقدير نيز همايش برگزاري مسئول از پايان در. بود

  

 متحمل همايش اين اجراي براي كه جواناني احترام به كه عزيزاني و كوهنوردان همه از دانم مي وظيفه گزارشم پايان در من

   .كنم تشكر رساندند هم به حضور بودند شده زيادي زحمات

 جهت در اداره اين پرتالش مسئوالن و ها كتابخانه اداره با هماهنگي خصوص در كه جعفري دكتر آقاي عزيزم دوست از

  .كنم مي تشكر كردند بسياري تالش همايش برگزاري براي سالن تحويل

  

 

  ناگفته هاي همايش

  
صبح تا آخر  4.5روز همايش از  سعيد نبي لو  .1

 .شب سر پا بود و لحظه اي استراحت نكرد

بدون تعارف و جانبداري تيم انجمن بهترين  .2

از خوش پوشي تيم . گزارش را ارائه كرد

گزارش دهنده خودمان كه نسبت به بقيه يك 

 .سر و گردن باالتر بودند هم نبايد گذشت

پيكسل هاي يك دست چسبانده شده بر روي  .3

ه؛ اعضاي انجمن را از ديگر گروه ها متمايز سين

 .مي كرد

محسن احمدي (آمدن مجري خوب ِ برنامه  .4

تا لحظات آخر در هاله اي از شك و ابهام ) عزيز

بود ولي خوشبختانه توانست خود را به موقع 

 .برساند

هيئت يك ساعت مانده به آغاز برنامه؛ گزارش  .5

هم به ليست ) بسيار بي موقع(كوهنوردي 

شد و همين امر موجب حذف  گزارش ها اضافه

 .دو گزارش از كنداكتور همايش شد

در ميانه برنامه دوستان متوجه شدند كه با  .6

كمبود آبميوه نسبت به نفرات شركت كننده 

خوشبختانه با زحمات خانم . مواجه هستند

حيدري و خانم نظريان مشكل به آساني حل 

 .شد

كسي  به هر ي انجمنمسئول چاپ پيكسل ها .7

اول «: كه پيكسل ميخواست با جديت ميگفت

 )دي(:» پولشو بده

و در آخر وظيفه ي خود مي دانيم از تمام  .8

دوستاني كه براي برگزاري برنامه زحمات 

از جمله سعيد . فراواني كشيدند، تشكر كنم

نبي لو؛ محمد ژاله رفعتي، مرتضي احمدلو، 

وحيد  معبود توحيدي نژاد، بابك عسگري نژاد،

نرگس عزيزي، فاطمه نظريان، هميا  دي،محم

حيدري، ميثم مهديون، ياسر جعفري، ابوالفضل 

كاج، آرمان ميرزايي، حسين اجاقلو، محسن 

بهادر احمدي، ، اسماعيليسعيدي، سهند 

فاطمه موسوي و تمامي دوستاني كه ذره اي 

براي برگزاري هرچه بهتر همايش زحمت 

 .كشيدند
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  تجربه ي اولين صعود به تكه قيه سي

  »ليال پناهي«  

زياد در . بعد از اصرار سعيد و مهدي و ياشار برنامه مون رو از دوشاخ به خان چايي به خط الرأس تكه قيه سي تغيير داديم

الهام به قول . رو نمي دونستم!! فقط مي دونستم تيقه ايه كه سخت و فنيه ، اما اينكه چقدر و چگونه؟موردش نمي دونستم 

صبح جلوي  6ساعت  92اردي بهشت  27خالصه روز جمعه . خودش از آرزوهاش بود كه يه روز اين خط الرأس رو پيمايش كنه

به روستاي آق بوالق . ز بچه ها قرار بود تو برنامه شركت كنندنفر ا 14يك ميني بوس بوديم و . حاجي بلواري آماده حركت بوديم

كه رسيديم پياده شديم و به سمت غاري باالي كوه حركت 

و برنامه جدي مون كم . كرديم و صبحانه رو همون جا خورديم

كم داشت شروع مي شد و مني كه نمي دونستم چي در انتظارمه 

اونچه كه قراره در  و شايد خيلي از بجه ها هم هيچ ذهنيتي از! 

 .پي داشته باشيم نداشتند

از همون اول بايد . خالصه پس از طي مسيري به تيغه رسيديم

مي تونم بگم . چه هيبتي داشت اين مسير. حدسش رو مي زدم

دو طرف دره بود و تيغه . اولين تجربه پيمايش خط الرأس من بود

. ماي كه بايد با احتياط و دست به سنگ پيمايشش مي كردي

عزمم رو جزم كرده بودم كه تا آخر، يعني قله تكه قيه سي با تيم 

يه جور مشكل روحي و . خيلي سخت بود ، واسه مني كه خيلي كار فني نكردم و از ارتفاع ترسي ديوانه گونه دارم …همراه باشم 

تا اينكه رسيدم به جايي كه به نظرم . تا قسمتي از مسير با بقيه بچه ها حركت كردم و چه بسا جزء تيم جلو هم بودم …رواني 

خيلي خوف ناك بود، طرف راستم دره با شيب زياد بود و گيره ها كوچيك و قلبي كه ضربانش باال رفته بود، دست و پايي كه 

ا هميا اومد از من جلو زد و خواست كه كمكم كنه و گفت دستت رو بده ، اما ب. خسته شده بودن و بغضي از ترس كه تو گلوم بود

خودم حساب كردم كه اگه دستمو بگيره همه اتكام رو مي ندازم روش و اگه پام ول بشه نمي تونه وزنمو بكشه باال ، واقعيتش 

 … هترسيدم كه نتونه وزنمو نگه داره و منم نتونم خودمو باال بكشم ، عصبي بودم و ترسيد

و بهادر از پشت اومدن و من رو كه تو اون وضعيت ديدن مهدي . بهش با حالت عصبي گفتم نمي خوام دستمو بگيري و اونم رفت

اولين بار بود كه تو كوه خودمو اينطور مي ديدم، عاجز و نا  …اومدن كه كمكم كنن، ديگه بغضم شكست و شروع كردم به گريه 

مهدي كمكم كرد تا اون قسمت رو باال  …اولين بار بود  …توان ، اولين بار بود كه كم اورده بودم و مي گفتم مي خوام برگردم 

نمي خواستم بار كوله م رو هم به دست ديگري بسپرم ، تو سابقه ! بيام، خواست كوله م رو بگيره ، اما اين يكي رو ديگه نه 

و با كوهنوردي هم كمتر يادم مياد كه كوله م رو كسي اورده باشه به جز يه مورد دماوند كه قسمتي از مسير رو كوله هامون ر

 … ياشار عوض كرديم و اون هم با اصرار بيش از حد خودش ، وقتي ديد كوله م خيلي سنگينه

 .خالصه بقيه مسير رو تا اتمام تيغه اول بهادر با انرژي دادن هاش و انگيزه بخشيدن هاش و راهنمايي هاش طي كرديم

 .ركت و بقيه از خط الرأس به سمت قله رفتندنفر از همون يال شروع كرديم به ح 6از اونجا به بعد دو گروه شديم و 

 … هوا خوب بود و گاهي ابري و گاهي آفتابي و گاهي بادي

 .تا اينكه تصميم گرفتيم تيكه آخر مسير رو تا رسيدن به قله به تيم باال ملحق شيم و باهم به قله برسيم

بودم خيلي سخت و فني بود و به همه كسايي كه  اعتراف مي كنم با اينكه فقط اول و اخر مسير تيغه رو با بچه ها همراه

  .تونستند اين مسير روپيمايش كنند تبريك مي گم

و خوشحال كه هميا هم تونسته بود اين . و خوشحال بودم كه الهام به آرزوش رسيده بود. در قله حس خوبي داشتيم 

سعيد گفته بود فكر نمي كنه هميا بتونه اين با اينكه روز قبلش . مسير رو پيمايش كنه و خيلي خوب خودش را نشون بده

 .مسير رو بياد اما عالي بود و بهت تبريك ميگم كالغكم

باالي قله معبود يه دهن واسمون آواز خوند و بعد از استفاده از تماشاي طبيعت اطراف از باالي قله و استراحتي كه 

اين . ديم و با طناب به سمت پايين حركت كرديمدر مسير دو بار هم كارگاه ز. داشتيم به سمت پايين حركت كرديم

دوبارهم همون ترس رو داشتم اما بهادر خيلي بهم انرژي مي داد و جدن عرض مي كنم كه اگه حمايت هاش نبود اين 

 .دلگرمي رو نداشتم كه بتونم برم پايين

نزديك مي شديم و تا پايان تگرگ مشغول خوردن نهار شديم و املتي كه با هميا پختيم و البته بهادر هم به  در آخر مسير كه نزديك روستا ميشديم تگرگ شروع به باريدن كرد و ماهم به كلبه اي

  عنوان سر آشپز مشتاقانه انتظار مي كشيد

 .بوديم تماشا مي كرديم و ازين هيبت و شكوهش به وجد ميومديمطبيعت فوق العاده زيبا بود و هر از گاهي برمي گشتيم و مسير تكه قيه سي رو كه رفته . بعد از نهار و چاي به سمت روستا رفتيم

 .حاال وقتش بود كه تو ميني بوس اين صعود شاخص رو جشن بگيريم و با كلي انرژي به سمت زنجان برگرديم

 اه ديگر دوستان پيمايش كنماميدوارم روزي برسه كه اين توانايي رو داشته باشم كه همه تيغه رو با اعتماد به نفس تمام و آمادگي بدني به همر

 با تشكر از سعيد به عنوان سرپرست برنامه و زحمت هايي كه كشيد

  لي ال  -   92اردي بهشت  28

 

  تكه قيه سي

 »محسن سعيد زاده«

  

در ميان » تكه قيه سي«اين كوه اغلب با نام 

البته ساكنان بومي منطقه آن را . كوهنوردان رايج است

در نقشه ها نيز بيشتر اين . مي نامند» اياسيقتكه «

نام اين .شناخته مي شود» تكه قيه سي«  كوه با نام

 »سي«و پسوند   »قيه«و  »تكه«كوه از دو كلمه 

. كه هر دو كلمه تركي مي باشند. تشكيل شده است

كه در شاخه  »قيه«و  »بزكوهي«در تركي يعني  »تكه«

) GAYA( »گايا«و  »قايا« ،»قيه«هاي مختلف تركي 

 و يا »كوه صخره اي«نيز گفته مي شود به معني 

 .مي باشد »صخره بزرگ«

  .متر ثبت شده است 2920ارتفاع اين قله از سطح دريا 

قرار » گلجيك«اين كوه در نزديكي روستايي به نام 

دارد كه اغلب كوهنوردان براي صعود به اين كوه ابتدا 

به اين روستا مي روند و مسير پياده روي خود را تا پاي 

روستا از توابع اين . كار از اين نقطه شروع مي كنند

 42شهرستان زنجان بوده و فاصله آن تا شهر زنجان 

  .كيلومتر مي باشد

براي رفتن به اين روستا از شهر زنجان ابتدا از خروجي 

و . تبريز مي شويم - جاده تبريز، وارد جاده قديم زنجان

كيلومتر وارد جاده فرعي سمت چپ  20بعد از طي 

كيلومتري  22در فاصله » گلجيگ«شده و به روستاي 

تمام مسير از زنجان تا روستا . آن رهسپار مي شويم

  .آسفالت مي باشد
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