
خط الراس ھرزه کوه) انفرادی(به ياد اولين پيمايش زمستانی 
١٣٩٤دی٢٥الی ٢١) وارنگرود به شمشک(به سرکچال) سينو(سکه نوقله از 

ندايی قدرتمند از درون تو را فرا ميخواند تا اين غير ممکن را ممکن سازی و ھنگامی که ". . . 

د و کسی ھم نيست تا مدال ھايت را بدھد و تو آنرا شادی تو را فرا ميگير،آنرا به انجام رساندی

“. . . فقط برای خودانجام داده ای 

رينهولد مسنر

ھزارجور فکر توی سر آدم چرخ ميزنه، اما وقتی ميخوای بياری . . .! از خود اجرای برنامه ھم سخت ترهنوشتن 

دوربين سنگين مکانيکی رو با خودمون میيه ھزار گرفتاریگذشت اون زمانی که با .چرخهقلم نمی،روی کاغذ

کرديم دوربين يخ نزنه که باالخره يخ ميزد که اگه داخل لباس تنت ھم چقدر بايد مراقبت می. برديم با چند حلقه فيلم

عکس ھايی که ميگرفتيم خراب نشه و يا فيلم چقدر بايد دقت ميکرديم،. براشمشکل ايجاد ميکردميذاشتی رطوبت 

چقدر . مصيبتی بود تعويض فيلم در بزنگاه ھوای خراب و طوفانی!ه ھم خراب ميشد و ھم کم مياورديمکم نياريم ک

و !فيلم پاره شده و متوجه نشدی،موقع رد کردن،سخت بود وقتی ميفهميدی بر اثر سرما و يخ زدگی دوربين

توی اون وانفساتی ميشدحاال اگرم حواس جمع بود و متوجه ميشديم مگه به اين راح.عکس روی عکس گرفتی

ھر بچه . اما امروزه دوره تکنولوژيه؟و يه حلقه فيلم جديد جا زدشده رو بدون نور ديدن تخليه کردفيلم ھای گرفته 

به لطف دوربين به ھرحال، در اين برنامه. کنهسی گيره دستش و عکاميتونه دوربين ديجيتال بساله ای ديگه٤

و نحوه استفاده دوربين و باطریتجربه در نحوه گرم نگهداشتنونالبته مهمتر از امی ووديجيتال و باطری ليتي

عکس ١٢٤حدود اونافريم عکس و چند فيلم کوتاه از برنامه تهيه شد که از ميان ٤٠٠بيش از درست از باطری،

خط الراس ) انفرادی(گزارش تصويری از اولين پيمايش زمستانی "با توضيحات ھمراه و دو فيلم کوتاه بعنوان 

به آدرس "امير بهرامی"در فيس بوک بنام در پيج خودمانتخاب کردم ورو" ھرزه کوه

https://www.facebook.com/amirxxbahrami وضعيت اين گزارش تصويری به تنهايی گويای. دادمقرار

ديگه دوران گزارش برنامه ھای . به نظرم کفايت ميکنهوو شرايط حاکم بر منطقه و کليات نحوه اجرای کار بود 

تصاوير بايد گويای خاموش شرايط و نحوه اجرای گذشته و و خود غول پنداریخالی بندیغلو و نهايتآنچنانی با

شرحی از مواردی جانبی و حس و حال من گزارش برنامه نيست،ھم که در ادامه ارائه شدهمطالبی. برنامه باشن

. . .و بسشايد بکار کسی بيادکهد نکته کوچيکو ذکر چنل اجرای برنامه استدر طو

مابين دو دره وارنگرود و و منطقه حفاظت شده البرز مرکزی،خط الراس ھرزه کوه در قلب البرز مرکزی

حلی به قول م(از قله سکه نو. سرکچاله- دريوک قرار داره و بخشهايی از اون به موازات خط الراس کلون بستک

اين خط . ھستن)جنوب(و يا واليت رود)شمال(شروع ميشه که مبداء صعود اون روستاھای وارنگرود) سينو:ھا 



قله بنامهای سکه نو، سه چال، شيورکش، نوسم بويدر، بند دال کولی، دال کولی، ٩الراس از غرب به شرق شامل 

و بر فراز گردنه ورزاب، به سمت شمال و از که بعد از قله ھرزه کوه ھستفراخ نو، خرس چال و ھرزه کوه 

از و)ديگری به قله کمان کوه ختم شدهاشتر و که يکی به قله(ديگه وصل ميشه خط الراس٢طريق قله برج به 

از قله سکه نو تا قله نوسم بويدر فراز و فرودھای . طريق گرده ورزاب و سمت جنوب به قله سرکچال مرتبطه

از قله سکه نو تا قله . يورکش تا قله نوسم بويدر خط الراس بصورت تيغه ای ھستاز قله ش. زيادی وجود داره

بدجوری در اين قسمتها قله کلون بستک عين آينه دق ميمونه. !نوسم بويدر عين جاده چالوس پيچاش خيلی زياده

.یھر چی ميری انگار که ھيچ پيشروی نداشتی و نسبت به قله کلون بستک حرکت نکردورو اعصابه

به نظر ميرسه بهترين تالشی که روی اين خط الراس تا اجرای اين برنامه انجام شده ،با تحقيقاتی که من کردم

ھفته اولباشه کهبه سرپرستی آقای عباس بهرامی نيا مربوط به تيمی از گروه کوھنوردی ھمت شميران تهران 

ه سه چال رو ها شروع کرده و تا قبل از قلپناھگاه لجنی و صعود سرکچالشمشک وازبرنامه رو١٣٨٢دی 

يش منصرف شده به دريوک فرود بدليل حجم باالی برف از ادامه پيماميکنن بر اساس گزارش منتشر شدهايش پيم

اما ،شکستن پل برفی يک نفر ميافته توی رودخونهبر اثرميشه وتيم در دره دريوک دچار حادثه متاسفانه . ميرن

به ديزين روزه ٦طی يک تالش به سالمت عبور ميکنن، و نهايتا حادثه از ،ديگر نفراتبا تالش و سرعت عمل

.اگر برنامه ديگری اجرا شده و من بی خبرم لطفا اطالع دھيد تا تصحيح کنم.ميرسن

موفق ميشن اولين پيمايش زمستانی خط نفره٣بعد از اجرای اين برنامه، تيمی ،ھمھفته آخر بهمن امسالضمنا 

در واقع به روش آلپی انجام بدن وروز ٦طی ) به وارنگرودگردنه خاتون بارگاه (الراس اشتر به سکه نو رو

.ھمين خط الراس ھرزه کوھهمسيرشوندوم نيمه 

:م سر اصل مطلبمير

:١٣٩٤دی ٢١، دوشنبه روز اول

ھوا روشن شده . شه اينجوری خلوت بودکاش جاده چالوس ھمي. راه افتادمخونهدوشنبه ساعت چهار و نيم صبح از 

. و وارد جاده فرعی وارنگرود شدمگذشتهاز مقابل محيط بانی وارنگرود حدودای ساعت شش در جاده ديزين . بود

مربوط به بارش روز قبل در جاده زياد بود و ابتدای اولين سربااليی ماشين بکس و باد و يخ زده حجم برف تازه 

برای اولين بار بود که اينجوری ،قديمی روزھای سخت جادهو ھمراه اين يار.ايده بودبی فنعقب جلو کرد. کرد

در چکنم بودم که در آينه ديدم يک پيکاپ سفيد نمره دولتی .اصال حوصله زنجير بستن نداشتم. ضعف نشون ميداد

. حدس زدم ماشين محيط بانی باشه. رمرسيد پشت س

کمک کن . گفتم حاال که گير کردم. . . ا تعجب گفت وارنگرود ميری چيکار؟ ب. و گفتم وارنگرود؟گفت کجا ميری

. ادامه دادشوھم راه خودنماشين را سر و ته کردم و برگشتم و او، درجازحمت کشيد و با ھل. ھلی بده تا برگردم

.اه افتادمپوشيدم و چايی نوشيدم و پياده ربی صدا رخت و لباسموبرگشتم جلوی محيط بانی پارک کردم و 



داره ميداد نآرم ھای روی کاپشنش نشو.وبرو شدم که اونم پياده بودردر ميان راه با يک نفر از اھالی وارنگرود

گفت کوه ھای با حالت خاصی . راس ھرزه کوهلگفتم خط ا. . .؟ پرسيد کجا ميروی. سر کارميره پيست ديزين

خودمو معرفی کردم و . . .؟ حداقل بگو اسمت چيه. . . دم سری تکون دا. . . چرا تنهايی؟،هاينجا خطرناک

.خداحافظی کرديم

بعد از کمی سر . گارد گرفت و شروع کرد به سر و صدا کردن،بيرون پريديه سنگسگی از پشت نزديک روستا

يی ميکرد و صداسر وو ھر از گاھی نزديکتر ميشد و اما دنبالم می اومداومد،و کله زدن با سگ، باالخره کوتاه 

خبری ھمماشينی جلوتر نرفته بود و از ماشين محيط بانیھيچ بود و از اين پس روستاحاال ابتدای . دورش ميکردم

.د، احتماال برگشته بود سمت ديزيننبو

تنها حسنش اين بود که ھوا بسيار .زياد بودبرای يک تيم ھمحجم برف تازه. برف کوبی از ميانه ده شروع شد

.ميشدبرف کوبی حينتعريق و از دست رفتن مضاعف آب بدن و خيس شدن لباسها مانع گزنده سرد و 

از يالی که از کنار دکل مخابرات ميگذره و مستقيم روی خط الراس ھرزه کوه قرار ،بدليل حجم باالی برف تازه

خطر يک بهمن وابيده نقاب خويال بصورتچون حجم برف بسيار بااليی در انتهای،ميگيره صرفنظر ميکنم

. از مسير جايگزين که زمستون سال گذشته شناسايی کردم استفاده ميکنم. بزرگ رو داره

و در روی يالی شرقی که به موازات خط الراس،بالفاصله بعد از عبور از پل فلزی،روستاکوچه مسجدانتهای

دست برای فرار از برفکوبییيقسمت ابتدا. ر شدمسوا،امتداد دارهتا گردنه شمالی قله سکه نوامتداد دره ھزارال

ستن در اين فصل بواسطه يخ بامااز يال که ديد داره شيب خيلی تنده آخرين قسمتیبه سنگ بود و از اونجا تا

اين يال حالت شن تابستون. عوض کرده بودوکه البته برف کوبی وضعيت رزمين صعود از آن آسانتر ميشه

ب بعدی، يال کم شي٢بعد از عبور از قسمت پرشيب و عبور از . هز آن انرژی زيادی می طلبو عبور اهاسکی دار

کمی دورتر در دامنه . سرد و گزنده بودبسيارصاف و آفتابی و بدون باد، اما بسيارھوا. آزاد کوه خود نمايی ميکنه

در حال با کل ھايی زيبا و مغرور، با ريش و شاخهايی زيبا و بلند گله ای بزرگ از کل و بز ی سمت شمال،ھا

خيالم .خيز برداشتهششد و به سمت گله رفت که گويی پلنگی بدنبال شکارسگ چنان از من جدا ناگهان. هکتحر

اما پس از ساعتی دوباره برگشت و به دنبالم حرکت ميکرد و .و به راه ادامه دادمهبر نميگردراحت شد که ديگه

.تالش من برای برگرداندنش بی فايده بود

ونجايی که سگ سانان و گربه سانان برای خودشون از ا! ... وجود سگ ھمراه انسان توی کوه خيلی خطرناکه

وجود سگ . قلمرو تعيين ميکنند، وقتی متوجه حضور يک ھمسان توی قلمروشون ميشن از قلمروشون دفاع ميکنن

تنها حسنش اينه که شب توی چادر با خيال راحت ميشه موسيقی گوش کرد و خوابيد که اگه . باعث جذب اونا ميشه

اما در صورت عدم . بشه با سر و صدای سگ ميشه خيلی سريع عکس العمل نشون دادجک و جونوری نزديک 

.وجود سگ در چادر وقتی که ھد المپ خاموشه بايد خيلی ھوشيار بود

باد شديد شروع شده بود شر حالی که وزشمالی سکه نو بعد از استراحت و نوشيدن چای دهگردن١٤ساعت حدود 

. شيب تند، بسيار بادگير و يخزدساين يال با . با اضافه کردن لباس و بستن کرامپونها سوار بر يال شمالی قله شدم

تکنيکش در .رو به راحتی بهم ميزدشسگ بيچاره با بدبختی حرکت ميکرد و توان مقاومت نداشت و باد تعادل



ومت در برابر باد و سرما واقعا ديدنی و ازده و جا پا درست کردن و تقالش برای مقعبور از مسير ھای يخ

ودر حالی که باد و برف شالق ميزد روی قله بدنبال جايی مناسب برای چادر بودم ١٦ساعت حدود . آموزنده بود

کمی . ب بود چادر بزنمبا توجه به شدت باد تصميم گرفتم به سمت گردنه سکه نو و سه چال برم و ھر جا که مناس

ش در برف برا. من بود و ھر چه کردم برنگشتسگ ھمچنان با . مستقر شدمقبل تر از گردنه، در جايی مناسب 

صدای باد و کوبش. بودخيلی سردشب .امان باشهپيچيد تا از گزند باد در شبدور خود، بگيرهگودالی کندم تا پناه 

.شب با برف آب کردن و تجديد قوا کردن گذشت. موبايل آنتن نميداد. بودبردهاز چشم روبه چادر خواب مداومش

.وه خواب رو خيس ميکرد و نه لباسهارتمام ديواره چادر برفک بود اما از شدت سرما به ھيج وجه نه کيس

ند داخل در چنين شرايطی بايد سعی کرد تمام لوازم اضافی داخل کوله باشه و اونايی که مورد استفاده متناوب ھست

.يک کيسه پالستيکی باشن وگرنه بسرعت برفکی ميشن که در برنامه ھای چند روزه ميتونه مشکل ايجاد کنه

داخل حتمابرف زدايی کرد وبا فرچهبايد کفش ھا و گتر ھا رو. بخصوص محافظت از کفش ھا خيلی اھميت داره

خشک روشی که امکانش ھستھررطوبت داخل کفش رو به. تا يخ نزنهکيسه پالستيکی گذاشت و کرد توی کوله

موقع خواب و يا در شرايطی که باد و طوفانه بايد ھمه لوازم مرتب و جمع و جور . کفش برفکی نشهکنيد تا داخل

کسانی که .ب نديدداخل کوله باشه که اگه يکهو چادر آسيب ديد و پاره شد بشه عکس العمل سريع نشون داد و آسي

ميکشن در واقع نهايت کم عکس لوازم پراکنده و برفک زده در چادر رو بعنوان شرايط خيلی سخت به تصوير 

. به نمايش ميذارنتجربگی و بی توجهيشون رو

:١٣٩٤دی ٢٢روز دوم، سه شنبه 

ا سر و صدای بخصوص که ديشب ب،دل کندن از خواب و بيرون آمدن از کيسه خواب سخت ترين کار ممکن بود

ساعت حدود ھشت و نيم حرکت . باالخره با تاخير زياد بيدار شدم و آماده ادامه مسير. باد خيلی دير به خواب رفتم

اطراف چادر که نديدمش خيالم راحت شد که . از سگ خبری نبود. به سمت سه چال در باد صبحگاھی آغاز شد

. باز ھم ھرکار کردم برنگشت. ر شدم ظاھسرما برگشته پايين که ناگهان جلوو از هسالم

که با توجه به حجم باالی برف غير قابل تراورس بود با کلنگ و تبر يخ قبل از قله سه چال روگرده ھای يخ زده

اين قسمت محک خوبيه تا اگر کسی کوچکترين مشکلی در عبور داشته باشه از ھمونجا برگرده . از رو عبور کردم

بدليل عدم وجود زاويه ،با توجه به نقابهای روی سه چال. بودمبود که روی سه چالگذشته١٠ساعت از . پايين

. بودبی احتياطیدنه شيورکش رفتن مستقيم به سمت گره ووضعيت نقاب پيش رو مشخص نبودديد مناسب،

ديد مناسبی پيدا از بغلنمم تا بلکه بتوبه سمت جنوب از يال منتهی به چال گردن پايين برپنجاه متریمجبور شدم 

. ازنقابهای سه چال عبور کردماحتياط زياد راه مناسب پيدا شد وقله برگشتم و با مجددا به . پيدا نکردمکنم که 

حتی در سرپايينی به سمت گردنه و انرژی بریزياد بود و برف کوبی سنگينیخيلیحجم برف تا شيورکش 

و سرما به حدی زياد بود که برف کوبی باد قطع شدن بود که تنها نقطه مثبت وضعيت کنونی اي. تحميل کرده بود

.سنگين باعث تعريق و از دست رفتن آب بدن نميشد



از روی تاج تيغه  با ،نشغير قابل تراورس بودبا توجه به حجم باالی برف تازه و ،ھاتيغه ازاولين قسمتدر

ت گير بود، خصوصا که از عکاسی نميشد صرفنظر کرد و عبور از اين بخشها بسيار وق. دقت زياد عبور کردم

به تمام دشواريهای برنامه، حفظ قوت باطری دوربين و گرم . گرفتمتقريبا ھر چند قدمی چند عکس ھم می

باطری دوربين دائما در جيب داخلی . بوداضافه کنيد که از ھمه سخت تر نگهداشتن دوربين و جی پی اس را ھم 

وردم و در دوربين ميذاشتم و دوباره برميگردوندم تو مياھر بار عکس گرفتن بايد اونرو دراسترچم بود و برای

در طول برنامهبدون باطری اضافه!فريم عکس٤٠٠گرفتن بيش از در غير اينصورت!جای گرمش در جيب

.غير ممکن بود

کافی اونابرای عبور از زماناماش از تيغه ھای دشوار مسير در پيشه مهمترين بخ. ساعت حدود سه و نيمه

جای مناسبی چادر ميزنم و اين سگ ھم انگار خيال برگشتن در ،قبل از دشوارترين بخش مسيرنجا ھمو. نيست

با ھمسرم تماس ميگيرم و موقعيتم . اينجا آنتن داشتم.من بدکمی ھم به اوی ميخورم، و از اين پس بايد ھر چهندار

ھيچ جا آنتن فرض بر اينه کهھميشه اينجوريه که گوشی خاموشه وھستاندر کومبنای کارم. رو اعالم ميکنم

به ھر دليل ممکنه آنتن نباشه يا باطری ،به ھر حال. نه خودم رو وابسته به موبايل ميکنم و نه خانواده رو. نميده

تو اون باال ،ته باشیاون وقته که اگه کسی رو چشم به راه تماست گذاشيا يخ بزنه و يا گوشی آسيب ببينه؛بشهتموم 

!داری کيف ميکنی و وای به اونی که اون پايين دلش داره ھزار راه ميرهدنبال روياھاتی و 

در باعث برفکهای چاريزشکهآنقدر سرده .بود، اما بسيار سردامشب بر خالف ديشب ھوا کامال آرام و بدون باد

سنگينه و ھم خودشھم،کيسه خواب خوب. اما توی کيسه خواب يه دنيای ديگس، خيس شدن کيسه خواب نميشه

.و ھر چی ديشب کم خوابيدم امشب جبران شد! خوابش

:١٣٩٤دی ٢٣چهارشنبهروز سوم، 

بدليل . ستدشوارترين بخش تيغه ھا پيش روقسمت ازدو.وزش باد شديد نيست. که راه ميافتمحدود ھشت ونيمه 

رخی بدليل باريک بودن مسير که در بعبور از تاج تيغه ھا ھم. هتراورس تيغه ھا غير ممکن،حجم باالی برف تازه

بهمنی تند و، وجود دھليزھا و پرتگاه ھای عميق سمت دره دريوک و شيبسانتيمتره٢٠کمتر از عرضشنقاط 

، روی تيغه ھا و برف تازهحجم باالیخصوصا که؛دقت بااليی ميطلبه،نقابهای متعددو سمت دره وارنگرود

.و ھمين کار رو سخت تر ميکنهعدی غير قابل پيش بينيهوضعيت گام بنده و شکافها رو پوشو

خرسواری برای عبور از معروف بهبدليل حجم باالی برف روی تيغه و ناپيدا بودن عوارض زير برف، روش

با دقت خيلی زياد با يک بنابراين . اين بخش ممکنه باعث پاره شدن شلوار گورتکس بشه و روش عاقالنه ای نيست

رد . غه ھا ھمراه با عکاسی انجام ميشهتيروی تاجعبور از، روشهای ترکيبیبکاربردنکلنگ و باتبر يخ و يک 

ای پلنگ رد پعکسمحيط بانان (تعقيب کردهاونوپلنگیديده ميشه که پای تازه يک کل يا بز در تراورس تيغه ھا

وله و حجم باالی وزن باالی خودم و کتوجه بهبرای من با،جهت عبورردپااوناستفاده از اما .)رو تاييد کردن

ھم ب سگجنا.د از طی مسافتی رد پاھا توی دھليزھای سمت دريوک پايين رفت و گم شدبع.برف غير ممکنه

ديد نداشتم، بهشھر جا وايميستادم برای عکاسی و معطل ميکردم و نسبت . ھمه تيغه ھا رو تراورس کرد



که فقط پا کهھای دو!امان از اين عادم.خيالش که راحت ميشد ادامه ميداد! برميگشت ببينه کجام و چرا نيومدم

عين ارن ورسمشو بجا نميميشن، اماو ھم چادر ميرن برنامه تيميهبه اسم.دارن!ظاھر و زبان فريبنده ای از آدم

!آب خوردن ھمديگه رو جا ميذارن تا به قلشون برسن، حتی اگه به قيمت جون ھم تيمی و ھم چادريشون تموم بشه

. . .کف و ھورا ھم ميکشن !برای اين عادمها،آی درد داره وقتی ميبينی بعد چند وقت که آبا از آسياب افتاد. . .

که در ادامه بايد از روی يک برآمدگی سنگی  جايی ھستم روی خط الراس،بعد عبور از اولين بخش دشوار تيغه

اون طرفش رو ھم به خوبی می عبور ميکردم و،ن بيهوده بودنسبتا کوچک روی خط الراس که باال و پايين کرد

و در مقابل بايد بالفاصله از سنگ ميومدم باال اگه ازش عبور ميکردم، در پايين ترين نقطه که ميرسيدمديدم، اما 

وضعيت خيلی ،و نقاب سمت دريوکگودیبدليل حجم باالی برف تازه جمع شده در اون ،) بودVبصورت (

از کمیخيلیده متری رو با فاصلهبنابراين تصميم گرفتم متمايل به دره وارنگرود يه تيکه ده دواز. ريسکی ميشد

در .بينيم درست بود اما چاره ای نبودپيش . اون تکه سنگی روی خط الراس، از رد پای يه سگ سان استقاده کنم

نميخوام برای جا .وش معمول غير ممکنهعبور از اين حجم برف به ر.کمر توی برفمنزديکتا.برف غرق ميشم

به سمت دره - پايين تر از من -خطر شکست بهمن .باز کردن در برف برای گام برداری تقالی زيادی بکنم

فقط باعث نهايتا با توجه به وضعيت موجودکه البته، صدای اخطارش رو ھم ميشنوموارنگرود ھم وجود داره

سرخوردن و چند متر پايين تر رفتن و ھدر رفتن انرژی جهت برگشتن باالی مجدد خواھد شد که با کم آبی موجود 

بعده بيست سال . برف اکنون به واقعيت رسيدهتویکلمه شنا کردن . ی ايجاد خواھد نمودتروضعيت دشوار

تالش زيادی ميکنم برای فرار از وضعيت موجود . ه بودمنشدگرفتارچنين حجمی از برف تویتا حاالکوھنوردی

ی تالش خيلی زيادی مبرف،اما با اين حجم.بشهکه شايد از عمق برف کاسته خط الراس به سمتبرمچند گام تا 

تنها با اين کار ! دارم به پشت ميخوابمدر حالی که گورتکس به تن. بايد زودتر از اين وضعيت بيام بيرون!طلبه

الصه توی برف کرال پشت خ-از توی برف بکشم بيرون )ست بهمنبرای جلوگيری از شک(بدون تقال مميتون

. ميشوم جابجا شو با اين وضعيت موفق مخودمو از توی اون حجم برف ميکشم بيرون- منرفته بودم که رفت

چند متری ھم با حرکت کردن برای فرو رفتن کمتر توی برف يه .آنقدر سرده که به ھيچ وجه لباسها خيس نمی شن

با حداقل وضعيتاز اينکه جواب ميده وادامه ميدم –!چيزی شبيه به گاگله کردن نوزادان-روی ساق پاھا 

و صعود که از بخش قبلی کمی ساده تر بوددومين بخش دشوار تيغه ھاازعبوربعد . مصرف انرژی بيرون ميا

نيم رف آب ميکنم و ب، سريعاز ھوای آرام استفاده کرده. و توقف ميکنمگذشته ١٢، ساعت از قله نوسم بويدر

م و از بند دال کولی ادامه ميدمسير رو . انرژی از دست رفته برميگرده. خورمميو بيسکويتليتری نسکافه رقيق

غه ای بصورت سنگالخی و از حالت تياين پس ساختار خط الراس عوض ميشهاز . و دال کولی ھم عبور ميکنم

واز اين پس فقط بايد راه رفت و در برخی نفاط برف کوبی اندکی کرد چرا که باد اغلب مسير ر. تغيير می کنه

جايی قبل از آخرين گردنه بزرگ مسير تا انتهای خط الراس و قبل از قله فراخ نو در باد شديد دم . جارو کرده

هيدن در چادر روی خط الراسشب آخر خواب. ر خيلی مناسب نيست و کمی شيب دارهجای چاد.غروب چادر ميزنم

اينجا ھم با وجود اينکه چراغ باالی . شب خيلی آزار دھنده ميشهکه يکنم و در صاف کردن زير چادر کمی تنبلی م

.پيست دربند سر رو ميبينم اما از آنتن موبايل خبری نيست



:١٣٩٤دی ٢٤روز چهارم، پنج شنيه 

بيشتر کنم تا زودتر به سرکچالها برسم بلکه گروھی به قصد تصميم دارم سرعتم رو. حرکت آغاز ميشه٨ساعت 

پس از صعود فراخ نو و خرس .و بتوانم با ماشين آنها به تهران برگردمهصعود يکروزه سرکچالها در منطقه باش

از صعود يک متر آخر دست به سنگ ھرزه کوه بدليل ريسک باال صرف نظر . مبه سمت ھرزه کوه ميرچال 

وقت و آذوقه و توان کافی و از ھمه مهمتر . ه رفتن به سمت برج و خلنو يه لحظه ھم رھام نميکنهوسوس. ميکنم

خيلی با خودم کلنجار . مساعد برای صعود اونهاست اما طبق برنامه ای که به خونه اعالم کردم نيست،شرايط ھوا

قله ن لحظه سه لکه متحرک رویدر اي. در ادامه مسير به سمت گردنه ورزآب ميرم. ميرم تا ازش صرفنظر کنم

اب تا برج تقريبا خشکه يال گردنه ورز. شديد نيستخيلی و وزش باد ھوا خوبه . توجهم را جلب ميکنه٣سرکچال 

صل و استهالک کفش و سعی ميکنم از توی برفها حرکت کنم تا استهالک مفا.و باد ھمه برف ھا را جارو کرده

ساله که نقطه اتکای منه و حاال حاالھا و با قيمتهای امروزی بايد برام ٨ر سال و گت١٢اين کفش ! گتر کمتر بشه

بازم . آنها خيلی کوتاه تره و من خيلی تشنهاما مسير ،به سرعتم اضافه ميکنم تا زودتر به آن سه نفر برسم! کار کنه

. کليف برف معلوم نيستت. پستی و بلنديهای گردنه رو با برف کوبی عبور ميکنم. برف کوبی سنگين شروع ميشه

دقت زيادی ميکنم تا از سفت ترين قسمتها عبور کنم تا انرژی . تا زانوميری فروبعضی جاھا سفت شده اما يکهو

و خودمو آماده ميکنم مينوشمبا خرماچایيه فالکس کاملوميشينمگردنه ورزاب آخرای . کمتری صرف بشه

. که ميبينم دو نفر از سرکچال يک به سمت ورزاب سرازير شدند،برای صعود يال نفس گير زير سرکچال يک

٣. درست زير يال منتهی به سرکچال يک به ھم ميرسيم،گردنه ورزاب.زايشهشدت باد خيلی زياد شده و رو به اف

راهنيک سگ که از شمشک دنبالشوه ھمراه ب،و خودشان را از گروه بازنشستگاه کرج معرفی کردندنفر بودند 

. از من جدا شدند،ادر زدن کمی جلوتر و صعود قله برجگپی زديم و عکسی گرفتيم و آنها به قصد چ. ده بودافتا

راھی سهسرکچال يک صعود شد و به سمت سرکچال ،باد و شالقهای آزاردھنده برفو شديددر وزش بی امان

حمت برف کوبی را کشيده بود باز ھم حجم برف روی خط الراس خيلی باال بود و با وجود اينکه گروه قبلی ز. شدم

٣با صعود سرکچال . نقابهای زيادی به سمت دريوک ايجاد شده بود که دقت زيادی می طلبيد. برف کوبی ميکردم

رويای نوشيدن بدون محدوديت آب گوارا ديوانه ،عين تو فيلما. باد کمتر شده بود. به سمت پناھگاه لجنی پايين رفتم

غير ممکن که نيست اما اصال به زحمت و آب گوارا نگهداری و حمل،برنامه ھايیتوی چنين ! کننده بود

ميکنن سمت ميشورن و راھيشبا آب گواراعزيزان شهر نشين ھر روز ماشينای خوشگلشونو .گرفتاريش نميارزه

امان از . ! برق انداختن ماشيناشون اھميت ميدن به برق انداختن خودشون اھميت نميدنبهاونقدر کهوفاضالب

و حتما بايد يه چيزی قاطيش کرد تا قابل خوردن و قابل جذب طعم گند برف آب شده که حتی جذب بدن ھم نميشه 

.شدن بشه

گروھی به قصد رسيدن به پناھگاه لجنی در ! بله. در ميانه راه متوجه لکه ھای متحرک روی يال زير قله لجنی شدم

اگه االن حساب کردم . اھگاهرسيدم پنزده،در حالی که کفش کمی امروز پاھاموونشده بود١٦ساعت . راه بود

انسی ھم حاضر و از طرفی پنج شنبه شبه و ھيچ آژشب ميرسم پايين و اسير بی ماشينی ميشم، سربرم شمشک

با ھمسرم .ندمه شمشک منصرف شدم و در پناھگاه موازرفتن ببنابراين.نميشه منو توی اون ترافيک ببره تهران



که که زير قله لجنی ديده بودم رسيدننفره ٤تيم ،بعدساعتی .و پدرم تماس ميگيرم و موقعيت خودمو اعالم ميکنم

عود کنند و با ديگر دوستانشان که قصد داشتند روز بعد سرکچالها را صدوم گروه بازنشستگان از کرج بودن وتيم 

. برگردنبه پايين بودنراه برجدر 

شب ھای برنامه ھای ، وزی نبودی امراين گوشی ھای لعنتموبايل نبود ووقتی،قديم ترھا. نديمرا با ھم گذروشبی 

به گفتن خاطرات ،چون روزھا کوتاه بود و شب دراز و وقت زياد پناھگاه ھا و چادرھا، بخصوصتوینی زمستو

اما امروزه .و وضعيتی در روحيه افراد ايجاد ميکرد که سرما رو کمتر حس ميکردنو تجربيات کوه ميگذشت،

. . ..افسوس . . . و شهدگوشی خوتویشمتاسفانه ھرکسی سر

:١٣٩٤دی ٢٥روز پنجم، جمعه 

رفتم تا و نيم از سرما و سفتی برفها استفاده کرده از زير پناھگاه و البالی سنگها٦صبح زود بيدار شدم و ساعت 

ديده بودم و بهمن ھا ھم اين مسير روبا توجه به اينکه از وضعيت منطقه مطلع بودم و ھفته گذشتهودرهکف

ساعت . به سمت سپيدستون رفتمو سرمای اول صبح احتمال بهمن وجود نداشت،ته بود و در آن وضعيتريخ

. سپيدستون بودم٩حدود 

چند روزه فالن جاست و ازش از پاسگاه زنگ زدند که ماشينتديروزگفت ماشينت کجاست؟ . با پدرم تماس گرفتم

گفته بود که رم از پناھگاه لجنی صحبت کرده بودم به پاسگاه و از آنجايی که من روز قبل با پدخبری داريد يا نه

. فالن جاست و حالش خوبه

ديزين بازه و ميشه تا شمشک بهديدم جاده. دنبال ماشينجاده چالوساول قرار بود برم تهران و روز بعد برم

برنامه ای که اجرا کرده بودم وقتی از . انس از جوانان محلی بودراننده آژ. ھمين کار رو کردم. رفتگردنه ديزين 

که در پيست کار ميکردند صحبت کرد و ھماھنگ ين با ھم محلی ھاش ديزگردنهمطلع شد خيلی کيف کرد و

انکار آن کسی که روز اول در . پايينبا تله کابين فرستادند لطف کردند من رو بدون گرفتن وروديه پيستکردند و

. . .!ھمه کارکنان ميگفتند اين ھمون کوھنورده؟،ودوارنگرود ديده بودم برای ھمه تعريف کرده ب

انداختم توی سطل زباله پيست، بلکه اون دوستان عزيزی که خيلی ھم مدعی ھستن ياد زباله ھای کل برنامه رو ھم

و بگيرن در چنين برنامه ھايی زباله ھاشونو با خودشون تا انتها حمل کنن و بيارن پايين و حواله نکنن به تابستونا

!ھيچ وقت نميرسندر عمل برنامه ھای بعدی که 

ماشين گذاشتم و کفشهامو عوض لوازمم رو داخل. يط بانی وارنگرودخالصه از ديزين ھم يه ماشين گرفتم تا مح

درب محيط بانی رو زدم و با ديدن من محيط بان ھا اومدن بيرون و گفتند تو ھمونی ھستی که چند روزه . کردم

م فيلم و عکس از... و شهمدی ھلی کوپتر بلند تا ساعت سه نيوامروزنگ کرده بوديم اگرماھما ھ! رفتی کوه؟

يک ساعتی . و بردن داخل و حسابی با چای ازم پذيرايی کردن و منو شرمنده خودشون کردنرگرفتن و منو

دادم و قرار ونشوننشومو سواالی زيادشونو با حوصله جواب دادم و عکس ھاو از برنامه گفتممهمونشون بودم

جا داره اينجا ازشون تشکر کنم خصوصا آقای. ن ببرمزيادی که از کل و بزھا گرفتم برايشویشد بعدا عکسها

.بهار که در اين مدت به فکر من بودن و پذيرايی گرمی از من کردنجواد



يک روز گذشتبعد از،شنيده بودروآقای بهار وقتی ماشين من و گزارش ھمکارانش که در جاده منو ديده بودن

. رفته کوه و برنگشتهاز ديروزکه کسی با اين ماشين نيروی انتظامیوقتی ميبينه من نيومدم زنگ ميزنه پاسگاه

موقعيتش مجاور آدرس قديمی منزل پدری که االنشماره ماشينو استعالم ميکنه و از طريق از آگاھیپاسگاه 

که مالک ماشين کيه و با پدرم تماس گرفته بودند ،بچه محل ھای قديمتماس با از طريق!وجود ندارهاتوبانه و ديگه

. . . .باقی ماجرا االن کجاست و 

:پينوشت

ومدم تهران و تا بعد از کلی تمرين و تدارک مرخصی گرفتم و ا،که جنوب زندگی ميکردم٨٧ن وزمست.١

سه چال شروع کنم که تصميم اون زمان قصد داشتم برنامه رو از ديزين و از قله. پای کار ھم رفتم

. پای کار يکراست برگشتم جنوبھمونخطر ريزش بهمن ازبدليل حجم بسيار باالی برف و. غلطی بود

يک ٨٨و خرداد دوست ھمنورديکروزه به ھمراه يک ٨٦يک روزه انفرادی و خرداد ٨٤ارديبهشت 

پيمايش ٨٩شهريور . اجرا کردماس رو پيمايش اين خط الردوستان ھم نوردبرنامه دوروزه با جمعی از 

در . ھم نورد اجرا شددوست سه چال به سکه نو و شناسايی دره ھا و يالهای جنوبی سکه نو به ھمراه دو 

اين برنامه از يال زير قله سکه نو سمت واليت رود سرازير شديم و در ميان راه در قسمتی که نسبتا 

اول خيال کرديم فضوالت گاوه اما با دور . مواجه شديموسيع و صاف بود با انبوھی از فضوالت خرس

. زدن اون قسمت وقتی ديديم گاو به ھيچ وجه نميتونه خودشو به اونجا برسونه مطمئن شديم که مال خرسه

انفرادییصعود٩٣بهمن . پرس و جو از اھالی واليت رود ھم دستبرد خرس به باغهاشون رو تاييد کرد

شناسايی يال شمالی و راه ھای دسترسی دامنه ھای شمالی سکه نو با استفاده لشداشتم که حاصسکه نو به

چادری که ھفت سال پيش برای پيمايش . ساله باالخره محقق شد٧رويای .بودای از تصاوير ماھواره

فاده مورد است،باالخره اونجايی که بايد،تا حاال جاھای ديگه استفاده شده بودو ماين خط الراس خريده بود

قرار گرفت 

قبل از اجرای اين برنامه،  تبليغات، بيانيه ھای آنچنانی پيش از اجرای برنامه، چاپ پوستر از برنامه .٢

.مطابق آنچه متاسفانه چند ساليه گريبانگير کوھنورديه انجام نشد. . . و ! ھنوز اجرا نشده

، تيِم ھمراِه بارکِش برف کوب و !در روز اولپشتيبان، تيِم ھمراِه بارکِش برف کوبدر اين برنامه از تيمِ .٣

، بارگذاری قبل از اجرای برنامه، !در روز آخر) آخرين بخش از مسير در کوه(ھمراه با پذيرايی مفصل 

.چشم ھای از قبل ھماھنگ شده که در طول مسير و يا در بخشهايی از مسير مراقب باشند،خبری نبود

الزمه برخی . اجرا شد) فری سولو(واقعی، انفرادی و بدون حمايت اين برنامه به روش آلپی و به مفهوم

دوستان و کوھنوردان بازنگری در بکاربردن اين واژه ھا در برنامه ھاشون که به ھيچ وجه واقعی نيست 

.داشته باشن



: در کوله من ھست و ھرگز حذف نميشهو در تمام برنامه ھالوازمی که ھميشه.٤

زن و نخ، کبريت داخل قوطی ضد آب، فندک شفاف با جرقه زن سوت، سو:يک کيسه شامل

جفت ند، چ)ی اتمی در سرما از کار ميافتنجرقه زن ھا(سنگی که مقدار گازش قابل ديدن باشه 

ضد آفتاب، ماتيک چرب کننده بند کفش بلند و مرغوب اضافی، چند متر بند پالستيکی محکم،

جهت تنظيم تيغه تبر يخ ٥اينچی، آچار آلن ٣ک لب ضد اشعه فرابنفش، يک آچار فرانسه کوچ

داخل کيسه و يک جفت باطریپلير کوچک دارای راديو و ھدفونmp3يک :يک کيسه شامل

، )فقط برای استفاده جايی که گير افتادی و بايد چند روزی تا ھوای خوب صبر کنی(ضد آب

GPSسايز بزرگ ! ار کارهو يک جفت باطری اضافه، ھد المپ، چاقو ويکتورينوکس ھز

چند تکه ، )انبردست و اره ھم داره که تا حاال انبر دست و پيچ گوشتی ھاش خيلی به کار اومده(

الکل جامد برای مواقع اضطراری، يک گوشی کوچک و سيم کارت اضافی با باطری ھميشه 

و برس کوچک جهتشارژ داخل کيسه ضد آب، ليوان و قمقمه فلزی، عينک آفتابی ارتفاع

...چسبيده به کفش و زدودن برف 

يک قوطی کوچک نمک، چند تکه نبات، يک قوطی کوچک قند، يک مشت :يک کيسه شامل

کنجد ) اندازه يک قالب صابون(خرمای خشک، يک قوطی کوچک کشک خشک، دو تکه 

عسلی، يک مشت پسته خام، چند تا چای کيسه ای

، چند تا کاغذیيک نصفه رول دستمالدو تا باند کشی، کشکک بند زانو،:يک کيسه شامل

کمی چسب زينک اکسايدگاز استريل وقرص ضد اسيد معده رانيتيدين، چند تا چسب زخم و

:لوازمی که اختصاصا در اين برنامه ھمراھم بود.٥

١مونتين ھاردور مدل بونکراکسپديشنچادر يک نفره يک پوش

ليتری مدل گايد و روکش کوله٤٥کوله ديوتر 

، !نه از اين تقلبيای ميدون منيريه(يک نفره با ليوان نيم ليتری پريموس مدل اتا ليتگازاجاق

. وجودش برنامه رو متحول کرد. فوق العاده سريع و کم مصرف) اوريجينال از اونور آب اومده

گرمی مصرف کردم که ھنوزم تموم ٣٠٠کل اين چهار روز و نيم رو فقط يک کپسول پروپان 

يکی ديگه !)تا کپسول دست نخورده برگردوندم٢اولين برنامه بود که استفاده ميشد و (نشده بود 

از ويژگيهای عالی اين اجاق اينه که موقع برف آب کردن، از زير و اطراف ظرف آب کاندنس 

اين وضعيت در تمامی ديگر انواع اجاق گاز حين برف (زمين رو خيس کنه بچکه ونميشه تا

افته و بايد دائما آب که روی زمين ميريزه رو خشک کنی يا يه چيزی آب کردن اتفاق می 

.)بزاری زيرش

که با يک )و بدون عايق گرمايی در اليه ھاقديمی(کرامپون خور لووا سنگينکفش يک پوش

در صعود ھای بارھا اين ترکيب قبال . گتر يکسره يک پوش گورتکس محافظت می شد



، شمالی، شمالشرقی و يال داغ دماوند استفاده شده بود و زمستانی يالهای جنوبی-انفرادی

به ھيچ وجه چنين ترکيبی رو برای ديگران . امتحانش را با وضعيت بدنی من پس داده بود

به اضافه اينکه از اين ترکيب ھرگز در برنامه ھای تيمی در صعود زمستانی . توصيه نميکنم

چون در برنامه پا کردم،ھميشه کفش دوپوش يیدماوند استفاده نکردم و در چنين برنامه ھا

...اسير تيمه و ممکنه توقفهای غير عادی و پيش بينی نشده طوالنی بوجود بياد و نفر،تيمی

و يک جفت جوراب اضافهکيسه خواب پر عالی و البته سنگين، جوراب پر

ھد المپ خوب اضافی با قابليت روشن کردن عمق ميدان زياد

شلوار يک وقديمیشلوار ويند استاپريک و شلوار استرچيک ب و يک جفت جوراب خو

بلوز استرچ به ھمراه يک کاپشن گورتکس يکو دو پوش، دو بلوز پالر قديمیگورتکس

که ھمگی از ابتدای کار !) دور گردنی کاله شو(دوپوش قديمی و کاله پالر و کاله دوکاره پالر 

و تنها يک جفت دستکش پنج انگشتی دو پوش .تنم بوددر گردنه شمالی سکه نو تا آخر برنامه 

خوشبختانه دستام  . که پوش داخل پالر و پوش خارج ضد باد و مقاوم در برابر نفوذ آب داره 

در سرما خيلی مقاومه و معموال فقط وقتی با برف و يخ درگير باشم يا باد شديد باشه دستکش 

.ب گرم و آماده استفادهکش ھا در جياستفاده ميکنم و باقی اوقات دست

گونی که برده بودم برای ! برده بودم اما استفاده نکردم و فقط زير سرم ميذاشتمفومزير انداز 

از گونی ،ھا در برف بودستقرارزير چادر تا چادر توی سنگ ھا آسيب نبينه ، چون محل ا

بابت مشکلی ،اباستفاده ميکردم و بدليل خوب بودن کيسه خوداخل چادربعنوان زير انداز

برفک چادر ھم که ميريخت به راحتی از روی گونی ميکردمش زير گونی . نداشتمسرمای کف 

صبح قبل از .و از شدت سرما اصال آب نميشد که بخواد کيسه خواب يا لباسا رو خيس کنه

حرکت ھم داخل چادر رو خوب ميتکوندم تا برفکها کامال تخليه بشه و چادر خشک و آماده بود 

.رای استفاده در شب بعدب

برای درست کردن تونيک و دو تا ١٢٠يک کلنگ سبک و يک تبر يخ و بيل برف، يک تسمه 

کرامپون فيکسیيک جفت و کارابين پيچ

يک عدد نان : شاملروز ھم کفايت ميکرد،٨ه که با مديريت تا روز برنام٦آذوقه کامل جهت 

و يک رمی کالباس، يک مشت خرمای خشکگ٣٠٠بربری، سه بسته نودل اليت، يک بسته 

بسته ٣بسته کوچک بيسکوييت مادر، ٤، )ھمراه ھميشگیمقاديرعالوه بر (مشت پسته خام

عدد چای کيسه ای، يک بسته چيپس خاللی، يک بسته ١٠بسته کافی ميکس، ٦کلوچه کوچک، 

پرتقالها روز دوم ، کمی لواشک، دو تا پرتقال و دو تا موز که موزھا روز اول وپودر حليم

تا ٢نان و پنير و (ضمنا روز اول صبحانه کامل . شد، يک بسته کوچک کمپوت آناناسخورده

.در منزل خورده شد) تخم مرخ آب پز



يگر افراد گروه، لوازمی که متاسفانه در اغلب برنامه ھای گروھی بدليل سهل انگاری نفرات و تکيه به د.٦

.ی سبکتر شدن حذف و بارھا و بارھا مشکالتی ايجاد کردهبرا،باشهر کوله ھر شخصبايد د

متاسفانه در اغلب برنامه ھای گروھی توجه افراد به اطراف در طی برنامه خيلی کمه و بيشترين توجه به .٧

ھدفون به گوش اون حداقل توجهی رو که بايد به ،نفراتزمانيه کهاز اون بدتر . خود صعوده و بس

رو ھم ) حداقل برای حفظ امنيت و مطلع شدن به موقع از رخدادھای پيرامونی(اطرافشون داشته باشن 

ندارن و توی عالم خودشون و بی خبر از عالم و آدم، موسيقی گوش ميکنن و بدنبال نفر اول گام 

. رعايت نکردن اصل توجه پيرامونی در کوھنوردی ھميشه باعث ايجاد حوادث زيادی شده. برميدارن 

مرسوم شده که نفرات در قالب يک تيم به برنامه ميرن و - به اسم برنامه گروھی-امهمدتيه نوعی برن

و از اونجايی که با اميد تکيه به ديگران لوازم ضروری ! اما متاسفانه ھر کس در حال و در راه خودشه

.ھمراه نداشتن، بارھا و بارھا باعث ايجاد حوادث جبران ناپذيری شده

فقط رفاه رو بيشتر ،مطابق با تکنولوژی روزوسيله خيلی خوبِ .کافی نيستوسيله خوب الزمه اما.٨

ادگی روحی از اون مهمتر آم). کوھهامونو داره ويران می کنهطبيعت و رسيدن به رفاه بيشتره که (ميکنه

با يک مجموعه لوازم که حداقل ھای متناسب با. تجربه کافيه که تعيين کنندس، آمادگی جسمانی وذھنیو 

. برنامه ھای خوبی اجرا کرد،برنامه رو دارا باشه و با کمی تجربه و تالش ميشه با کمترين ھزينه

و متاسفانه کوھنوردای اين دوره فقط فکر و ذکرشون خريدن و جمع کردن لوازم آنچنانی و گرون قيمته

بيشتر از اون .نورديندر رفت و آمد فروشگاھهای لوازم کوھ،بيشتر از اينکه در رفت و آمد برنامه باشن

روشی ميشه بهترين کارايی رو ازشون گرفت، فقط بدنبال چهبه،که ياد بگيرن با حداقل لوازمی که دارن

کم نداريم .چجوری ازش استفاده کننياد بگيرن بدون اينکه ،خريد لوازم پيشرفته و گرون قيمت اند

دچار ،با کفش سه پوش آنچنانی)ح باالنه خيلی سط(کوھنوردای مدعی که توی يه برنامه زمستانی 

سرمازدگی پا ميشن و يا با داشتن پوشاک عالی، توی باد و برف لباس پالر ميپوشن و ظرف نيم ساعت 

کم نداريم مربيای يخ و برفی که در . که اينا ھمه نشونه بی تجربگی و بی توجهيه،...آدم برفی ميشن و 

. . .و فقط متکی به باتوم ھستن ! نميبربرنامه زمستونی با خودشون کلنگ ن

با خريد ھای پی در پی لوازم و پوشاک ! . . . آھای کوھنوردايی که ادعا ميکنين دوستدار واقعی طبيعتين

که اغلب غير ضروريه و فقط برای پز دادنه، بيشتر از ھر کس ديگه ای به طبيعت آسيب رنگارنگ 

...ھاش ھم برای طبيعت ويرانگره ه، در پاک ترين حالت تکنولوژی ھر چقدر که پيشرفته تر باش. ميزنين

!غلطی ھم البد علتی دارهظاھرا ھر .غلط اماليی و گرامری نگيريدلطفا ! ننوشتمديکته.٩

١٣٩٤اسفند –امير بهرامی 


