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 این روزگار مدرن که شرایط جامعه زنگدر
حرکتی و -بسیاری از آسیب های جسمی خطر

از درآورده باید به صدا روانی را-روحی

فعالیت ورزشی اقشار مختلف جامعه  هرگونه

دولت  وظایف مهماین یکی از نمود. حمایت

 .باشد سالمت جسمی و روانی جامعه می برای حفظ

  - در این میان کوهنوردی به دلیل همه وِیژگی
هایش می تواند یک انتخاب مناسب باشد. 

که می تواند گستره بزرگی از افراد  ورزشی

ای متفاوت را مختلف با توانمندی ه در سنین

 .                                              پوشش دهد
اجرای برنامه های کوهپیمایی و کوهنوردی 

 در طول این امکان رامی دهد مختلف سطوح در
 یکسال با طراحی صعودهای متفاوت جوابگوی

 .                   بود  سلیقه های مختلف ورزشی
 ا شاهددر برنامه های عمومی باره

مادرشان بوده  و در کنار پدرکودکان  حضور

  رگبرنامه هایی پدربزرگ و مادربزدر حتی.ایم
 این یک امکان ورزشیهمراه نوه دیده ایم.را

فوق العاده است که باید قدر دانسته شود. 

  اجرای و رفتن سطح برنامه ها باال با

 - یا صعودهایی فنی در بخش بلند و صعودهای

وردی و غارنوردی و صعودهای سنگن هایی چون

هیجان و باور و توانمندی نسل شورو زمستانی

طوالنی بودن  .چالش کشیده می شود جوان به

یکی از   کوهنوردی اجرای یک برنامه زمان
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ست. ا کنندگان آن عوامل مثبت پویایی شرکت

که از کم حرکتی  خسته امروز جامعه کرخت و

است  نزدیک شده آستانه تقریبی بی حرکتی به

                .بشمارد غنیمت چنین فرصتی را باید

 هرچند که صعودهای انفرادی بخشی از مجموعه
 گسترده این ورزش است و قابل احترام اما
 اکثر صعودها و برنامه های این ورزش بصورت
 گروهی و تیمی اجرا می گردد. ساعت های
 طوالنی در کنار هم ماندن ، زیستن و تالشی

 ی رسیدن به هدفی مشخص را بامشترک برا
 آنهم درهم به انجام رساندن، همکاری

که هر جمعی را به سمت مجازی شدن  دنیایی 

می برد موهبت بزرگ دیگر این ورزش است  پیش

توجه به همه این خصوصیات بارز و  و با

که معتقدیم کوهنوردی ورزشی  شگرف است

ا بر این ویژگی ها چراست. واجتماعی انسانی

باور داریم با در  چونمی کنیم، تاکید

خصوصیات باید باعث شود  همه این نظرگرفتن

 فعالین آن ارزش و که برای این ورزش و

 درعوض باد.احترام مخصوصی قائل شون

دولتی مواجه  برخوردهای عجیب دستگاه های

که مسئولیت  حتی اداره ورزش استانمی شویم.

را  اقشار جامعه مستقیم اشاعه ورزش در بین

 و متاسفانه نگاهی قابل تامل ، دارد

 - محدودکننده نسبت به این ورزش روا می
دارد. فشار و هجمه سنگینی که بخشنامه ها 

عتاب و خطاب ها مسئولین در این استان  و

دستگاه های  .از این نگرش اشتباه است حاکی

اشتباه  قضایی با یک پیش داوری–انتظامی

 به رفتارهایی خارج از عرف و شئون را
 کوهنوردان نسبت می دهند که منجر به
 برخوردهای ناثواب و محدودکننده نسبت به



                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

4                                  

 

 این میان وظیفه در .گشته است  کوهنوردی

ورزش است که با  هیات کوهنوردی و اداره

ارزش های  دفاع صحیح و بیان خصوصیات و

دستگاه ها با  کوهنوردی به رفع مشکالت این

یت شاهدیم واقع در این ورزش بپردازند،اما

حداقل در  که هیات منفعل و اداره ورزش

برخوردها  مدیریت قبلی بیشتر بر طبل این

آن  کوبیده است که در نهایت منجر به

 بخشنامه کذایی زوج و فرد نمودن صعودهای
  -این چنین بخشنامهخانم هاوآقایان گردید.

 اساس نشان می دهد که مسئولین ورزشهایی از
 ی نسبت کوهنوردیاستان هیچ درک صحیحدر

 نمی توانند تفاوت های عمده این نداشته و
 ورزشگاهی–ورزش را با ورزشهای سالنی

سطح کشور فدراسیون کوهنوردی در.دهند تشخیص

کردن کالس های مریگری و  به سمت یکی

های منتخب خود فارغ  صعودهای رسمی و تیم

در  امانیل می کند  از جنسیت شرکت کنندگان

دهنه گشاد آن  یپور را ازگیالن مسئولین ش

 .می نوازند

 

 

 گروه/  افزون روز موفقیت ارزوی با

 رشت تیالر کوهنوردی
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 کاله فروش

 

زی از جنگلی می گذشت. تصمیم کاله فروشی رو

مدتی استراحت کند. لذا کاله  زیر درخت گرفت

ها را کنار گذاشت و خوابید. وقتی بیدار 

الی سرش که کاله ها نیست . با متوجه شد شد

 میمون را دید که کاله تعدادی نگاه کرد. را
فکر کرد که چگونه کاله  .ها را برداشته اند

را  حال فکر کردن سرشبگیرد.درها را پس 

همین کار را  ،ها خاراند و دید که میمون

میمون  که دید و سرش برداشت ازرا کاله او.کردند

که ز او تقلید کردند. به فکرش رسیدها هم ا

 ار کارنروی زمین پرت کند.لذاای ود راخ کاله
 طرف زمینه ها راب ها هم کاله میمونکرد.

پرت کردند. او همه کاله ها را جمع کرد و 

نوه او هم  ،های بعد سال. روانه شهر شد

کاله فروش شد. پدر بزرگ این داستان را 
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 اگر تعریف کردو تاکید کرد که برای نوه اش

ه برخورد چگون، چنین وضعی برایش پیش آمد

گذشت مي  کند. یک روز که او از همان جنگل

 درختی استراحت کرد و همان قضیه زیر در

او شروع به خاراندن .برایش اتفاق افتاد

 .سرش کرد. میمون ها هم همان کار را کردند

 را برداشت,میمون ها هم این کار را کالهش

 کردند. نهایتا کالهش را بر روی زمین تكرار

 .ون ها این کار را نکردندولی میمانداخت.
یکی از میمون ها از درخت پایین آمد و کاله 

محکمی  گوشیِ  را از روی زمین برداشت و درِ 

به او زد و گفت : فکر می کنی فقط تو پدر 

 !بزرگ داری

 

 

 

 خودمان را باور داشته باشیم

 

در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کردن 

کاری از پنج کیلو گرم به رکورد قبلی ورزش

وی خواستند که یک رکورد جدید برای خود 

ثبت کند. اما او موفق به این کار نشد. 

سپس از او خواستند که وزنه را که پنج 

کیلو کمتر از رکوردش است را امتحان کند. 

ایندفعه او به راحتی وزنه را بلند کرد. 

این وزنه برای آن ورزشکار جوان و دوستانش 

ظر رسید اما برای امری کامال طبیعی به ن

طراحان این آزمایش جالب و هیجان انگیز 

بود!!! چرا که آنان اطالعات غلط به وزنه 

بردار به وزنه بردار داده بودند. او در 

مرحله اول از عهده بلند کردن وزنه ای بر 

نیامده بود که در واقع پنج کیلو گرم از 
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رکوردش کمتر بود و در حرکت دوم ناخودآگاه 

بهبود رکوردش به میزان پنج موفق به 

کیلوگرم شده بود. او با این باور این 

وزنه را بلند کرده بود که خود را قادر به 

 انجام آن میدانست. 

 

 
 

 

و این  هر فردی خود را ارزیابی میکند

برآورد مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد 

 شد.

شما نمیتوانید بیش از آنچه شوید که باور 

اما همیشه بیش از آنچه دارید "هستید" 

 باور دارید "میتوانید" انجام دهید.
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 کلنل ساندرس

 

 روز در منزل نشسته بود درکلنل ساندرس یک 

بزرگ  این میان نوه اش آمد و گفت: بابا

 خری؟ این ماه برایم یک دوچرخه می
او نوه اش را خیلی دوست می داشت، گفت: 

قوق دالر ح ۰۵۵حساب کرد ماهی  .حتمًا عزیزم

گیرم و حتی در مخارج خانه  بازنشستگی می

هم می مانم. شروع کرد به خواندن کتاب های 

موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته 

بود: قابلیت هایتان را روی کاغذ بنویسید. 

او شروع کرد به نوشتن. دوباره نوه اش آمد 

 و گفت: بابا بزرگ داری چه کار می کنی؟
نویسم. پسرک  دم را میدارم کارهایی که بل

خوشمزه  بزرگ بنویس مرغ های گفت: بابا

پیرمرد پودرهایی د .. درست بو می کنیدرست 

زد  را درست می کرد که وقتی به مرغ ها می

او راهش را  .مزه مرغ ها شگفت انگیز می شد
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پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد 

جا قبول  اولین رستوران برد اما صاحب آن

نه، سومین رستوران  دومین رستوران .نکرد

 مراجعه کرد وششصدوبیست رستوران۳۲۶نه،اوبه

و چهارمین رستوران حاضر شد از پودر مرغ 

 .استفاده کند

 ۴۲۱امروز کارخانه پودر مرغ کنتاکی در 

کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در آمریکا 

کسی بخواهد عکس کلنل ساندرس و پودر مرغ 

رستورانش بزند، باید کنتاکی را جلوی در 

 .هزار دالر به این شرکت پرداخت کند ۰۵

 

 

 

 چند نکته مهم در مورد سنگنوردی:

 .سنگ نوردی را از سنگهای کوتاه وکم ارتفاع شروع کنید  -

 .روبروی سنگ ایستاده باچشم مسیر را صعود میکنیم  - 

 .سه نقطه اتکاء یعنی دو پا و یک دست یا دو دست و یک پا  -

 .عود نردبانیص  -

 .صعود بانوک کفش ونوک پنجه انجام می گیرد  -

 .با نیروی پا روی سنگ بلند شوید نه اینکه بادستها خود را باال بکشید  -

 .ازگیره های خیلی باال استفاده نکنید چون دست زودخسته می شود  -

 )حداقل عرض شانه و حداکثر یک ونیم برابر عرض شانه(فاصله دستها  -

 ) سانتیمتر ۵۳تا  ۰۲(له بدن تا سنگ فاص  -
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نورد ایرانی که در آستانه ثبت یک رکورد جهانی و قرار گرفتن بین  کوه

هاست نتوانسته وزیر ورزش  نورد ماندگار جهان است، از اینکه ماه کوه ۱۳

 !و جوانان را مالقات کند گالیه دارد

 

له باالی هشت ساز با فتح سیزده ق به گزارش خبرنگار مهر، عظیم قیچی

هزار متر دنیا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار گرفته است. 

اند. این  کوهنورد در طول تاریخ به آن دست یافته ۱۳رکوردی که تنها 

اتفاق قرار است بهار سال آینده رخ بدهد تا این افتخار بزرگ نصیب 

ز کم ورزش ایران شود اما او در فاصله چند ماه این اتفاق تاریخی ا

هایی که از سوی مسئوالن ورزش صورت  ها دلخور است. بی محلی توجهی

هایش را کم کرده است با این حال  گرفته او را آزرده خاطر کرده و انگیزه

نورد با  ساز عزم جدی برای پایان پروژه خود دارد. این کوه عظیم قیچی

ای که  حضور در خبرگزاری مهر از شرایطی که برایش پیش آمده و پروژه
 به دنبال اتمام آن است حرف زد که متن این گفتگو را در زیر می خوانید:



                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

11                                  

 

شما امسال سیزدهمین صعود باالی هشت هزار متر را 

انجام دادید ولی پس از آن نارضایتی زیادی در 

            خورد، چرا؟ می رفتارهایتان به چشم

واقعیت این است که سیزدهمین صعود من بهار 

که بعد از برگشتن به ایران امسال بود 

ای کردم و گفتم وزیر ورزش ورزشکار  مصاحبه

صعود  ۴۶شناسد. من تا به حال  خود را نمی

باالی هشت هزار متر را انجام دادم که 

وزارت ورزش هیچ نقشی در آن نداشت. همه 

صعودهای خودم را از طریق شهر خودم و 

                   های اسپانسرها انجام دادم. حمایت

یک موضوعی را به شما بگویم همه ورزشکاران 

قبل از رفتن به خارج از کشور به دنبال 

مجوز شورای برون مرزی هستند تا بتوانند 

از آن استفاده جانبی را ببرند. من هم به 

دنبال تحصیالت تکمیلی خودم برای دانشگاه 

کنم به جایی  ام ولی هرچه تالش می بوده

رشناسی را تمام کردم و رسم. من مقطع کا نمی

خواهم ادامه تحصیل دهم ولی در این مدت  می

بار به وزارت ورزش رفتم اما هیچ وقت  ۰

ای نگرفتم و گفتند باید از طریق  نتیجه

نوردی  قانونی یعنی از طریق فدراسیون کوه

اقدام کنم تا شاید برایم کاری انجام 

 دهند.

 واقعا خواسته مالی از وزارت ورزش ندارید و

                  تنها به دنبال ادامه تحصیالت هستید؟

فقط خواستم من را معرفی کنند تا بتوانم 

نوردی ورزش مدال  ادامه تحصیل بدهم. کوه

آور نیست و در آن معادل سازی صورت 

گیرد. به طوری که صعود به اورست معادل  می

های آسیایی و المپیک  کسب مدال در بازی

این کار را متاسفانه شود اما  محسوب می
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دانم ادامه  دهند. نمی برایم انجام نمی

 ۳کند که  تحصیل من چه مشکلی را ایجاد می

ماه است منتظر پاسخ دوستان هستم؟ مگر یک 

نفر که در شهرستان زندگی می کند چقدر 

اش بزند منتظر  تواند از کار و زندگی می

کنم مدام  پاسخ بماند. هر چقدر تالش می

نتظر دستور وزیر یا معاون وزیر گویند م می

 دهد. هستیم ولی آخر سر هیچ اتفاقی رخ نمی

 

در این مدت باالترین مقامی که از وزارت به شما 

                       فرصت مالقات داد چه کسی بود؟

ها بوده که  تنها دفتر امور مشترک فدراسیون

بارها رفتم. هر وقت دنبال مالقات با وزیر 

وزیر بودم فقط بین طبقات مرا  یا معاون

باال و پایین فرستادند. من از تبریز به 

آیم تا دنبال کارهایم باشم اما  تهران می

ام را رها کنم و فقط  توانم که زندگی نمی

منتظر بمانم تا شاید کاری برایم انجام 
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دهند. به من گفتند فدراسیون اقدام کند تا 

   ست.پیگیری کنیم ولی باز هم هیچ خبری نی

گیرد را به  هایی که به قهرمانان تعلق می پاداش  

                   اند؟ شما هم پرداخت کرده

ببینید من فقط برای ادامه تحصیل دارم تالش 

کنم نه چیز دیگر. البته موضوع تجلیل از  می

قهرمانان را نسبت به ارتفاع صعود قرار 

سکه  ۲۵یا  ۴۵بود در نظر بگیرند که مثال 

ما پرداخت کنند اما ارتفاعی که من به 

 اه کردند و وقتی اینرفتم را آنها اشتب
 کنیم با وجود اینکه ه را مطرح میقضی
اند طوری رفتار  دانند اشتباه کرده می

کنند که کامال بی احترامی به ورزشکار  می

گویند همین که همین جایزه را گرفتی  است می

 برو!

خواهند به  این حرف خیلی سنگین است. اگر می

ورزشکار پاداشی بدهند با منت این کار را 

نژاد خاطرم است سال  نکنند. در زمان احمدی

قرار بود به خاطر عناوینی که کسب  ۹۸

کردیم به ما پاداش تعلق گیرد که سه سال 

ها را  بعد آنها را پرداخت کردند ولی سکه

به قیمت سه سال قبل آن به ما پرداخت 

جور دیگر با ما  ککردند. حاال هم که ی

من آن مصوبه را دارم که کنند. برخورد می

تایید کردند به ورزشکاران قهرمان چه 

گیرد ولی پیگیر این کار  تسهیالتی تعلق می

نیستم حاال هم دست من از همه جا کوتاه شده 

 است.
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ای وقت  چند سال است که برای کوهنوردی حرفه

 گذاشتید؟

 ۹۴از سال کنم  سال است که کوهنوردی می ۴۰
که اولین صعود هشت هزار متری را شروع 

کردم همزمان با فوت مرحوم اوراز در 

من اورست را فتح  ۹۱گاشربروم بود. سال 

صعود هشت هزار متری و  ۴۶کردم و پس از آن 

 ام. صعود باالی هفت هزار متر داشته ۰

 

های هشت  و فقط لوتسه باقی مانده تا پرونده قله

                         دید؟هزار متری را ببن

بله. فقط آن مانده ولی یک کار دیگر هم 

خواهم یک بار دیگر  باید انجام دهم. من می

به اورست بروم چون زمانی که به اورست 

رفته بودم با خودم کپسول اکسیژن حمل کردم 

خواهم بدون اکسیژن بروم تا  اما این بار می

ری جهان قله باالی هشت هزار مت ۴۱رکورد هر 
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بدون اکسیژن را برای ایران ثبت کنم. تا 

نفر بدون اکسیژن این  ۴۰حاال در تاریخ فقط 

کار را انجام دادند که آخرین آنها هفت 

سال و دو ماه طول کشید و بهترین زمان 

ممکن بود اما من اگر این کار را انجام 

سال و هشت ماه خواهد بود که بهترین  ۳دهم 

ی برای این کار است. حد نصاب از نظر زمان

از طرفی من کم سن و سال ترین کوهنوردی 

دهد. اگر سال  هستم که این کار را انجام می

کرد  گذشته اسپانسر به موقع مرا حمایت می

سال این رکورد را ثبت  ۳توانستم زیر  می

 شد. کنم که رکوردی فوق العاده می

برنامه شما برای فتح این دو قله چه زمانی 

                                       ود؟اجرا می ش

 ۸۱من برای فتح لوتسه و اورست بهار سال 

را در نظر گرفتم. اول تصمیم دارم به 

تایی را تمام  ۴۱لوتسه بروم تا این پروژه 

کنم بعد به اورست بروم. کوهستان همیشه 

خطرناک است و ممکن است این کار ناتمام 

روم  لوتسه می بماند پس اگر فرصت شد اول به

که در نزدیکی اورست قرار دارد و حتی تا 

صعود هر دو قله مشترک است البته  ۶کمپ 

کشد و من در این سه  این کار سه ماه طول می

ماه باید بعد از صعود به لوتسه به پایین 

برگردم و مدتی را بمانم تا انرژی خودم را 

بازیابی کنم پس از آن دوباره شروع کنم به 

 .اورست صعود به

رسد هزینه زیادی در این مدت تقبل  به نظر می

 اید؟ کرده
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هزار دالر هزینه  ۲۵برای هر صعود تقریبا 

درصد را از این پول  ۶۵تا  ۲۵شده است که 

کنم و بقیه را شهرداری  خودم پرداخت می

ها به من کمک کردند. من  تبریز و دیگر شرکت

دوست دارم این کار را تمام کنم. یک دوستی 

دهم تا این کار تمام  به من گفت من پول می

دهم بلکه  شود ولی این پول را به تو نمی

کنم تا این کار به  این پول را پرداخت می

نام ایران ثبت شود. در تمام مدت جوایزی 

که به ما داده بودند را فروختم تا هزینه 

ام را جور کنم که آن هم به قدری  سفر بعدی

درصد از  ۶۵تا  ۲۵ ناچیز بود که شاید تنها

کرد.  های سفر بعد من را تامین می کل هزینه

من این را بگویم که وزارت ورزش بدون ما 

هویت است پس لطفا  ورزشکاران یک وزارت بی

 این وزارت به مشکالت ما رسیدگی کند.

از اولین صعود هشت هزار متری که داشتید چه 

                                       تان مانده است؟ ای در ذهن خاطره
ها  کوهنوردی خیلی جدی است مثل بقیه ورزش

نیست که مثال گل بخوری فرصت جبران داشته 

باشی. گل خوردن در کوهنوردی مساوی است با 

مرگ و حادثه جبران ناپذیر. من در تمام 

نفر از همنوردانم را از  ۴۵مدت نزدیک به 

 دست دادم. یک چیز دیگر هم به شما بگویم

تا حاال نشده که من برای صعود به قله 

ها را در همان  دوبار تالش کنم و همه قله

بار اول فتح کردم خوشحالم که به اینجا 

دوستانی مثل اوراز، امیری، خانم  .رسیدم

داشتم که متاسفانه جان خود را … بهرامی و 



                                      نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

17                                  

 

از دست دادند. شاید من خوش شانس هستم که 

 .کنم میاینجا نشستم و با شما صحبت 

 

اید برای صعود به قله های هشت  چرا تصمیم گرفته

                   ها همنورد نشوید؟ هزار متری با ایرانی

البته خیلی خوب است این تصمیم را گرفتم.

که بتوانی با هموطن خود به یک صعود هشت 

ی ولی بار مسئولیت اجازه هزار متری برو

شما  بکنیدتصورش را  .این کار را بکنمدهد نمی

نفره بروید بعد دو نفره برگردید آن وقت  

گویند  نمی کند، فرد چه فکری میخانواده آن 

 اینجا هم شرایطچرا بچه ما را جا گذاشتید.
سازی کنیم که  طوری نیست که برای آنها شبیه

. برای چه اتفاقی برای آن فرد رخ داده است

حواشی به وجود  اینکه بار مسئولیت کم شودو

 .کنم من این کار را نمی نیاید
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                             تا حاال سقوط از قله هم داشتید؟
سقوط کردن به طور حتم بخشی از آن به 

گردد وقتی دو همنورد با هم به  خستگی بر می

روند اگر یک نفر از آنها صددرصد  ارتفاع می

اش تمام شود شک نکنید نفر بعدی  انرژی

 اش باقی مانده ژیدرصد از انر ۰نهایتا 
شود به همدیگر موقع  باشد برای همین نمی

سقوط کمک کرد. ما به هنگام صعود هم طناب 

 تا اگر کسی پرت شد بقیه را باشویم  نمی
خودش به پایین نکشد. هرکس نسبت به 

توانایی خودش انتظار صعود دارد البته 

شاید در برخی موارد هم طناب شویم تا به 

توانیم پیش  هیچ وقت نمیهم کمک کنیم. ولی 

بینی کنیم چه زمانی اکسیژن به مغزتان 

رود تا در یک  تان سیاهی می رسد و چشم نمی

 جاها شدهخیلی لحظه به پایین پرت شوید.
کنیم  کمک دوستانی که در حال سقوط بودند را

کنیم طوری صعود کنیم که  ولی همیشه سعی می

به لحظه سقوط نزدیک نشویم چون به طور 

کند دیگر کاری از  ول وقتی کسی سقوط میمعم

 .دست بقیه ساخته نیست

همیشه این سوال وجود داشته که برای صعود چند 

                 کنید؟ ای چطور مشکل تغذیه پیدا نمی هفته

ما قبل از اینکه از ایران خارج شویم با  

بندیم تا  هایی در آنجا قرارداد می شرکت

تامین کند. در  تغذیه ما را تا کمپ اصلی

دهند و  واقع آنها امکانات هم ارائه می

کنند  خدمه تا کمپ اصلی شما را حمایت می

اما پس از آن مجبوریم با خودمان کنسرو و 

سوپ آماده ببریم. در کل کار سختی است چون 

رویم بارگذاری  ما باید به هر کمپ که می
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کنیم و دوباره برگردیم کمپ پایین که 

ه کمپ باال انتقال دهیم این وسایل خود را ب

شود تا از  رفت و برگشت در هر کمپ تکرار می

به سمت قله حمله کنیم یک زمانی هم  ۱کمپ 

آید به خاطر بارش برف و باران تا  پیش می

کنیم تا ببینیم  روز صبر می ۴۵یک هفته و 

چه زمانی برای صعود بهتر است. ما حتی 

ا مجبور هستیم در چادرهای یک در یک و ب

گرم کردن آب استحمام را انجام دهیم آن هم 

در شرایطی که همه جا پوشیده از برف و یخ 

 .بوده و چند درجه زیر صفر است

 کنید؟ وضعیت هوا چطور در ارتفاعات پیش بینی می
ای  این کار را بیشتر با تلفن ماهواره

دهند البته برخی از کوهنوردان که  انجام می

 ن کار را انجامشان خوب باشد ای یوضع مال

 ای های ماهواره مان گوشیخود ما دهند می

کنیم.  می واز طریق تلفن هوا را کنترل داریم

هایی  این را هم بگویم در مدت صعود از گوشی

کنیم که با انرژی خورشیدی شارژ  استفاده می

 شود. می
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وقتی به اورست صعود کردید در باالترین نقطه کره 

          حساسی داشتید؟زمین ایستاده بودید چه ا
اورست را همراه با بانوان ایرانی که صعود 

 ۹۱کرده بودند فتح کردیم در واقع در سال 

بود که در قالب تیم ملی به اورست رفتیم. 

اورست بلندترین نقطه جهان است ولی به نظر 

های هشت هزار متری جهان  من دیگر قله

تر از اورست هستند و صعود به آنها  خطرناک

گویم  تر است البته من نمی تر و خطرناک سنگین

صعود به اورست راحت است اما چون عالقمندان 

زیادی دارد امکانات خوبی برای آن فراهم 

ها حس  کردند. البته چه اورست چه دیگر قله

دهد بگذار راحت بگویم  خوشحالی به آدم می

رسد ممکن است از  وقتی کسی به آنجا می

آن لحظه هیچ کاری  خوشحالی گریه کند در

ارادی نیست و غرقه در شادی هستیم اما 

گویند صعود  کوهنوردان با تجربه همیشه می

درصد کار است و  ۶۵ای تنها  به چنین قله

شود  بقیه مشکالت به هنگام برگشت شروع می

ها برای رسیدن به این قله  چون که خیلی

گذارند و دیگر  صددرصد انرژی خودشان را می

ماند  دی برای بازگشت باقی نمیانرژی زیا

برای همین است که خیلی از کوهنوردان به 

 شوند. هنگام بازگشت دچار حادثه می

معموال وقتی به قله رسیدید تا چه مدت آنجا 

 مانید؟ می
دقیقه بیشتر آنجا نمی  ۴۰تا  ۴۵نهایتا 

مانیم آن هم برای اثبات صددرصدی صعود 

یلم و خودمان به قله چون مجبوریم آنجا ف

عکس بگیریم تا بتوانیم آن را به ثبت 

برسانیم اما خیلی وقت ها ممکن است هوا 
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ابری و برفی باشد به خاطر همین کار سخت 

تر می شود. در همین صعود اخیر من به 

شیشاپانگما خیلی ها می پرسیدند که چطور 

تنهایی به قله رسیدی. ما یک اکیپ بودیم 

دان با من که در مرحله پایانی دیگر همنور

نیامدند و خودم به تنهایی کار را تمام 

کردم. در باالی قله سنگ هایی وجود دارد و 

در محیط آن یک قله دیگر از یک زاویه مشخص 

است که تنها زمانی که به باالی شیشاپاگما 

برسید می توانید از آنها عکس و فیلم تهیه 

کنید. من حتی زمانی که به قله رسیدم 

دقیقه تک و  ۱۰د نبود و شرایط جوی مساع

تنها در آنجا ماندم تا هوا باز شود و 

بتوانم عکس و فیلم بگیرم تا آن را ثبت 

 .کنم

 قبول دارید صعود تنهایی ریسک بزرگی بود؟
کوهنوردی از اول تا آخرش ریسک است ولی 

بهترین سرپرست و صعود کننده آن کسی است 

که نسبت به شرایط بهترین تصمیم را بگیرد 

کن است یک وقتی مجبور به عقب نشینی مم

شویم چراکه صعود خطرناک است. امسال در 

همان قله سه کوهنورد باتجربه اروپایی در 

بهمن گرفتار شدند و جان خود را از دست 

دادند. به هر حال مسیرها طوری است که 

باید تا جایی که امکان دارد ریزش بهمن را 

آن شب پیش بینی کنید و یک زمانی است مثل 

که در خواب بودیم ناگهان بهمن آمد دیگر 

هیچ چیزی قابل پیش بینی و کنترل نیست. 

همیشه باید روی توانایی خود حساب کنیم نه 

 دیگران تا بتوانیم کار را به پیش ببریم.
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در طول سال چطور از لحاظ جسمانی خودتان را  

                             دارید؟ آماده نگه می
دی در کل یک ورزش هوازی است چون در کوهنور

ارتفاع اکسیژن کمی وجود دارد برای همین 

من تمرینات هوازی دوچرخه سواری و دو را 

 دهم. انجام می

 

های داخلی مثل دماوند و سبالن در  صعودها به قله

                   کند؟ شما چه حسی ایجاد می

بارها شده من به سبالن رفتم و ارتفاع زده 

دم و حالم بد شد به پایین برگشتم و ش

های شمالی سبالن چندین بار به مشکل  یخچال

برخوردم و باید کار هم هوایی را انجام 

دادم تا به قله برسم. دماوند را هم مثل  می

توانم  کنم البته می همه افراد دیگر صعود می

بدون هم هوایی و خیلی سریع این کار را 

چ لذتی برای من انجام دهم ولی این طوری هی

ندارد بلکه دوست دارم یک شب را در کمپ 

 بمانم و پس از آن صعود کنم.
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کنید که باز هم در ایران کسانی باشند که  فکر می

                             راه شما را ادامه بدهند؟

ما خوشبختانه کوهنوردان خوبی در ایران  

داریم محمود هاشمی، حسین مقدم، نجاریان، 

که همگی چندین … رعی رئیس فدراسیون وزا

صعود باالی هشت هزار متر داشتند حتی شعاعی 

رئیس قبلی فدراسیون نیز اورست رفته بود 

 که همه اینها از دوستان من هستند.

چرا در صعود به اورست از اکسیژن استفاده کردید 

ولی در قله های دشوارتر این کار را انجام 

 ندادید؟

االی هشت هزار متر من بود چون اولین صعود ب

و در قالب تیم ملی به آنجا رفته بودیم آن 

سال نسبت به مسئولیتی که داشتیم و دستور 

سرپرست تیم به خاطر خودمان که اولین 

گذراندیم مجبور شدیم از  تجربه را می

اکسیژن استفاده کنیم که من تا قله جنوبی 

متری با اکسیژن رفتم ولی  ۰۵۵هشت هزار و 

 از آن دیگر اکسیژن استفاده نکردم.بعد 

این سوال وجود دارد که چطور روی صعودهای 

کوهنوردان نظارت وجود دارد و از کجا معلوم که 

  کنند؟ آنها در طول مسیر از اکسیژن استفاده نمی

در طول مسیر که هیچ نظارتی وجود ندارد 

آید  چون که کسی با شما تا آخر مسیر نمی

لذت خود افراد است و  کوهنوردی بیشتر برای

برای اینکه به خودم ثابت شود همه صعودها 

را به صورت پاک صعود کردم البته آن 

نفراتی که با شما هستند مراقب هستند که 

های  از اکسیژن استفاده نکنی و معموال کپسول

کیلوگرمی است را در بیس کمپ  ۰اکسیژن که 
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کنند و وقتی از آنجا عبور کنید  تهیه می

 مکانی برای تهیه اکسیژن وجود ندارد.دیگر 

 

تا حاال در طول مسیر به حیوانات و پرندگان هم 

                                                        برخورد کرده اید؟

نه اصال. در ارتفاعات که اصال حیوانی وجود 

ندارد چون هم خطرات است و هم غذایی وجود 

ها  اما فقط کالغندارد که به آنجا بروند 

آیند و حتی تا ارتفاع هفت هزار و  باال می

کنند تا  متری نیز ما را دنبال می ۰۵۵

ها از  بتوانند از غذای ما بدزدند این کالغ

ترند و اگر غذا را خوب  های معمولی بزرگ کالغ

برند و حتی من دیدم  پوشش ندهیم آنها را می

با نوک منقار خودشان آنچنان به کنسرو 

کنند و از  زنند که آن را باز می ه میضرب

 ۰۵۵خورند ارتفاع هفت هزار و  داخل آن می

گویند برای همین  متری را ارتفاع مرگ می

کند. بدن انسان  جانداری در آنجا زندگی نمی
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در این ارتفاع خود به خود انرژی خود را 

دهد چراکه اکسیژن در آنجا یک  از دست می

ین حساب است سوم حالت عادی است و روی هم

که در ارتفاعات خواب و خوراک ما بسیار کم 

شود چون به کوهنورد حالت تهوع دست  می

تواند برای هضم غذا به اندازه  دهد و نمی می

 کافی اکسیژن مصرف کند.

بعد از اینکه لوتسه و اورست را فتح کنیم 

                         تان چه خواهد بود؟ برنامه

ت که دیگر به زندگی برنامه من این اس

توانم این  ام برسم فعال مجرد هستم و می شخصی

صعودها را انجام بدهم اما وقتی در 

ام مسئولیت به وجود بیاید ان وقت  زندگی

ها سپری  توانم نصف سال را در کوه دیگر نمی

کنیم. البته یک چیزی را به شما بگویم من 

دانستم این کار  های اول می اگر در همان سال

قدر خطرناک است و اینقدر ریسک باال دارد چ

زدم ولی حاال  هیچ وقت دست به این کار نمی

توانم آن را  به جایی رسیدم که دیگر نمی

های آینده  نصف و نیمه رها کنم. در سال

مطمئنا کسانی خواهند آمد که برای این کار 

خواهم این یک کادو  تالش خواهند کرد اما می

 ۴۰ن باشد تا حاال از طرف من به ملت ایرا

قله  ۴۱نفر در طول تاریخ بدون اکسیژن هر 

باالی هشت هزار متری دنیا را فتح کردند که 

اکثرا اروپایی بوده و فقط یک آسیایی از 

کشور کره در بین آنها وجود دارد برای 

ها باور اینکه من با این امکانات  اروپایی

قله را فتح کنم خیلی سخت بود اما  ۴۶کم 

ام تا به اینجا  گی خودم گذشتهاز زند
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ام وامیدوارم بتوانم این کار را به  رسیده

 خوبی به پایان ببرم.

               چرا دوست دارید دور از چشم مردم باشید؟
دوست ندارم مردم مرا با انگشت اشاره نشان 

خواهم زندگی عادی داشته باشم و  دهند می

حتی کنم. من  خودم را زیر افتخارات دفن نمی

روم  برای رفتن به دانشگاه هم با دوچرخه می

 و مثل همه زندگی عادی دارم.

 

   مهر خبرگزاری منبع:

 www.mehrnews.com         
 گفتگو: علی رضایی 
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 راینهولد مسنر

 

 
 

 کوهنوران از معروفترین راینهولدمسنر یکی

 71شمار می رود که در حال حاضر دنیا به 

جنوب  در منطقه ویلنوس در 7411سپتامبر 

سالگی  02 سن تا تیرول ایتالیا متولد شد.

جوانی بسیاری از مسیرهای  توانست علی رغم

دولومیتها را که در غرب آلپ قرار دارند 

به همراه برادرش گونتر صعود نماید و درست 

بود که سبک صعود آلپی را  از همان زمان

گونتر  د.الگوی خود انتخاب نمو نبعنوا

 درنزدیکیاثر سقوط بهمن بر 7412در سالبعدها
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نگاپاربات جان نا دیامیر جبهه اصلی کمپ

ان او به همراه آن زمخود رااز دست داد.

موفقیت آمیز به خود بر  راینهولداز صعود

و پس از تراورس کوه باز  روی جبهه روپال

ر بر این نخستین تالش برادران مسنمی گشت.

روی کوهی در هیمالیا بود که با فاجعه 

سالها طول کشید تا راینهولد بر  .همراه شد

 راینهولدضمن این غم بزرگ فائق آید. بعدها

نانگاپاربات توانست به و به صعودانفرادی

 0222الی عنوان نخستین انسان، سایر قلل با

ضمن آنکه بعنوان نیز صعود نماید. متر را

به صعود هفت قله سومین کوهنورد موفق 

 تمام قاره ها شد.زمانیکه از او مرتفع

 برترین کارهایش در هیمالیا سوال مورددر

 صعودهای 7410سال از مردم :دنموعنوان ،شد

 اورست و صعود انفرادی به اکسیژن بدون

را بعنوان کارهای خارق نانگاپاربات م

ولی به نظر خودم تراورس  .دانستندمی العاده

به همراه 'هانس کمرلندر' که  II به I گاشربروم

م شد برترین کارم در انجا 7401در سال 

 72شماره  گاهنامه اورست )بههیمالیا بود

  .د(مراجعه شو

 

مسنر اقدام به صعود هیدن پیک  7411در سال 

به شیوه آلپی نمود. این  (I گاشربروم)

دومین صعود کوه بود که با موفقیت صورت می 

  .گرفت
برای "صعودش می گوید:وی در مورد سبک 

ترین  انجام این کارها می باید از پائین

 - ممکن شروع به کار نمائید. شما میسطح 

باید همه لوازم مورد نیاز برنامه را در 
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داخل کوله بار خود حمل کنید و در صورت 

 دورازه نیاز به شبمانی کمپ خود را ب

هرگونه خطری یافته و بیتوته نمائید. مسیر 

اید خودتان بیابید، ضمن می ب صعود را هم

 توانیدازاکسیژن مصنوعی استفاده آنکه نمی

 ."کنید
در میان صعودهای مسنر بر روی کوههای 

هیمالیا می توان صعود انفرادی او به 

اورست را تنها صعود انفرادی واقعی این 

کوه که به سبک آلپی صورت گرفت دانست. این 

صعود در فصل مونسن و در زمانیکه هیچ 

کوهنوردی در منطقه حضور نداشت از طریق 

مسیری جدید و در جبهه شمالی صورت گرفت. 

البته امروزه صعودهای انفرادی زیادی بر 

روی قلل هیمالیا صورت می گیرد. اما اکثر 

آنها در زمانی انجام می شود که تیمهای 

زیادی در منطقه حضور دارند. مسنر همچنین 

رای پی بردن جزو آن دسته غربیانی بود که ب

رار یتی )موجود افسانه ای مناطق صبه ا

 -می اوخودش.صورت داد تالشهایی را (هیمالیا

گوید دوبار موفق به دیدن این موجود شده 

دومین ادعای مسنر در این مورد به  .است

آخرین تالشهای او در منطقه قراقروم باز می 

اما این مطلب بدون هیچگونه دلیل و .گردد

او وعده ارائه عکس حیوان .دبرهانی بیان ش

ولی هیچگاه این مطلب به حقیقت  داد را

نپیوست و او تنها حدس میزد یتی حیوانی 

 .استبزرگ و تنومند و مانند خرس پر مو

برخی معتقدند شخصیت مسنر پس از صعودهای  

آنها .متعددش در هیمالیا کامال تغییر کرد

صعودهای مچنین معتقدند ششهای مسنر بر اثره

ن اکسیژن در هیمالیا دچار مشکل و آسیب بدو
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البته آنها می گویند مسنر کامال آگاه شده.

ارتفاع  فشارهای سخت ده که درزمان ایجادبو

 .برای مقابله چه کاری باید انجام دهد
در برخی صعودهایش  دهه هفتاداو یکه درزمان

ناکام ماند منتقدین او بیشتر بر نظرات 

 و را از لحاظی اخود پافشاری نمودند و حت

  .دانستند دچارمشکل روانی

این میان کوهنورد معروف پاکستانی نظیر در

برودپیک( )صعودکه با مسنر صعودهایی "سبیر"

باال  عمسنر در ارتفا"انجام داد می گوید:را

. اگر این مطلب "از حشیش استفاده می کرد

 اشد تصور اینکه سلولهای ششهایصحت داشته ب

 .نیست از ذهندور شندبا نقصان شده دچار او
  .مسنر این موضوع را به شدت تکذیب نمود

 
البته مسنر تنها در ظاهر و به خاطر 

صعودهایش به شهرت نرسیده بلکه او دارای 

شخصیتی بسیار قوی است. او هیچگاه نسبت به 

عقاید و نظرات سایرین بی تفاوت نمی ماند. 

هر چند گفتن اینکه آیا نظرات مسنر چیزی 
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ر درونش وجود دارد کار آسانی د است که

  ت.نیس
خود بارها از مسنر در طول دوران کوهنوردی 

وی پس از دو صعود نخست سوی دیگران نقد شد.

زدست داد خود به هیمالیا سه هم تیمیش را ا

آن جمله بود. پس از از که برادرش گونتر

بازگشت از برنامه هایش او را متهم کردند 

در ا ترک کرده.دوستان در حال مرگش رکه 

که مسنر بی تفاوت از کنار زمانی IIگاشربروم

اطریشی که در شکافی سقوط کرده کوهنورد جسد

او را متهم کردند که از روی ،بود گذشت

 .بدنهای دیگران خود را به قله می رساند
بعدها زمانیکه به همراه کمرلندر برای 

از آن محل می گذشت  I به II تراورس گاشربروم

 توجهی را برای جابجایی و دفن ابلزمان ق

 .آن کوهنورد صرف نمود

برخی از عالقمندان کوهنوردی معتقدند مسنر  

% در معرض خطر 4/44در طول برنامه های خود 

مرگ قرار داشته. شاید اینگونه باشد اما 

دارد شرایط بدنی بسیار  آن چیزی که واقعیت

مسنر پس .در طول برنامه هایش است مناسب او

و شد ثروتمند یودهایش تبدیل به مردصعاز

بدون آنکه دیگر بدنبال دردسرهای کوهنوردی 

قصری در آلپ ایتالیا شد و خود باشد ساکن 

نه ماجراجویی اکتشاف، کوهنوردی و هرگورااز

 ادگرفتنبرای ی"می گوید:اوخود.دیگربازداشت

 نرالبته مس."ام برخی چیزها دیگر پیر شده

 1990سال خت،اودرتنها به کوهنوردی نمی پردا

کیلومتری  0022روز موفق شد مسیر  40در مدت 

ی کند.هرچند درسفر به قطب قطب جنوب را ط
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  کانادا تا سیبری مسیر طی و شمال

 ناکام ماند.

 سخت ترین مسیرها در راه رسیدن به هدف 

باز  0222گ مسنر به سال اما آخرین صعود بزر

سال پس از نخستین صعود  02درست می گردد.

ات او باز هم به این کوه و به نانگاپاربا

 قبل برای تالش بر رویسال 02همانند بازگشت.

 نیز یکی دیگر از اینبار و مسیری نو

سال قبل  02همانند " هوبرت"برادرانش یعنی 

بود او را  "گونتر"که با برادر بزرگترش 

اما آنها پس از تالشی سخت و  .همراهی می کرد

کوه به دلیل  تفاعات باالیرسیدن به ار

   .مسیر بازگشتند بودن خطرناک

جلد کتاب در مورد  12از مسنر بیش از 

مناطق مختلف هیمالیاو صعودهایش منتشر شده 

 و بارهادر نشریات او گزارشهای و مقاالتو

 .مجالت مختلف به چاپ رسیده

مسنر نسبت به پیروزیهایش بسیار حسود بود، 

د اما پیروزیهای او به خاطر حسادت نبو

بلکه بدلیل سبک برتر صعودهایش پیروز می 

  .شد

 

 نوبسایت تبییان زنجامنبع:

 

  

 . درکوه هیچگاه ندوید -   

 .خانه کوچک کوهنورد است ٬کوله پشتی   -  

 .قدمهای خود را نسبت به شیبها تنظیم کنید   - 

 .کوهنوردی ورزش جمعی است از تک روی پرهیز کنید   - 

 . ویدکوه نره تنها ب  -   
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   سایه( -ف ال-)هابتهاج هوشنگ 

 

متولد  در رشت 6031در اسفند هوشهنگ ابتهاج

شناس مردان سر ابتهاج از قاخانآپدرش  شد.

رشت سینایس بیمارستان پورئمدتی ر و رشت

دبستان  تحصیالت ی دوره ابتهاج هوشنگبود.

را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند 

دفتر شعر خود را و در همین دوران اولین 

 . به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد

ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به 

شت ساکن بود و این  نام گالیا شد که در ر

عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه 

ان ایر سرود.بعدها که ن ایامآای شد که در 

شد، حران  نگ و ب خونریزی و ج ابتهاج غرق 
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نام کاشعری  یابه  به روان)گال شاره  با ا  )

همان روابط عاشقانه اش در گیرودار مسائل 

مدتی به عنوان مدیر کل  ابتهاج.سیاسی سرود

شتغال  یتشرکت دول کار ا به  هران  سیمان ت

منتتزل شخصتتی ستتایه کتته از منتتازل   .داشتتت

بتا  6031ان است در ستال سازمانی شرکت سیم

نه  یراث  وانغارنام خا سازمان م بت  به ث

گی ر گذاری فرهن نام  ین  یل ا ست . دل سیده ا

ین  یاط ا فی در ح غوان معرو خت ار جود در و

عروف  شعر م سایه  که  ست  نه ا غوان را خا ار

ست. ته ا خت گف قدمت برای ان در نه  این خا

ندارد ندانی  مان آاما از ،چ که در ز جا  ن

ن محفل ادبی بزرگان شعر و آسکونت سایه در 

سی های قمو ست  حل نش ست آی و م بوده ا ها  ن

گ دارای باالیی است.ارزش فرهن سیار  سایه ی ب

به اجرای شعر خوانی بر متزار  6031در سال 

که  پردازد  می  شیراز  نر  شن ه حافظ  در ج

پاریزی در ستانی  تر با عروف  دک سفرنامه م

پاریز تاپاریس( یر خود )از  بی نظ ستقبال  ا

جان  ندگان و هی شنیدن  آشرکت کن پس از  ها  ن

د که تا اشعار سایه را شرح میدهد و مینویس

بل از  که آق ست  کرده ا می  باور ن گز  ن هر

شعر نو تا این حد هیجان مردم از شنیدن یک 

 . زده شوند

سرپرست برنامه  6031تا  6033ابتهاج از سال 

برنامه گلها در رادیو ایران و پایه گذار 
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تعتتدادی از موستتیقیایی گلچتتین هفتتته بود.

صنیف سط  غزلها،ت مایی او تو شعار نی ها و ا

نان ایرانی نظیر محمدرضا شجریان اموسیقی د

. ناظری و حسین قوامی اجرا شده استشهرام ،

یز  خاطره انگ صنیف  جایی تو"ت پری ک و  "ای 

از اشعار   "سپیده )ایران ای سرای امید ("

عد سایه ب له از حادسایه است. یدان ژا ثه م

( به همراه محمدرضا لطفتی 6031شهریور  61)

،به نشانه ادهمحمدرضا شجریان و حسین علیز،

 .اعتراض از رادیو استفا داد

ثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او آاز مهم ترین 

های حافظ است که با عنوان حافظ به  زلغاز 

توستط نشتر  6011سعی سایه نخستین بتار در 

دید کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با تج

سال  سایه  شر شد. تازه منت صحیحات  ظر و ت ن

ظ شناسی کرده  حافوهش وصرف پژهای زیادی را

که این کتاب حاصل تمام زحمت هاست که سایه 

  .است مقدمه ان را به همسرش پیشکش کردهدر 

ند  ته ا شعر گف باره ی  کاس در ید انع که با

ستتایه ای از واقعیتتت صتتدای روزانتته باشد،

تر از زمان و زمانه خود پیش بنماید و فرا

شتتعرای شعر، بتترود.در ایتتن تعریتتف مستتلمن

. با معاصر گنجانده میشودری از دوران بسیا

ان نام های ریز و درشتی این همه اما در می

اخیر سنگ بزرگ شعر را به پیش  که در صدسال

ند نام شانده ا مییهاک مه  که ه ستند   - ی ه
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شان خودش  .شناسند قول  به  یا  هاج  شنگ ابت هو

ستتتایه( در ایتتتن میتتتان شتتتاید -التتتف-)ه

اعر دوران ما زبانزدترین و سرشناس ترین ش

سباشد. گانک که بزر یات او را  ی  ادب و ادب

" نامیده اند به قدری در میان "حافظ زمانه

عه  مردم و جام ناگون  قات گو ها و طب یه  ال

می عامی   تا  می  که از ا شته  فوذ دا  -ن

شناسندش و شعرش را ازبرند.البته این هنر 

هنر واالی فرزند زمان خویش بودن و در .اوست

 .فراتر زیستن است زمانهای

ها شعر تا آج ابت شاید  که  ند  نه ای را ما ی

ع ها ب سل  ماتش ن قاب کل خود را در  شود  د ب

 . دید

سایه  سیار شعر  ستردگی ب عاد و گ دارای اب

بتته اشتتکال گونتتاگون  ابتهاج از شتتعراستتت.

چنانکه زمانی شعر او دارای استفاده میکند.

مانی  ست و ز نری ا بانی و ه های ز یدگی  پیچ

ستفاد شعر ا کارش از  یان اف برای ب گر    ه دی

ند.گاهی می بر ک یک شعر  قش  هاج ن ای ابت

گاهی تصویر  گاهی میدهدوآداردکه  رسانه را

خالق هن  صاویر ذ ست. و ت یر او نا ام یک مع به 

سایه  با شعر -الف-هوشنگ ابتهاج یا همان ه

هم ابزار  ست ووزندگی کرده است.شعرهم هنر ا

کر که در اجتماع اثر او به عنوان یک روشنف

را از وصف ابتهاج شعر  با اینگذاری میکند.

ند و از عدد میبی یای  مت هم  زوا یه  هر زاو
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گاه دقت او در ن یک نوع برخورد میکند.آبا 

، ترانه هایی که به حافظه خدمت ترانه است 

تو ای  ثل " ند م خورده ا گره  مردم  تاریخی 

جوانی و  سرت  گاه ذوق اش ح جایی" و  پری ک

شعرش  گاه  شود و  صور می یری را مت مت پ حک

در واقع شعر ابتهاج منشوری گاهی.آو اندرز 

ق ست ازا نور  که در  یه  یرد هر زاو رار میگ

 .یدآبه یک رنگ در می 

کن شعار  مم فوذ ا یل ن که دل شود  ته  ست گف ا

لف اجتماعی  و دو ابتهاج در میان مردم مخت

شته و سل گذ سل خوانسه ن مروز تو ندگان ا

موسیقی به اشعار اوست.این جمله غلطی نیست 

کتته تستتلط و مهتتارت و کرد فهامتتا بایداضتتا

که با شناخت ابتهاج بر موسیقی چنان است 

سیقیدان به مو ها  شعارش بار نی  ا های ایرا

بویژه موسیقیدانان سر شناسی چون شجریان و 

لطفی و . . . جهت واقعی را نمایانده است 

          این کار او تنها از طریق شعر صورت 

 گردآوری : مهیار طربی

 

 . ت را بهم نزنیدنظم طبیع   -

 .را به آتش نکشید  گیاهان   -

 .به حیوانات آسیب نرسانید  - 

 . ب چشمه ها را آلوده نکنیدآ -   
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 :برف كوری

درست مانند پوست، سطح چشم)قرنیه و ملتحمه(

معرض اشعه ماوراء بنفش را جذب مي كند.در 

ب قرار گرفتن طوالني مي تواند باعث آفتا

 كوريبشود و برف  سوختگي این بافت ها

(Photophthalmia راایجاد كند.هر منبع اشعه)

، المپ هاي ماوراء خورشید – ماوراء بنفش

مي تواند  –بنفش یا جوشكاري برق كاري 

در مدت در معرض اشعه تولید برف كوري كند.

شدت نور،  قرار گرفتن هیچ احساسي بجز

نشانه هاي این اخطاري به فرد نمي كند.

ساعت تكامل  11تا  8ر ت داختالل ممكن اس

در ابتدا احساس خشكي و ناراحتي پیدا كنند.

اما زماني كه نشانه چشم مشاهده مي شود، در

م ها گسترش پیدا مي كنند احساس پر بودن چش

حركت چشم ها از شن به انسان دست مي دهد.

ها یا چشمك زدن شدیدًا درد آور مي شوند. 

اند رفتن هم مي توحتي در معرض نور قرار گ

باعث درد بشود.بادكردن پلك ها قرمز شدن 

وقوع مي یار به بسچشمهاواشك آمدن 

برف شدید مي تواند چند  یك كوري پیوندند.

حتي مي روزي فرد رااز كار بیاندازد و 

آسیب دائمي به چشم تواند به زخم قرنیه و

 .منجر گردد
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  ی:از برف كوری جلوگیر

 

ا مي توان و باید ب یبروز برف كوراز 

اي آفتابي یا گوگل، استفاده از عینك ه

رصد دكه كمتراز ده هر لنزي جلوگیري كرد.

 erythemalپوست)طیف نوري ایجاد كننده قرمزي 

bandانتقال نانومتر(را 321(نور خورشید)زیر

دهد چیز مطلوبي است.عینك ها باید بزرگ و 

داراي انحنا به اطراف باشند تا مانع از 

ب و و پایین بشوند. نور منعكس شده از جوان

زیاد زماني كه مقدار اشعه ماوراء بنفش 

  -عینكالارتفاعات مقعر پوشیده ازبرف،مثاست،

 -ایمنمترجم(–)شبیه عینك جوشكاريهاي گوگل

علي رغم اینكه ممكن است كه آن تر هستند،

ها كمتر راحت باشند و زود مه آلود شوند. 

ی اگر فقط عینك عادي موجود باشد باید رو

ختگي سوها را كرم ضدآفتاب زد تاازپلك 

باید  ارياضطر آفتابعینك .دكرجلوگیري 

اضطراري مي توان داشت ولي درحالت  همراه
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یك تكه مقوا با یك سوراخ كوچك در وسط از 

توان  ميآن براي دیدن،استفاده كرد.چشمهارا

هر زمان فقط به نوبت طوري پوشاند كه در 

 یك چشم در معرض نور خورشید باشد.

م باید ها در روزهاي ابري هحافظت از چشم م

ی آفتابي انجام هابا همان شدت و دقت روز

 -برف،صورتي كه ابرها نازك باشندشود.در

كوري حتي در یك طوفان برف هم مي تواند به 

 وقوع بپیوندد.

                                                    درمان برف كوری:
ه خود ظرف چند روز برف كوري به طور خود ب

.درد)كه مي تواند شدید بهبود پیدا مي كند

محیط تاریك س سردومي توان با كمپرباشد(را 

استفاده به هنگام موالي . موقتًا تخفیف داد

(از داروهاي چشم كه حاوي استروئید ساعتر)ه

ضدالتهاب باشند،میتواندباعث تخفیف دردو 

تر شدن دورة كاهش واكنش التهاب و كوتاه

مریض نباید چشمهاي خود را . فرداري شودبیم

ید موضعي نبااز مواد بي حسي بمالد.

چرا كه آنها خیلي سریع تأثیر استفاده كرد،

دهند و ممكن است باعث آسیب خودراازدست می

 سطح ظریف مردمك شوند.

 یمنبع: پزشكي كوه نورد

 نوشته: گروهي از پزشكان آمریكا

 یترجمه: رحیم دانای
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         :نیات و سیگار در ورزشمضرات مصرف دخا

ارها از طریق رسانه ها و جراید در رابطه ب

با مضرات سیگار ودخانیات بحث و صحبت شده 

است و تکرار گفته های گذشته و اصول علمی 

اجب است ولی هدف زیان های سیگار هرچند و

ولی مصرف دخانیات و سیگار این مقاله نیست،

که نیاز  در ارتفاع از آن مقوله هایی است

به توجه و تذکر چندباره و جدی تری دارد 

که البته در باره آن کمتر گفته یا شنیده 

 .شده است

 

شاید شما هم گاهادرحین ورزش کوهنوردی و 

ئم اولیه متر که عال ۲۰۵۵ارتفاع باالتر ازدر

می آید ندرتا  بیماریهای ارتفاع بوجود

اشید که پشت تخته سنگی شاهد کوهنوردی ب

 هایی پک  لی وافرمی با راروشن کرده و سیگاری
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آن ناشی از دود سیگار و به سیگار خود می زند

.اثرات دماده سمی می باش۱۵۵۵حاوی حدود 

است  مربوط به نیکوتین آن سیگار خوشایند

همچنین سیگار دارای مواددیگری ازجمله گاز 

.  ..مونوکسیدکربن و فرمالدئیدو قطران و

 .استجودی آن موترکیبات گازمی باشد که در
با  به ریه ها ورود کربن بعدازمونوکسید

اکسیژن را  هموگلوبین خون ترمیب شده وجای

میل ترکیبی  نیست بدانیدبد گیرد)شاید می

بار ۲۵۵مونوکسید کربن با هموگلوبین خون 

باهموگلوبین  بیشتراز میل ترکیبی اکسیژن

      از بخشی  اشغال   باعث امر  همین و است(
مونوکسید کربن می خون با گاز  ینهموگلوب

کسیژن رسانی به بافتهای حیاتی سیستم اشودو

درنتیجه  دچار اختالل می کند را مغز نظیر ما

اکسیژن کمبود شرایط در فردمصرف کننده سیگار

فردعمل کشیدن سیگار  اگر حال و می گیردقرار 

کمبود  شرایط که رمت۲۰۵۵رادرارتفاع باالتراز

دچارعالئم  انجام دهد ستامهیا درآنجا اکسیژن

 که عالئمی گیر می کمبوداکسیژن قرار حاد

 -تپش  سرگیجه سرد، تهوع،استفراغ،عرق نظیرحال
شودالبته این عالئم خصوصا  می سردرد قلب و 

 مصرف سیگار درافرادی که عادت کمتری به

 .خطرناک تر است و شدیدتر دارند
سرد  درفصول مونوکسیدکربن همان گازی است که

در اثر  بی بو بودن آن و ل بعلت بی رنگ وسا

سال  در نفر ۲۵۵بی احتیاطی باعث مرگ حداقل

                  .                         شوددرکشورمامی

ارتفاع بعلت کمبوداکسیژن  در مصرف سیگار

کمبوداکسیژن موجوددر  بر رسانی)که مزید

اکسیژن عضالنی بدن، است(به بافتهای محیط
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وضعف  زودرس سیده وباعث خستگیکمتری ر

فرد نمی تواند به  نتیجهدر عضالنی می شود

همچنین بدلیل راحتی به صعودخودادامه دهد.

زمن همچون بیماری و ممشکالت تنفسی حاد بروز

آمفیزم باعث اختالل اکسیژن برونشیت مزمن و

ش کارایی و فعالیت ورزشی رسانی و کاه

  .                   شود می کوهنورد

است که ترمیم زخم ها در بدن الزم به تذکر

تاخیر صورت می گیرد.  ۹۵۸افراد سیگاری با 

بیشتر مراقب  در نتیجه این افراد باید

اثر اجسام تیز و برنده و در صدمه دیدن خود

رزش کوهنوردی نظیر همچنین صدمات ناشی از و

کشیدگی عضالت،پیچ خوردگی مچ پاودیگر صدمات 

                                                                                            .     باشند عضالنی

بان ارتفاع باعث افزایش ضرمصرف سیگار در

گرددواین شرایط  قلب وافزایش فشارخون می

 فشارخون ازدیادافرادی که دارای  برای

د به مراتب می تواند خطرناک کنترل نشده ان

مواقعی می تواندباعث بروز  در باشدوحتی

ارتفاع باال( سکته های قلبی ومغزی)خصوصادر

 .گردد
در طول زمان باعث افزایش مصرف مزمن سیگار

بیماری پلی سایتمی می گردد.  خون وغلظت 

      معرض مزمن کمبود سیگاری در زیراافراد

اکسیژن در طول زندگی می باشندو بدن برای 

ت خون است به افزایش غلظ جبران آن ناچار

بهتر  ضعیت خونرسانی بدن را تا بتواند و

آن اقدام به افزایش ترشح  برای جبرانو کند

می کند  هاکلیه  از”اریتروپوئتین“هورمون

مغز استخوان باعث  اثر براین هورمون با که

افزایش غلظت خون می گردد. و خونسازی بیشتر

خاطر همین هم افراد سیگاری دارای لب ه و ب
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صورتی سیانوزه وکدر می باشند  وهایی تیره 

بیشتر  و راحتی نمی توانند نفس بکشنده بو

 .مواقع احساس تنگی نفس دارند

                                                                     

سیگار  امصرف دخانیات وورزش کوهنوردی ب کال

بوجود  تواند عالوه میه و ب مغایرت دارد

شد حتی کوهنورد با ت جدی درآورنده مشکال

گاهی استفاده  اگر بصورت تفریحی و هر از

  .گردد

 انتدوین: دکتر حمید مساعدی

 کوهنوردی عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی

 
 سایت انجمن پزشکی کوهستان ایرانوب برگرفته از

 

ستراحتها ایستاده درهوای سرد استراحت نشستن خیلی کم داریم بیشترین ا -
 .  ی استدو دقیقه ا ییک ال ٬مان و ز
 

و همیشه جمعی به قله برسید که  یک به قله ها هیچگاه شتاب نکنید نزد -
 .برتری وجود ندارد ٬بدانید درجمع کوهنوردی بین افراد 

 
یک پالستیک جهت جمع آوری آشغالهای خود تا زمان برگشتن به  -

رعایت شود  شهرخود الزامی است )اگراین فرهنگ کوهنوردی همه جا
کنار پناهگاه ها ٬ کنارآبشارها ٬هامطمئن باشید هیچگاه کنارچشمه 

 (لی مشاهده نخواهیدکردغاآش ٬ومسیرها وقله ها 
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به پایش جوی آبی می کشانم         ه دست خود درختی می نشانمب  

برای یــــــادگاری می فشـــانم       کمی تخـم چــمن بر روی خاکش   

 

است.  طبیعتز زیباترین مظاهر درخت یكی ا

ی و درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرم

آسایش  موجب باعث تلطیف هواو مظهر زندگی و

 .باشدورفاه شهروندان و صفاوپاكی طبیعت می

 موثر بوده درختان همواره در زندگی بشر

قرنهاست كه آدمی در سایه شاخسارشان اند.

انده ا و تابش خورشید درامان ماز شدت گرم

مند  شیرینشان بهره و  الوان هایمیوه  واز

 الیه الب در كه آوای پرندگان تاس گشته

جانش را  و شاخسارشان مأوا گزیده اند،روح

صفا بخشیده و قلب وی را مملو از خوشی و 

ه است. در دل زمستان سرد نیز شادابی نمود

تنه درختان  از ای كه هیمهدیگر به مدد بار
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خته افرو كه از آن آتشی و آورده فراهم

تاب آورده وباآنها دست  سرماو یخبندان را

دیگراین شكوفه  باراست و  و پنجه نرم كرده

فرا  او نوید كه بهدرختانند  های زیبای

 .             انگیز را می دهند رسیدن بهاری دل
از  به این ترتیب بهره مندی هایی كه

شماراست.  درختان عاید بشر می گردد بی

انسانهایی  است كه ه همین دلیلشاید ب

در  فرهیخته نظیر شعرا و بزرگان و اساتید

نظر قرار  زمینه ادبیات همواره آنرا مد

درخت مظهر .دان بدان توجه نموده داده و

  و زیباترین از یكی و وحیات زیبایی

است كه بخش مهمی  منابع طبیعتپرثمرترین 

سازد.در  یازهای انسان را برآورده میاز ن

اسفند ماه به عنوان "هفته  00تا71ان،روزایر

است که نخستین  نامگذاری شده"منابع طبیعی

 " درختكاری اسفند "روز  71این هفته یعنی روز

 .است
امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان 

نقش مهم تری در زندگی بشر ایفا می كنند، 

و  ز سویی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعتا

وند و منابع تامین فناوری را موجب می ش

نظیر وسایل چوبی، مبلمان،  كننده محصوالتی

انواع مدادهای مختلف( التحریر)كاغذ، لوازم

اران محصول دیگر محسوب می شوند الوار و هز 

سوی دیگر به منزله ریه های یك شهر واز

مت اعضای تلقی شده و نقش مهمی در تامین سال

از مورد می كنند.این مورداخیرجامعه راایفا

 .                    باشدقبل مهم تر می
چرا كه به دلیل فعالیت كارخانجات صنعتی و 

نیز ازدیاد وسایط نقلیه عمومی و فعالیت 
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روزانه آنها در سطح شهرهای بزرگ از جمله 

تهران آالینده ها و گازهای مهلك و خطرناكی 

نظیر دی اكسید كربن در هوای شهرها فزونی 

را تهدید می كند و یافته و سالمت افراد 

افزایش هر چه بیشتر این مواد آالینده كاهش 

میزان اكسیژن در هوا را سبب می شود و این 

وضع نامساعد گروههای آسیب پذیر نظیر 

بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و 

 .                كودكان را بیشتر تهدید می كند
در چنین شرایطی مساله درخت و درختكاری 

لی مناسب برای مبارزه با آلودگیهای راه ح

مذكور به شمار می آید. ایجاد جنگلهای 

مصنوعی و فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ 

به تاسیس كارخانجات تولید اكسیژن می 

ماند. در همین راستا در كشور عزیزمان 

اسفند هر سال به درخت و  71ایران 

درختكاری اختصاص یافته و آن را روز 

ام نهاده اند. به این ترتیب درختكاری ن

اسفند ماه كه آخرین  71همه ساله در روز 

ماه فصل زمستان است در حالیكه همه 

ایرانیان خود را برای استقبال از روزهای 

پر طراوت بهاری آماده می كنند. نهالهای 

جوان به دست خاك مهربان و صبور ایران 

سپرده می شود تا به درختانی نیرومند و 

ل گردند و به این ترتیب گامی در سرسبز بد

 .             برداشته می شود محیط زیستآبادانی 
درختان سازگار باوضعیت جوی ایران  با کاشت

خشک و گرفتن شرایط آب و هوایی  و با درنظر

 -محیط کم باران اغلب مناطق کشور،می توان

طراوت کرد.طبیعت و فضای لطیف و با زیست را

زیبایی  وحفظ قای بشریای برای ب وسیله زسب
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به همه  ارزشمند عنوان میراثی وبه شهراست

ایران دارای در دارد.درختكاری انسانهاتعلق

ت تاریخی است، ای از عالیق ملی و سن پشتوانه

نیان باستان، ایرا که دهد تاریخ نشان می

در این جشنها به  جشنهای خاصی داشتندو

 احترام به خاک و زراعت و درختکاری پرداخته

 .گذاشتند می
شده به روشنی، وظیفه تک تک ما طالب یاد م

بع طبیعی ِ موجود، از منا رادر حفظ وحراست

 -توسعه وهمچنین مراتع خصوصًا جنگلهاو

، مشخص انسانیپایدار، به عنوان یک وظیفه 

ای  بطور خالصه روز درختکاری بهانهمی کند.

است برای اینکه ما به محیط زیست احترام 

 ا احیاء کنیم و یا حداقل آنگذشته و آنر

را با دقت بیشتری نگهداری کنیم.امید است 

حتی با کاشتن یک که با تالش در این جهت،

برای خویش  را آبادزمینی زیباونهال کوچک، 

 .مهیا کنیم که یقینًا کاری پسندیده است
کوچک را به  هایمان نهال من و تو با دست

ای گرم ، آفتاب و سپاریم می خاک سرداسفند

با کندوآب، اش می یش را هدیه راه طوالنیخو

سبز،  زمینِ  شود اش می اش بدرقه شکفتن پاکی

انگیزاست.چشم را نوازش  خیال و دوست داشتنی

ما با هم در روز درختکاری قراری دهد. می

ظ گذاریم و همدیگر را به کاشت و حف سبز می

کنیم.این قامت بلند  سفارش میزیبااین موجود

سبزی است که زیستن، شکوفایی،  طالیوباشکوه،

 فهماند. حرکت و پویایی را به ما می

 برگرفته از وبسایت تکناز
   www.taknaz.ir     

http://www.taknaz.ir/
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  ر آنچه باید در مورد ریزش بهمن بدانید!ه

          چرا بهمن در کوهستان اتفاق می افتد؟

ز یک میلیون اهر سال در سراسر جهان بیش 

من رخدادی وقوع بهبهمن اتفاق می افتد.

های ایران  طبیعی در کوهستان است.در کوه

نیز این روند وجود دارد و در فصل های 

های بسیاری زمستان و بهار شاهد سقوط بهمن 

کوهستان شمال تهران نیز هر سال  هستیم.در

بهمن اتفاق می افتد که متاسفانه باعث مرگ 

 .نان می شودتعدادی از هموط

 

              مهمترین عامل ایجاد بهمن چیست؟

خود شما! بر اساس آمار بیشترین بهمن هایی 
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کشته شدن انسان ها شده  که سبب آسیب و یا

مانی که ز.است توسط خود آنها ایجاد شدهاند،

زمانی که عوامل هشدارها جدی گرفته نشود.

اخته محیطی موثر بر وقوع بهمن به خوبی شن

وقتی یک اسکی ود یا به آنها توجه نشود.نش

ر روی باز از پیست اسکی خارج می شود تا ب

ک کوهنورد یا یبرف های نکوبیده اسکی کند.

شود تا بر  خارج می صعود از مسیر مشخص شده

 …وبگذارد برف ها از خود ردی به جایروی 

 
                        بهمن چگونه اتفاق می افتد؟

توده های برف بر روی شیب، بهمن با حرکت 

زمانی که شرایط ناپایداری بر روی شیب 

و با تحریک یک عامل خارجی داشته باشند 

ازه باریده، باد، وزن یک )وزن برف تمانند:

وقوع بهمن تابع .ایجاد می شود…(کوهنوردو

باد،  و جهت شدت برف، بستر مانند: شرایط محیط

اتصال کریستال های  میزان برف تازه،عدم

می،گرم شدن در برف تازه باریده به برف قدی

است.با حضوراین … طول روز،شیب نامناسب و

امکان وقوع بهمن به شدت عوامل کنار یکدیگر

 .افزایش می یابد
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                                         ن:انواع بهم

اما به دو شکل بهمن انواع گوناگونی دارد، 

اساس آمارها رباست،بهمن قالبی و بهمن پودری

بیشترین قربانیان بر اثر وقوع بهمن قالبی 

 .کشته شده اند

است که  توده ای از برف:بهمن پودری

این یستال های آن به هم نچسبیده اند.کر

الفاصله بهمن بیشتر در هنگام طوفان یا ب

این بهمن شکلی بعد از آن ایجاد می شود.

 .را بر روی شیب ایجاد می کند ^ شبیه

 

ه دلیل شکست یه الیه برف بهم ب  :لبیبهمن قا

پیوسته روی یه الیه برف ضعیف قبلی ایجاد 

وجود یک خط شکست مشخص در باالترین  .می شود

بخش بهمن )تاج بهمن(ساده ترین را شناخت 

 .این نوع بهمن می باشد
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 مهمترین عوامل وقوع بهمن کدامند؟

 شیب و عوارض منطقه-  ۱ 

 آب و هوا منطقه -۲

 وه الیه بندی برفنح - ۶

 انسان ها -۱

شکل شیب نیز تاثیر زیادی : ارض منطق شیب وعو

در وقوع بهمن دارد. بیشتر بهمن های قالبی 

 .در شیب های محدب ایجاد شده اند
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 ۶۵مناسب ترین شیب برای ایجاد بهمن بین 

بیشترین تعداد  و درجه)شیب بحرانی(است۱۰تا 

 .تفاق افتاده استبهمن در این شیب 

 

هر چه برف تازه ببارد  : آب و هوای منطقه

 -یا میاحتمال رخداد بهمن بیشتر می شود،
تواند حجم زیادی از برف را در یک شیب به 

ه کند و خطر بهمن را افزایش روی هم انباشت

اولین روز آفتابی بعد از چند  دهد.همواره

روز هوای برفی خطرناک ترین زمان برای 

 .رخداد بهمن است

 

 در طول فصل زمستان برف: الیه بندی برفنحوه 

دمای و  تازه در معرض عواملی مانند: باد
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دلیل به همین متغیر هوا در)روز و شب(است،

م متفاوت استحکابه شکل الیه های متفاوتی با

.نحوه الیه بندی بر روی شیب قرار می گیر

بسیار زیادی بر  برف بر روی شیب تاثیر

تازه بر روی یک الیه برف وقوع بهمن دارد.

یک بستر ناپایدار می تواند سبب لغزش الیه 

 .رویی و وقوع بهمن شود

 

اقبال  بهمن ناشی از بخت و وعنها:انسان

نیست،بلکه نتیجه تصمیم انسان ها است!بر 

از بهمن  ۸۵۸از  اساس آمارگردآوری شده،بیش

که منجر به مرگ یا صدمه شده اند،توسط ها 

انها به دالیل انسان ها ایجاد شده اند.انس

گاهی آعدم تصمیم گیری، متعددی مانند:)نحوه

ای نادرست، نگرش و عادت هوآموزش نامناسب،

عالیم هشدار …(و عدم انتخاب مسیر صحیح

دهنده وقوع بهمن را نادیده می گیرند و با 

تصمیم گیری نادرست سبب وقوع بهمن می 

 .شوند

                                                   چگونه است؟ شرایط مستعد وقوع بهمن معموال
الراس است و در  یک شیب تند که نزدیک خط
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ف همچنین حجم زیادی از برسایه قرار دارد.

 .در آن انباشته شده است تازه که توسط باد

 :اگر شاهد سقوط بهمن روی دیگران بودید

تشخیص شما نباید یک قربانی دیگر باشید! -

ا به منطقه وقوع یا ورود شمدهید که آ

به خطر می اندازد یا  بهمن،ایمنی شما را

 نه؟
نها کسانی شما تزمان بسیار حیاتی است، -

دقیقه  ۴۰اولین هستید که می توانید در

حیاتی پس از وقوع بهمن به قربانی کمک 

 .کنید
اگر محیط ایمن بود،آخرین نقطه رویت فرد  -

در مسیر سقوط بهمن با  و راشناسایی کنید

 .به دنبال قربانی بگردیدچشم 

سطح بهمن قربانی را نیافتید با اگر در -

روش های جستجو با سوند بهمن و استفاده از 

الکترونیکی(  بااستفاده از)دستگاههای یا

 .به دنبال وی بگردید

 :اگر خودتان گرفتار بهمن شدید

 .سازید راآگاه سایرافراد و بکشید فریاد -

…( کلنگ ووم،همه تجهیزات)کوله پشتی،بات -

 .را از خود جدا کنید

به سمت کنارهای بهمن  را خود سعی کنید -

 .بکشید

سعی کنید یکی از دستانتان را در مقابل  -

زانو ها را به سمت سینه  صورت قرار دهید و

تا فضای بیشتری برای تنفس در  خم کنید
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 .اختیار داشته باشید

اگر نور خورشید را می بینید، سعی کنید  -

ن را تکان دهید و به باالی برف خودتا

بکشید، در غیر این صورت انرژی خود را 

 .ذخیره کنید

 .آرام باشید و به تنفس خود نظم دهید-

 :همواره به یاد داشته باشید

 در هنگام اجرای برنامه کوهنوردی به همه -

تغییر در تغییرات محیط توجه داشته باشید،

ان شرایط برف و دمای محیط آن می تواند نش

 .دهنده افزایش خطر وقوع بهمن باشد
یا زنده ماندن  اجتناب از وقوع بهمن و -

نیاز به داشتن دانش در  ، آن بعد از رخداد

تجربه  ، دالیل و شرایط وقوع و مورد بهمن

صعود در مسیرهای برفی و انتخاب مسیر صعود 

 .و فرود صحیح دارد

 www.Mahziar.irمنبع: دست نوشته های مهزیار        

 

شده و دچار  کگاه درصعود به نفس نفس افتادید و حتی دهانتان خش هر
 :                                خستگی زودرس شدید

کوله پشتی سنگین  – ۵با دهان نفس می کشید  – ۰تند می روید  – ۱ 
بیهوده انرژیهای زیادی را  ابا کارهای اضافی ی – ۴دارید و منظم نیست 

درشیبها مستقیم  – ۶فاصله پاهای شما زیاد است  – ۳ازدست دادید 
 .آنقدر لباس پوشیده اید که بدن نمی تواند تنفس کند – ۷حرکت می کنید 

http://www.mahziar.ir/
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وشته است از طرف کسی که سعی این یک دلن

ال های تاسیسش همراه از همان اولین س کرده

وهنوردی را که من این گروه کتیالر باشد.

همواره شعارش انسان محور بودن این ورزش 

 ه اش شناختم.بوده به رفاقت های صمیمان

حادثه ی جانگداز  از یادم می آید که بعد

بود دوباره  درفک چقدر دشوار و طاقت فرسا

گروه بعد از گذشت  برخاستن و راهی شدن.و

قدم  از کوچ آن همراهان استوار روز چهل

این طور بود و فت راهی شوددوباره تصمیم گر

. پی گرفتکه برنامه های تقویم ورزشی اش را

از همان بدو ورودم به گروه به خوبی درک 

کردم که در آن هیچ باالدست و پایین دستی 

و حتی همنوردان وجود ندارد و همه ی اعضا 

 نظراتشان را بگویند محق هستند مساوی به طور

د و از طرف دیگر مسوولیتشان را بپذیرنو

و صمیمانه.در جلسات  داوطلبانه:دهندانجام 

 جلسات و مسوولین هیات ، مجمع متعدد گروه:

پایانی برنامه ها کافی است دست بلند کنی 

و راحت و صریح آن چه که در ذهن داری  

بیان نمایی و انتظار داشته باشی عکس 

بدون شائبه و رک به  العمل های متقابل هم

ه فقط هدف این خالصه در گرومیان بیاید.
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هستان را نبوده و نیست که فراز و نشیب کو

با آن نه به نظرم طی کنی تا به قله برسی.

خیلی کوهنوردان شاید و تعریفی که گروه تیالر

این نیست که  وهنوردی دارندهدفدیگر از ک

به قول دوستان  فقط با آماده سازی جسمانی 

سممان از پرورش روح و جعضله کلفت کنیم و

زندگی  خوبتر ین که بهتر بفهمیم وبرای ا

راستش اگر عمیق تر فکر کنیم غافل بمانیم.

در رو که نه همراه  کنیم کوهنوردی یعنی رو

شدن با صالیت کوهستان و آمیخته شدن با 

. خش آنطبیعت و تاثیر گرفتن از مواهب جانب

می تواند ثمره ای داشته باشد غیر از این ن

ر کنیم و نه این که بی دل و جان طی مسیمگر

های طبیعی صعود به  تنها بر تمامی زیبایی

گوش ببندیم بلکه نوای همراهی قله ها چشم و

باز هم سر  نیز نشنیده بگیریم ویاران را 

در الک زندگی شخصیمان فرو بریم و بال به 

ی از ورزشکاران دیگر بشویم دور شبیه بعض

درک ساده ترین مفاهیم اجتماعی انسان که از

                                   غافلند.بودن خود 

در این راه نیز من تیالر را متفاوت دیدم. 

وقتی قبل از عضویتم در گروه در اساسنامه 

شرح وظایف  فرهنگی کمیته روابط عمومی را 

ونه خواندم دریافتم که اینجا دیدگاه دیگرگ

وهستان برای همزیستی در کای حکم فرماست.

گروه فعالیت های زی فنی،عالوه بر برنامه ری

 - این گونه می مد نظر دارد.ودیگری را نیز 

همان ابتدای تاسیس جلسات مکرر، شود که در
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لغ ات کنندگان در آنها بکه گاهی تعداد شرک

برای پیش بینی برنامه های ،نفر می شد15بر 

ای عمومی مورد در برنامه ه خصوصافرهنگی 

وردان می گیرد چرا که بیشتر همن قرار تاکید

ها جذب گروه و ما از این نوع برنامه 

آن وقت است که برای کوهنوردی می شوند.

ز ده نمایشنامه ی دختران ننه دریا بیش ا

بماند که چقدر جلسه ی تمرینی تشکیل می شود

شعر زیبای  دوستان جداگانه وقت گذاشتند تا

آن سال های اول این شاملو را از بر کنند.

طریق اینترنت  مطالب ازقدر دسترسی به 

ایستی ساعت ها وقت می گذاشتیم بآسان نبودو

مطلبی یا شعری برای برنامه ها جور شود. تا

نمایشگاه عکس کوهستان یکی از پرخاطره 

که  ترین و پر مخاطب ترین فعالیت های ماست

به مناسبت های گوناگون)نوروز،سالروز 

تاسیس گروه،درختکاری،روز معلم و دانش 

      ک دیده می شد و می شود.( تدارآموز و...

             

یکی دیگر از فعالیت های روایط عمومی ما 

ه فرهنگی کنونی انتشار یتدر آن زمان و کم

 –اجتماعی و کوهنوردی  –مطالب مهم فرهنگی 

از بروشور صورت مکتوب بوده است. ورزشی به

تا بهاریه ی ماهانه ،تک برگ ایلجار گرفته

تا وزین تیالر کنونی. که رسید به نشریه نسب

البته می توان اذعان داشت که آن چه اکنون 

به این نام به دست همنوردان می رسد همه ی 
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و می شود با پتانسیل وجودی تیالر نیست 

و هم اندیشی اعضا همفکری همیاری و مساعدت،

هرچه پربارتر شدن نشریه و همنوردان شاهد

ی تواند پس از ای باشیم که به زعم من م

چکیده ی آن چیزی باشد سنامه پیشینه و اسا

شبرد که گروه به آن باور داردو جهت پی

موضوعات مطروحه در آن با جدیت می نظرات و 

 کوشد. 

و ان کالم این که آن چه تک تک اعضاج

 -میگروه راعمیقا به هم پیوند  همنوردان

دهد نه فقط انجام صرف ورزش کوهنوردی بلکه 

 که گذراز مسیر رفاقت ها و دوستی هایی است

ابی به به سوی دستیراالعبور زندگی صعب 

قله پرعظمت انسانیت هموار می سازد. 

از لحظه ای براستی چه چیز می تواند زیباتر

یت دراز می باشد که دوستی دست یاری به سو

ه ای به فراز آیی و چه احساسی صخرکند تااز

نشین تر که تنور دلت گرم است به دل 

 ک اندیش و صمیمی. همراهی دوستانی نی

                                                                                                

   گام هایتان همواره استوار

 1393دی ماه  -نسرین اسرافیلیان
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 :گروه یداخلاخبار 

مجمع عمومی گروه کوهنوردی تیالر هفدمین  -

 با حضور اعضا و 1393اسفند  8رشت در تاریخ 

 .همنوردان عزیزمان برگزار شد

این مجمع پس از بررسی عملکرد یکساله در 

هیئت مسئولین ، کمیته های شش گانه ، دبیر 

ری پیشنهادات جهت تغییر و بازرس گروه یک س

ین نامه مطرح شد که هر کدام اساسنامه و آی

گذاشته شد و در نهایت به نوبه خود به رای 

ر انتخابات هیئت مسئولین سال آینده برگزا

ین انتخابات به صورت زیر نتیجه اکه شد.

 میباشد:
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 کمیته آموزش: سعید ملکی مسئول 

 : آرش قدیمیمسئول کمیته فنی

  ظاهرکردار ساراتدارکات:،ول کمیته مالیمسئ

 نگی: روزبه علیپورمسئول کمیته فره

 مسئول کمیته امداد و نجات: سهند پرویزی

 مسئول کمیته روابط عمومی سحر شفیقی

 عیعطا جام بازرس:

 علی البدل: فرزانه مومن پوربازرس 

 

همچنین در پست دبیری هیچ کاندیدی وجود 

اضر برای سال نداشت و پست دبیری در حال ح

مسئولین موظف هیئت باشد.می آینده خالی

وق با برگزاری مجمع فسه ماه ظرف است.

العاده یک نفر را با رای اعضا به عنوان 

 دبیر انتخاب نماید.

 

کیل تش 93سال  مصوبات مجمع عمومیطبق  -

کوهنوردی به  یکی کتابخانه در زمینه تخصصی

به .شرح وظایف کمیته فرهنگی افزوده شد

ی طوری که این کتابخانه دارای آیین نامه ا

شما عزیزان میتوانید با مراجعه که یباشد م

در  www.tilar-sportgroup.comآدرس اینترنتی به 

منو مختص به کتابخانه گروه در بخش فرهنگی 

اری و نحوه بهره برد کتابخانه با قوانین

و کتابهای موجود در کتابخانه  از کتابها

 مطلع شوید.
 

کلیه افراد شرکت کننده  از لیستیه تهی-  

در برنامه ها توسط مسئول روابط عمومی و 

بایگانی آن در پرونده روابط عمومی از 

 .میباشد 93دیگر مصوبات مجمع 
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 داخلی:اخبار 
 

 آناپورنانوردانش در مسیر  و هم رضا شهالئی

کرمانشاهی  آشنای نام نوردان کوهاز شهالییرضا

 ی  به قصد صعود قله ۸۶که نهم اسفند ماه 

شده است،  نپالعازم  آناپورنا متری  0247

 نوردانش در تصاویری را در کنار سایر هم

 .ارسال کرد تاوپانيروستای 

 
با آنها همراه است « رضا شهالیی»تیمی که 

شرپاست که  6نورد خارجی و  کوه 7متشکل از 

از « زادكف»از ترکیه، « آیدین»توان به  می

صعود باالی  9با « مونیسكا سامی»مقدونیه و 

 .هزار متر اشاره کرد هشت

 وبالگ کوهنوشت منبع:
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 یرانی نانگاپارباتمالی تیم امشکالت 

از آغاز تالش برای جمع آوری کمک مالی به 

ن و سیصد صورت مردمی ، مبلغ پنج میلیو

)به حساب آقای هزارتومان جمع آوری شده

البته (روش شریفیان اردکانی واریز شدهس

هنوز ادامه دارد و تا خاتمه این کمک ها 

تیم به کشور ادامه خواهد  برنامه و برگشت

اعالم کردیم این تیم  همانطور که قبال.داشت

میلیون تومان برای اجرای برنامه  603به 

میلیون  13نیاز داشته که کمپانی میلت قول 

ی داده بود و به قول خود به صورت غیرنقد

از انبار مقداری لوازم دست دوم ،عمل کرد

فدراسیون به امانت گرفته اند که در خاتمه 

با تالش شخصی و  برنامه عودت خواهند داد،

،آنها موفق به تامین  کمک برخی دوستان

مقداری از هزینه سفر خود شده اند و به 

میلیون تومان برای  13تا  61مبلغی بین 

نیاز دارند که امیدواریم  اجرای برنامه 

د و امیدواریم این قبل از حرکت فراهم شو

نوشته موجب یادآوری به دوستانی شود که 

             قصد کمک به آنها را دارند.
                                  :یک توضیح
لایر  فدراسیون قبلی و فعلی حتی یک  از جانب 

این موضوع گالیه ،کمک مالی به این تیم نشده

یون یا انتقاد نیست زیرا می دانیم فدراس

فقط الزم ،بودجه ای برای این کار ندارد

دیم به دوستانی که تصور می کنند این سه دی

راسیون دست به چنین کاری تن تحت حمایت فد

   ، توضیحی داده باشیم.زده اند
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             صندوق کمک های مردمی : تشکیل
پیشنهاد   دوست عزیز ما آقای مهدی فرهادی

تشکیل صندوقی برای جمع آوری کمک های مالی 

ما با ،ر صعودهای نو و ارزشمند را دادهد

ضور بانوان در این نوع برنامه تاکید بر ح

آمادگی خود در مشارکت و هر نوع همکاری ،ها

 را اعالم می کنیم. در تشکیل این صندوق

                                           حرف آخر:
تیم سه نفره ایران برای صعود زمستانی به 

نانگاپاربات دیر نکرده، آنها مدت زیادی 

است صعود دشوار خود را آغاز کرده اند ، 

کمک !ه انتقادها شروع شددرست از زمانیک

ه نوردی به این تیم اجباری ومالی جامعه ک

چه ،چه این کمک انجام شود چه نشود،نیست

شد چه نباشد آنها راهی کسی موافق با

دلیل راهی شدن آنها به چنین ،خواهند شد

برنامه خطرناکی را به گفته "جو سیمپسون" 
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درک خواهند  فقط کوه نوردانی شبیه آنها 

د تا کسانی که مخالفند باید راهی شون،کرد

پس اجازه دهید ریسک پذیری آنها را بفهمند.

ا که "کوه کوه نوردی ایران آن ده گامی ر

حوادث ناگوار ،قاف" اشاره کرد بردارد

ردی شود باید از نباید موجب توقف کوه نو

آرزوی سالمتی و موفقیت برای .آنها درس گرفت

انرژی مثبت خود را ،زوی همگان استآنها آر

تنها توقع تیم همین  ،ا کنیدبدرقه راه آنه

 .است

 گل کوهوبالگ کوهنوردی و صعودهای ورزشی  منبع:

 خارجی:اخبار 

سقوط آزاد ماجرا جوی روسی از بلند ترین 

افریقا قله  

اقدامی بی اه ساله روسی درماجراجوی پنج

تنها  قا وقله مرتفع ترین کوه آفری از سابقه

 .استفاده از جلیقه پرواز سقوط آزاد کردبا
 ،گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی به
روسی  ماجراجوی پنجاه ساله« والری روزوف»

بعنوان نخستین فرد در جهان موفق شد با 

آفریقا و  استفاده از جلیقه پرواز از بام

صعود  ، ارتفاع بیش از پنج هزار متری از

 .آزاد کند

http://www.tilar-sportgroup.com/?p=9036
http://www.tilar-sportgroup.com/?p=9036
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ق به پرش از کوه اورست پیشتر موف وی که

کوه  از سقوط آزاد :م کرداعال ، شده است

کلیمانجاور بمراتب دشوارتر بود و مجبور 

آزادی  شده است یک سال برای چنین سقوط

این اقدام این ماجراجوی روسی با.تمرین کند

چنین ارتفاعی با جلیقه  ازرکود سقوط آزاد،

 .د ثبت کرددر جهان به نام خو پرواز را
فت: ترسناک این شهروند روسی در سخنانی گ

زمانی بود که پیش ،ترین زمان در این پرش

تصمیم گیری میکردم بپرم با از سقوط ،

 .نپرم

 

 وبسایت واحد مرکزی خبر منبع:


