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گپي با زوج امدادگر خراسان جنوبي

روستاييانمحرومراتنهانميگذاريم

خانواده بزرگ هالل احمر، زوج هاي امدادگر كم 
ندارد. زوج هاي جواني كــه عهد كرده اند در هنگام 
بروز حوادث و بحران ها، دردي از مردمان آســيب 
ديــده دوا كنند و يــاور خانواده هــاي كم بضاعت 
مناطق محروم كشور هم باشند. جمال الدين آهني 
و مرضيه مداح، زوج جوان اهل اســتان خراســان 
جنوبي هم با گذشــت 2 ســال از شــروع زندگي 
مشــترك بر عهد خود وفادار مانده اند و با تشكيل 
گروهي از امدادگــران و داوطلبان تالش مي كنند 
بــاري از روي شــانه هاي خانواده هــاي كم توان 

روستاهاي محروم اين استان بردارند. 
جمال الديــن آهني و همســرش مرضيه مداح، 
اشــتراك زيادي دارند. هــر دو امدادگر داوطلب 
هالل احمــر هســتند، پيــش از ازدواج هم براي 
كمك به خانواده هاي نيازمند و كم بضاعت مناطق 
محروم دغدغه داشتند و جالب تر اينكه 15 سال از 

هالل احمري شدن هر دو نفرشان مي گذرد.
 جمال الديــن آهني كــه اكنــون نجاتگر مركز 
كنترل عمليات اســتان خراســان جنوبي است، 
از ماجــراي پوشــيدن لباس ســرخ هالل احمر و 
اشــتياقش براي كمك رســاني به مــردم مناطق 
محروم براي مان مي گويد. همان شــوق و عالقه اي 
كه به گفته خودش پــس از ازدواج و آشــنايي با 
همسرش بيشــتر از قبل در وجودش ريشه دوانده 

است. 
او مي گويد: » من و همســرم در بيرجند زندگي 
مي كنيم اما بيشــتر بــراي مردم روســتاهاي كم 
برخوردار حاشــيه اســتان دغدغه داريــم. وقتي 
دانشــجو بودم به عنــوان يك امدادگــر داوطلب 
هالل احمر كه دوره هاي مختلف امدادي را گذرانده 
به تنهايي به روستاهاي محروم سفر مي كردم و در 

حد توانم به آنها كمك هاي درماني مي رساندم.«
آشــنايي و ازدواج جمال الدين با همســرش در 
دانشگاه اما باعث ســر و سامان گرفتن اين فعاليت 

بشردوستانه شد. 
مرضيه مداح كــه او هم از امدادگــران داوطلب 
جمعيت هالل احمر اســتان خراسان جنوبي است 
مي گويد: » با پيشنهاد همســرم و مشاركت ديگر 
دانشجويان فعال دانشــگاه، گروهي تشكيل داديم 
كه هنوز هم فعاليت ها ادامــه دارد. گاهي همراه با 
ديگر اعضــاي گروه و گاهي هم من و همســرم به 

روستاهاي نزديك مرز سفر مي كنيم. 
روســتاهاي محروم مناطقي ماننــد نهبندان، 
قايــن و... كه حتي دسترســي با خــودرو به آنها 
امكان ناپذير است و مجبوريم چند ساعتي تا خود 
روستا پياده روي كنيم. بيشــتر اين روستاها آب و 
برق ندارند و همين مسأله هم مشكالت بهداشتي 

زيادي براي اهالي ايجاد كرده است.« 
آهني در تكميل صحبت هاي همسرش مي گويد: 
»بــراي اهالي اين روســتاها امكان دسترســي به 
پزشــك و برخي خدمات بهداشتي و شهري وجود 
ندارد. من و همسرم به اين روستاها سفر مي كنيم 
و خدماتي مانند تســت فشــار خــون، قند خون، 
معاينات اوليه پزشكي، تأمين برخي اقالم دارويي 
و مواد غذايي و گاهي هم با كمك افراد خير تأمين 
برخي لوازم اوليه زندگي را در حــد توانمان براي 
اهالي انجام مي دهيم. 2 ســال از شــروع زندگي 
مشــترك مان گذشــته اما هر بار كه به همراه هم 
به اين مناطق سفر مي كنيم، بيشــتر از قبل براي 

كمك رساني به آنها مصمم مي شويم.«

داوطلبان

مدرسه امداد در حادثه ســقوط هوايپماي تهران ـ ياســوج به عنوان يكي از امدادگران جمعيت هالل احمــر و در قالب تيم هاي 
جست وجو در روزهاي پر التهاب پيدا كردن محل ســقوط هواپيما حضور داشتم. همان روزهاي نخست اين حادثه 
دردناك همگي تالش مي كرديم هرچه زودتر به الشــه هواپيما دست پيدا كنيم. صعود و فرود هاي چند ساعته براي 
پيدا كردن الشه هواپيما انرژي زيادي از امدادگران و كوهنوردان مي گرفت اما همين كه براي تجديد قوا به پايين قله 
بر مي گشتيم، اين خانواده هاي حادثه ديده بودند كه به ما انرژي مي دادند. وقتي سختي كارامدادگران و كوهنوردان در 

شرايط سخت آب و هوايي قله را مي ديدند، درست مثل فرزندان خودشان براي ما هم دل نگران مي شدند.
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بهخاطرچندعددگردو

حوادث رشته كوه های شميرانات در فصل های مختلف 
سال تفاوت دارد. در پاييز و زمستان گمشدگی و نجات 
كوهنوردان ازكوالك و...عمده ترين ماموريت هاست و در 

بهار و تابستان افت فشار ، گرفتگی عضالت، تنگی نفس 
و گرمازدگی گردشگران و كوهنوردان بيشترين عمليات 
هايمان را تشكيل می دهد. عامل بيشــتر اين حوادث 
كمبود آب بدن و رعايت نكــردن نكات ايمنی الزم برای 
كوهنوردی است. اين موضوع برايم كمی ناگوار است كه 
بعضی افراد به آسانی خود را به دردسر می اندازند. البته 
در هر صورت ما وظيفه مان را انجام می دهيم ولی كمی 
احتياط می توانــد از وقوع فاجعه جلوگيری كند.يكی از 
عمليات هايی كه در خاطر دارم مربوط به ســال گذشته 
اســت كه كوهنوردی برای چيدن گردو از درخت كنار 
پرتگاه باال رفته و براثر بی احتياطی بــه داخل دره پرت 
شده بود. يكی از كوهنوردان سراسيمه وارد پايگاه شد و 
ماجرا را برايمان تعريف كرد. بالفاصله به طرف محل حادثه 
حركت كرديم. آن كوهنورد نيمه جان در پايين دره افتاده 
بود . وقتی از دره پايين رفتيم نمی توانست حركت كند 
و خون زيادی از او رفتــه بود. بعد از انجام اقدامات اوليه با 
رعايت نكات اصولی مصدوم را باال آورديم. به دليل وخامت 
حالش و صعب العبور بودن مسير،درخواست بالگرد امداد 
كرديم و مصدوم را به بيمارستان انتقال داديم. خوشبختانه 

با عملكرد به موقع، آن كوهنورد از مرگ نجات پيدا كرد. 

 نام و نام خانوادگی: حسین حیدری
 سن: 42 ساله

 سمت: مسئول پایگاه شیرپال ، نجاتگر یکم

3ساعتمصدومرادرکوهکولکردم

سال 1390 از طريق كانون دانشجويی وارد جمعيت 
شدم. اعضای هالل احمر از مردان و زنان مهربانی تشكيل 
شده كه با ازخودگذشتگی هايشان، لبخند شادی را برای 
آســيب ديدگان حوادث به ارمغان می آورند. من هم 

براساس مهارتی كه در كوهنوردی داشتم فعاليت هايم 
را در امداد كوهستان شروع كردم. نخستين عملياتم را به 
هيچ وجه فراموش نمی كنم؛ شايد بدترين عملياتی بود 
كه تاكنون در آن حضور داشتم. در پايگاه نشسته بوديم 
كه يكباره يكی از كوهنوردان سراسيمه وارد شد و گفت: 
»يك نفر در محدوده پياز چال بيهوش روی زمين افتاده 
است.« بالفاصله وســايل الزم را برداشتيم و به سوی 
مصدوم حركت كرديم. تمام مســير را دويدم تا اينكه 
بعد از يك ساعت مصدوم را پيدا كردم. سطح هوشياری 
بسيار پايينی داشت و عضالتش به شدت سفت شده بود. 
بدون معطلی اقدامات الزم را انجام دادم و حال مصدوم 
را جا آوردم. ولی او نمی توانست حركت كند. او را روی 
كولم گذاشتم و با دشواری مسير يك ساعته را حدود 
3ســاعت تا پايگاه طی كردم. وقتی عالئم حياتی اش 
مساعد شد با كمك بچه های پايگاه او را به پايين كوه 
و از طريق آمبوالنس به بيمارستان انتقال داديم. بعد از 
چند روز وقتی پيگير حالش شــدم روند درمانی اش را 
به سالمت طی كرده بود. آن وقت تمام خستگی هايم 
در رفت. عمليات در كوهستان بسيار طاقت فرساست 
اما شيرينی نجات يك انسان به تمام سختی هايش می 

ارزد.

 نام و نام خانوادگی: آرش موال
 سن: 27ساله

 سمت: نجاتگر دوم و کوهنورد حرفه ای

نجات21کوهنوردگمشده

بعضی ها فكر مــی كنند كه كوهنوردی كار بســيار 
آســانی اســت و به همين دليل گاهی بدون تجهيزات 
مناســب دل به كوه می زنند. اين تفكر بســيار اشتباه 
برخی از كوهنوردان اســت. البته دانستن مسير يكی از 
اصول كوهنوردی اســت كه بايد همواره رعايت شــود. 
يك بار به پايگاه ما اعالم كردند كه 21كوهنورد به دليل 
مه گرفتگی در محدوده عملياتی ما مسيرشان را گم كرده 
اند. قبل از حركت با تلفنی كه داشتيم تماس گرفتيم و 
با مشــاهداتمان مكان كوهنوردان را پيدا و به طرفشان 
حركت كرديم. بعد از حدود 2ســاعت كوهپيمايی تيم 
را پيدا كرديم. تعدادی زن و بچه هم همراهشان بود كه 
به ســختی راه می رفتند. هر چه مواد غذايی داشتيم به 
آنها داديم. بعضی از آنها حتی يك كفش مناســب برای 
كوهنوردی نداشتند و به تصور اينكه می توانند با همين 
وضع تا قله بروند تا نزديكی های پياز چال حركت كرده 
و مسير را گم كرده بودند. به هر ترتيبی بود آنها را تا يك 
مسير مناسب راهنمايی كرديم تا به طرف پايين كوه بروند. 
وقتی مسير را نشانشان داديم آنقدر خوشحال شده بودند 

كه اشك از چشمانشان جاری بود. 

 نام و نام خانوادگی: محمد رحیمیان
 سن: 23ساله

 سمت: نجاتگر سوم و کوهنورد حرفه ای

عملياتپشتعمليات

اســتقامت بدنی و تمرين مداوم از خصوصيت های 
امدادگرانی است كه در كوهستان عمليات امداد و نجات 
انجام می دهند. يك امدادگر كوهســتان بايد تمركز و 
دقت عمل بســيار زيادی داشته باشد. چون در غير اين 
صورت جان خود و مصدوم را به خطر می اندازد. گاهی 
وقت ها می شود كه در طول يك روز ما در چند عمليات 
دشوار شركت می كنيم كه هركدامشان در مسيرهای 
صعب العبور و انواع شرايط آب و هوايی انجام می گيرد. 
يك بار پس از آمدن از يــك عمليات، عمليات ديگری 
اعالم شــد كه يك كوهنورد داخل دره ای افتاده است. 
با آن خستگی بعد از اســتقرار كارگاه به داخل دره برای 
نجات او رفتيم. مصدوم حال خوشــی نداشت و از چند 
ناحيه دچار شكستگی شده بود كه بعد از انجام اقدامات 
اوليه و بســتن آتل، او را با رعايت نــكات ايمنی به باال 
منتقل كرديم. وضع مصدوم به قدری نامناسب بود كه 
به هيچ وجه امكان حركت وجود نداشت. مجبور شديم 
از بالگرد درخواست كمك كنيم. در آن منطقه ای كه ما 
بوديم امكان نشستن بالگرد وجود نداشت. مجبور شديم 
مصدوم را تا محله مناسب نشستن بالگرد برسانيم. هنوز 
مأموريتمان تمام نشده بود كه از مركز اطالع دادند يكی از 
كوهنوردان با صورت روی صخره ها زمين خورده است و 
حال چندان خوبی ندارد. روی سنگ های صخره ها برای 
رسيدن به مصدوم طوری می پريديم كه در حالت عادی 
چنين چيزی امكان ندارد. وقتی به مصدوم رسيديم حال 
چندان خوشی نداشت و تمام صورتش زخمی شده بود. 
بعد از انجام اقدامات اوليه او را به آمبوالنس رسانديم. البته 
همه اين كارهايی كه انجام می دهيم وظيفه ماست. اما 
هميشه دعا می كنم كه هيچ حادثه ای برای كسی رخ 

ندهد كه نياز به امداد داشته باشد. 

 نام و نام خانوادگی: آرین شکوری راد
 سن: 21ساله

 سمت: نجاتگر یکم و کوهنورد حرفه ای

نجاتطبيعتگردانازدلصخرهها
خرده روایت هایی از عملیات امدادگران پایگاه کوهستانی شیرپال

علی جواهری| خبرنگار|  تابستان، وسوسه برانگیزترین فصل برای کوهنوردی و صعود به بلندی های البرز 
مرکزی است.این هوای دلپذیر باعث می شود خیلی ها که سررشته ای هم در کوهنوردی ندارند بدون داشتن 
تجهیزات و تجربه کافی و تسلط به مســیر، قصد فتح قله توچال به سرشان بزند. بارها پیش می آید که نم 
باران تبدیل به رگبار و باران شدید می شود و هوا رو به سردی می رود. کم کم خستگی بر جان می نشیند و 
تمام وجود کوهنورد را فرا می گیرد. در این زمان راه برگشتی هم نیست و گاهی راه آمده، گم و هوا تاریک می 
شود. گرسنگی و غرش حیوانات وحشی هم هراس و لرزه بر تن می اندازد. اینطوری است که ناامیدی در تمام 
وجود رخنه می کند و مرگ در چند قدمی احساس می شود. اینجاست که امدادگران سرخ پوش برای نجات 
به دل کوه می زنند و وجب به وجب کوهستان را جست وجو می کنند و بار دیگر رخت زندگی بر تن طبیعتگرد 
بی رمق می پوشانند. در این صفحه پای صحبت های امدادگران بی ادعای شیرپالی شهرستان شمیرانات 
نشسته ایم و از خاطراتشان شنیدیم که چگونه در سخت ترین شرایط اقلیمی مناطق کوهستانی به کمک 

گرفتاران و در راه ماندگان می شتابند. 


