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 :مقدمه مترجم 
 

 به داستان کوه خوش آمدید
: گویدقا به این گفته قدیمي اعتقاد دارم که ميمن عمی. گذاریددانید لذت آزادي و کمال را با دیگران به اشتراک ميبا نشر آنچه مي"

ایم به زندگي ادامه داده و فنا ناپذیر رود، و آنچه براي دیگران انجام دادهایم با ما از بین ميبعد از مرگ آنچه براي خود انجام داده
 ."است

 ژوزف سي ترزو
 

در طي سالها تعداد و . م به عالقه مندان منتقل کنم ارائه نمایمتوانکنم آنچه که از کوه و کوهنوردي را ميسعي مي" داستان کوه"در 
 .اند است، رو به فزوني رفتههایم، که بدالیلي چند امکان انتشار آنها فراهم نشدهحجم نوشته

 
مودي دنیاي ع" سال پیش، در فرصتي چند ماهه که به واسطه از دست دادن شغلم حاصل شده بود، کتاب ٦به عنوان مثال، بیش از 

کتابي بسیار خواندني و جذاب است و آرزو داشتم ترجمه کامل آن را در اختیار . نوشته یرزي کوکوچکا را ترجمه کردم" من
انتظار فراهم . ام پر اشکال بود و به بازنگري مفصلي نیاز داشتاي ترجمهبه عنوان یک مترجم غیر حرفه. کوهنوردان قرار دهم

لذا تصمیم گرفتم بجاي چاپ ترجمه یکجاي کتاب، به . کامل کتاب هنوز بدست نیامده استآمدن فرصت مجدد جهت بازنگري 
 ).بستگي به استقبال شما دارد" به تدریج"که البته سرعت این ( منتشر کنم" داستان کوه"تدریج فصلهاي آن را بازنگري کرده و در 

 
آرزو دارم این قدرت را داشته باشم تا . گذاشته بخوبي استفاده کنمامیدوارم بتوانم از فرصتي که این تکنولوژي جدید در اختیارمان 

همچنین از همه کساني که . با سعه صدر، شکیبایي و صداقت انتقاد کنم و انتقاد بشنوم، به کسي توهین نکنم و از تملق بپرهیزم
 .طلبمهایم باعث رنجش آنها شود پیشاپیش پوزش ميممکن است نوشته

 
. شود، با ذکر ماخذ آزاد است، مگر آنکه خالف آن را صریحا ذکر کنممنتشر مي" داستان کوه" مطالبي که در هرگونه استفاده از

تنها . در واقع خواهش من اینست که اگر مطلبي را مفید پنداشتید آنرا در اختیار کساني که به اینترنت دسترسي ندارند قرار دهید
نوشته یرزي کوکوچکا است که حق چاپ کامل یا قسمتي از ترجمه " ي عمودي مندنیا"استثناء در حال حاضر چاپ ترجمه کتاب 

 .دانمکتاب را براي خود محفوظ مي
 

 .یاري رسانید" داستان کوه"همچنین خواشمندم با تذکر اشکاالت مرا در بهبود کیفیت 
 رامین شجاعي

http://dastanekouh.blogspot.com 
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 تو دومین نیستي ، بزرگي: رینهولد مسنر                                                  
 

 :مقدمه نویسنده 
از آن به بعد هیچ چیز حتي سفرهایي كه به .  بود١٩٦٥اي دست زدم بعدازظهر شنبه چهارم سپتامبر  اولین باري كه به صخره

یكي از دوستانم مرا به . دودگرفته داشتیم برایم مهم نبود) Silesia(براي فرار از سیلزیاي) Beskid(كوهستان بسکیدمناطق سبز 
جایي كه مردم حتي مي توانستند بر روي دیواره هاي عمودي به این طرف و . برد) Podlesic(هاي بیست متري پودلسیك صخره

توانم از آن  توانم خودم را نگه دارم بلكه مي  باال كشیدم و متوجه شدم نه تنها ميبه صخره اي دست زدم و دستم را. آن طرف بروند
 .باال هم بروم

 .به این ترتیب دنیاي عمودي خود را كشف كردم
چرا که احساس  سنگنوردي كنم،) Tatra(یكسال بعد، با گذراندن یك دورة ده روزه هنوز به خود اجازه نمي دادم در منطقة تاترا

سال . صعودكردم) Zamarla Turnia(فقط یك مسیر كالسیك و قدیمي را بر روي زامارال تورنیا. باید اینگونه باشدمي کردم 
مسیر تیغه چپ . ترین مسیر منطقه تاترا را صعود كنم بازگشتم تا مشكل) Piotr Scorupa(بعد با پیوتر اسكوروپا

در اولین فرصت یك . تیم چرا كه چكش دست ساز من شكستبعد از صعود چهار طول طناب باز گش). Kazalnica(كازالنیكا
در آن .  روز آنرا صعود كردیم٥/١اینبار در . اي گرفتیم و بازگشتیم؛ فکر تیغه ها از سرمان بیرون نمي رفت هفته مرخصي یك 

 .توانستند در این مدت آنرا صعود كنند موقع تنها بهترین كوهنوردان مي
. وقت آن نرسیده بود" اما ظاهرا. توانست راه ما را به سوي دولومیتها و آلپ بگشاید  شدیم كه ميما به یك بارگاه آموزشي دعوت

 .و از همه چیزخودم، كوهستان دور شدم. به خدمت سربازي فراخوانده شدم
سیر با این م. انجام دهم) Pulpit(بعد از دو سال خدمت سربازي تصمیم گرفتم یك صعود زمستاني روي مسیر مستقیم پولپیت

در روز دوم . شد  بود و در آنموقع مشكلترین صعود در منطقه تاترا قلمداد مي وجود چندین تالش، همچنان در زمستان صعود نشده
این اولین باري بود كه من با یك تراژدي در .  بود و در نیمه راه همنوردم ،پیوتر اسكوروپا، پرت شد و كشته شد؛ طنابمان یخ زده

، مالقات دردناك با خانواده او، و شركت در )Katowice(بعد از بازگشت به كاتوویچ. شدم ست مواجه ميكوه و مرگ یك دو
توانستم  كند؟ به شدت درمانده بودم و نمي مراسم تشیع جنازه، از خودم پرسیدم آیا ارزش ادامه را دارد؟ هیچ عاقلي این كار را مي

بعد از سه هفته به تاترا بازگشتم و . گفت به كوهنوردي خاتمه بدهم ل سلیم ميخواند ولي عق كوهستان مرا فرا مي. تصمیم بگیرم
 .بار در زمستان صعود كردن تا توانستم تردید را از وجود خود دور كنم چندین مسیر را براي اولین

 Zbyszek( ووچ و زبیژك) Janusz Shorek(را با یانوژ شورك) Torre Trieste( مسیر مستقیم تورتریسه١٩٧١در سال 
Wuch ( صعود كردم، سپس یك مسیر جدید بروي سیما دل بالكون)Cima del Balcon . ( اولین بار كه راجع به هیمالیا

اي به مغزم خطور مي  اما اکنون افكار گستاخانه. خوانده بودم تصورم این بود كه هیمالیا جایي براي مردم عادي نیست، نوعي رویا
 .بلندترین قلل دنیا راه پیدا کنمشاید روزي بتوانم به آن . کرد

 متري ٦٠٠٠ متري دچار ارتفاع زدگي شدم و قله ٤٥٠٠در ارتفاع . در برنامه هیئت سیلزیا به آالسكا وضع رقت انگیزي داشتم
نتقل به بیمارستان م" در راه بازگشت سرمازده شده و وقتي به كشور بازگشتم مستقیما. كینلي را فقط با قدرت اراده صعود كردم مك
كنار كشیدم و در عوض به " توانم كوهنوردي كنم یا نه؟ از جریان اصلي كوهنوردي فورا مي" به شك افتادم كه آیا اصال. شدم

روي ) Wojtek Kurtika(در حالي كه دو مسیر جدید با وویتك كورتیكا. هاي سبك دانشجویي پرداختم سفرهاي تفریحي و برنامه
 بزرگي كه باشگاه   به برنامه١٩٧٥باالخره در سال . هاي بلند همچنان مسدود بود یم، ولي راه قلهپتیت درو و گراندژوراس باز كرد

 .داشت، پیوستم) تكه سنگي جدا افتاده از هیمالیا(به هندوكش) Gliwice(كوهنوردي گلیویچ
ن به قله، مارك یك روز بعد از رسید. درست بعد از شروع برنامه مریض شدم و در تیم حمله كوه تز قرار نگرفتم

) Janusz Skorek(و یانوش اسكورك) Grezegorz Fligel(گرزي گورز فیلگل) Marek Lukaszewski(لوكاژوسكي
و برنامه تبدیل شده به یك عملیات نجات که خوشبختانه با موفقیت به . زنده مانده ولي بشدت صدمه دیدند. متر پرت شدند صد چند 

 . متري كوه تز رساندم٧٠٠٠ه تنهایي خود را از مسیر عادي به قله در آخرین لحظات من ب. پایان رسید
جبهه شرقي .  باشگاهي كه من در آن عضویت داشتم، باشگاه كاتوویچ، یك برنامه واقعي به هیمالیا ترتیب داد١٩٧٧در سال 

ان را به جبهه عادي در عوض مسیرم.  متري رسیدیم خودمان را خیس كردیم٥٠٠٠وقتي به پاي این دیواره . نانگاپاربات
در هواي دلپذیر پائیزي و از میان .  كرد اي ما را متوقف  متر یك گذرگاه صخره٨٠٠٠درست بعد از ارتفاع . راخیوت تغییر دادیم

هاي درخشان و باشكوهي  كردم به عقب و به دیواره سعي مي. جنگلهاي زیبایي كه به رنگ قرمز و طالیي درآمده بودند، بازگشتیم
 .فقط كمي مانده بود تا به قله برسیم. بود بسیار از آن منظره دلم گرفته .  نكرده بودیم نگاه نكنمكه صعود

و . باید باز گردم. خودم را با این اندیشه تسكین دادم كه فهمیده بودم هیمالیا متعلق به افراد عادي است، و روزي باز خواهم گشت
هاي بزرگ به قلل  پایان در مورد علت اجراي برنامه ب جوابي براي سئوالهاي بيدر این كتا. سپس این كتاب را نوشتم. باز گشتم

 .شود مرتفع و به هیمالیا پیدا نمي
 .فقط همین. به كوهستانها رفتم و آنها را صعود كردم. گاه لزوم پیدا كردن پاسخ را احساس نکردم هیچ

 یرزي کوکوچکا                                                                                                                                  
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 فصل اول
 ١٩٧٩كمي سمت راست بلندترین قله جهان لوتسه، جبهه شمالي، 

 
مثال براي . دهند كنید، شركتهاي بزرگ و متخصصي وجود دارند كه این كار را انجام مي مي دانید براي چیزي كه پیشنهاد مي"

 "اید؟ ، چیزي از آن شنیده"هاي فوالد كاري تغییرات كارخانه مقاطعه"شركت 
بر روي دیوار نشان ملي اویخته بود، در .  بود١٩٧٨سال . خواست از جالل و شكوهش كاسته شود واضح بود که آقاي مدیر نمي

شد  از پنجره مي. دین جلد از كتب لنین قرار داشتاي چن كنار دفتر یك سرخس استخواني قد برافراشته بود، و در یك كتابخانة شیشه
اما در این اتاق یك بازي دقیق و از پیش  . همین دودكش بود که ما را به آنجا کشانده بود. یك دودكش بزرگ و قدیمي را دید
قه قبل بر روي آنها هایي كه چند دقی از روي صندلي. اي كه هیچگونه اشتباهي در آن جایز نبودفكرشده در حال انجام بود؛ بازي

 .نشسته بودیم بلند شدیم 
 . "شاید یكبار دیگر. . . در اینصورت . بله مي فهمیم"

 .اما بازي همچنان ادامه داشت و هنوز پایان نیافته بود. و به طرف درب حركت كردیم
 . . ."بگذارید یك كمي گپ بزنیم . صبر كنید ، صبر كنید" 

حتي یك كوره بزرگ ذوب . یم كه شركتي كه از آن صحبت شد قادر است هركاري را انجام دهددان دانست كه ما مي آقاي مدیر مي
كردن دودكشها را  آما آنها هیچوقت وقت رنگ. اي داشتند، و البته بهاي گزافي را طلب مي کردند آنها براي هر چیزي نقشه. بسازد
 .شود یم، گر چه به آن جالل و منزلتش خدشة كوچكي وارد دانست كه نباید بگذارد ما برو در نتیجه آقاي مدیر مي. نداشتند

 "آقایان، مي خواهم بدانم چقدر طول خواهد كشید؟"
 .نگاه كردیم و سري را تكان دادیم. مي توانستیم از پنجره دودكش بسیار عظیمي را ببینم كه بشدت خوردگي داشت

 ."هیمحتي ممكن است بتوانیم در یك هفته هم انجام د. حدود دو هفته"
 .اش گرفته بود خنده. آقاي مدیر در صندلي خود چرخي زد" یك هفته؟"
 ."یك هفته حتي براي برپایي داربست هم كافي نیست"
 ."زنیم ما بدون داربست رنگ مي"
 "چطور؟"
 ."با طناب"

در مقابل . با دالیل خودشان. افكار متفاوتي از مغز مدیر گذشت. اي داشته باشد یك لحظه سكوت برقرار شد، كه ممكن بود هر نتیجه
بایست هر  مي. براي سالها دودكش به حال خود رها شده بود. او دو جوان گستاخ قرار داشتند و در بیرون یك دودكش زنگ زده

مگر آنكه از بدشانسي كمیته اي  توانست آنرا اجرا كند؟ هیچكس،  اما چه كسي مي. قانون. سال یا حداكثر هر دو سال آنرا زنگ زد
نه، آقاي ... و سپس. شد ماند و بعد به سادگي تكه تكه مي یا اینكه چند سال دیگر همانجا مي. داشت ر خود را به آن معطوف مينظ

 .چهرة متفكر با لبخندي از روي عالقه باز شد. ترسید مدیر از این عاقبت مي
 "قهوه؟ چاي؟"
 ."خواهیم مزاحم شما شویم كند، نمي فرقي نمي"

داد؛ اگر كمي سطح پائینتر گوشي تلفن را   مهمي از یك كارخانه تولید فوالد بود فقط یك كلید را فشار ميحال اگر او مدیر
و این كاري " كنم دو تا قهوه خواهش مي"زد  شد و از الي درب صدا مي داشت؛ اگر فقط مسئول یك كار قدیمي بود بلند مي برمي

دستانش را به ." خورم ببخشید قهوه نمي. ام ا قهوه خورده ام و چندین جلسه داشتهسه ت "من قبال"بود كه او انجام داد و اضافه كرد 
كردیم كه چه مسئولیت مهمي دارد و بسیاري از مسائل به او محول  ما باید باور مي. اي داشت اش زده بود و لحن جدي و خسته سینه
 .زد دانستیم فقط الف مياما خوب مي . انگار كه هیچكس دیگري در آن كارخانه بزرگ نیست. شد مي

 .به لوتسه. مان به هیمالیا به آن نیاز داشتیم این پولي بود كه براي برنامه. ما به یك میلیون احتیاج داشتیم
، یك میلیون ١٩٧٨در سال . اما در آن زمان این مقدار پول هنگفتي بود. تورم اخیر ما را با اعداد هفت رقمي عادت داده است

 یك میلیون را از ٥/١توانستیم   گاهي اوقات ما فقط مي .خطر آنهم البته زیاد بود. حقوق متوسط ماهانه بود برابر ٢٠٠زلوتیس 
بایست رنگ كنیم تا خرج برنامه به لوتسه را   تا از این دودكشها را مي٥به عبارت دیگر . متري بدست آوریم٨٠چنین دودكش 
از قبیل سهم باشگاه، مالیات، مخارج پیش بیني نشده، و هزینه رنگ نیز بود كه البته مخارج جانبي . شاید كمي بیشتر. بدست آوریم

براي . بایست با كارفرما به توافق برسیم اما براي هر یك مي!  دودكش الزم بود٦مي شد گفت حداکثر . بایست پرداخت شود مي
 .همین موضوع با مدیر مالقات كرده بودیم

 "با طناب؟"
اما شبح مأموران کمیته نظارت كه ممكن بود هر روز سربرسند و بدنبال اشكاالت . اي او دشوار بودمي شد فهمید که باورش بر

 .بگردند ناپدید نمي شد
 ."توانیم انجام دهیم مي" واقعا. ما كوهنوردیم"
طي یک ماه و اگر چه بشختي قبول مي کرد ما در . توانست آنرا به تصور در آورد آقاي مدیر هنوز نمي!" هوم م بوسیله طناب"
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از بهشت یکراست در كنار این دودكش زشت و زنگ . فقط روزهاي یکشنبه کارکنیم، اما البد فکر مي کرد ما از بهشت آمده ایم
 .دار نشود خواست احترام خودش جریحه اكنون فقط مي. ایم زده افتاده

با افراد حقیقي . "لبانش را گاز گرفت..." با هر بي سربراي ما غیر ممكن است كه . شما باید بدانید كه ما یك سازمان دولتي هستیم"
 ."قرار داد ببندیم

این اولین باري نیست كه ما . ریزي شده است همه چیز به دقت برنامه. شود این پول به حساب انجمن خیریه جوانان واریز مي"
بخوبي نقشهایمان را تمرین . ا برایش بازگو كنیمتوانستیم تمام كتاب قانون ر اگر الزم بود حتي مي." دهیم چنین كاري را انجام مي

 .كرده بودیم
توانید كار را شروع  در صورت توافق چه موقع مي. من هنوز مجبورم با دایره حقوقي تماس بگیرم. بسیار خوب. بسیار خوب"

 "كنید؟
تر   كنیم كه اغلب كوتاهتر و بي فایدهمجبور بودیم در تعداد زیادي از این جلسات شركت. آقاي مدیر هم همینطور. پیروز شده بودیم

 .در آن روزها بدست آوردن یك میلیون بسیار مشكل بود. بودند
كردیم و رفتن به آلپ موفقیتي بزرگ  در تاترا كوهنوردي مي"  عمدتا٧٠در سالهاي . چرا لوتسه؟ دربارة آن هم داستاني وجود دارد

 ٧٠٠٠هاي  توانستیم قله با هزینه اي نسبتًا كم مي. غانستان را پیدا كردیمسپس شانس یك سفر ارزان به هندوكش اف. شد محسوب مي
 .اشتهاي كوهنوردان لهستاني بسرعت فزوني گرفت. متري را صعود كنیم

، واندا روتکیویچ K2به ) Kurczab(هیئت کورژاب.  اولین كوهنوردان لهستاني به هیمالیا قدم گذاشتند٧٠در اواخر سالهاي 
)Wanda Rutkiewicz (به گاشربرومها، و باشگاه وراکالو)Wraclaw (در سالهاي . اینها فقط آغاز راه بود. به برودپیک

، درحالي كه براي چند قله دیگر هم تقاضا )PZA(انجمن كوهنوردي لهستان.  تعداد هیئتهاي اعزامي افزایش یافت١٩٩٩-١٩٩٧
وقتي خبر گرفتن مجوز صعود به قلل صعود نشده مرکزي و جنوبي . كرده بود، باالخره مجوز صعود به قلة لوتسه را بدست آورد

کانگچنجونگا قله با ارزشتري است، لذا . کانگچنجونگا توسط انجمن کوهنوردي لهستان به ورشو رسید، موقعیت كمي پیچیده شد
آیا . نظر كند تسه صرفاما لوتسه چه؟ انجمن کوهنوردي لهستان تصمیم گرفت از صعود قله لو. توجه اصلي به طرف آن جلب شد
شدند كه مایل بودند آنرا صعود كنند؟ باشگاه گلیویچ ابراز تمایل كرد و سرپرستي این تعهد  افراد دیگري در لهستان یافت مي

ما در اندیشه لوتسه از دودكشها باال . و ماجرا از اینجا شروع شد. واگذار شد) Adam Bilczewski(جسورانه به آدام بیلژوسکي
 ساله گاهي با مشاغل ٤٠هیچ كس متعجب نمي شد كه چگونه براي جلب كمك براي انجمن خیریه جوانان اغلب افراد . مرفتی مي

آورد، مدارج شغلي  رویاي هیمالیا آنها را به پرواز در مي. اند موهاي بزرگ از دودكشها آویزان شده مهمتر با سطلهاي رنگ و قلم
زیرا همگي ما . افتاد با دودكشهاي میلیوني فقط در بعدازظهرهاي شنبه و یكشنبه ها اتفاق ميو این جدال . و مهارتهاي فني مهم نبود
گروه اخیر فعالیتهاي . ها بیشتر به دودكشها آویزان بودند، بعضي كمتر بعضي. كردیم خواندیم و یا كار مي در طول هفته یا درس مي

به عنوان مثال سفر به سراسر لهستان براي تهیه پر مناسب جهت دوختن  . دیگري جهت تهیه تداركات مورد نیاز را انجام مي دادند
اي  كمیته منطقه ( WKKFiSمخارج را بدست آورده بودیم، كمكهاي مالي ناچیزي از % ٩٠زماني كه . كیسه خواب و کت پر
 .و مؤسسات دیگر رسید) ورزش و فرهنگ

 دالر را براي هر نفر ١٥٠هایي اجازه تبدیل   برنامه  براي چنینشد  ميWKKFiSدر آن روزها با كمك . دالر مسئله دیگري بود
كردیم این  جویي مي اما هر چقدر هم صرفه. اسكناسهاي سبز رنگ در یك صندوق جمعي براي اجراي برنامه ذخیره شد. گرفت

او اولین مربي من . دادما را نجات ) Robert Niklas(در این زمان بود كه روبرت نیكالس. رساند صندوق ما را به جایي نمي
آمد و سهم خودش را  اكنون با ما مي.  به آلمان غربي مهاجرت كرده بود١٩٧٠كرد و از سال  بود و با ما در تاترا كوهنوردي مي

 .به لطف او صندوق ما كمي سنگین شد. پرداخت با ارز خارجي مي
به لوتسه معني خاصي برایم داشت، چرا كه دعوت ١٩٧٩ال هیئت اعزامي س. اجازه بدهید این مسائل مالي را مدتي كنار بگذاریم

ادام بیلژوسکس و یانوژ بارانک . به یك برنامه بزرگ به این معني بود كه عدم نمایش خوبم در ارتفاعات را نادیده گرفته بودند
با این وجود به یاد من . دم متري دچار بیماري ارتفاع ش٥٠٠٠دانستند چقدر در آالسكا بد ظاهر شدم، چرا که فقط در ارتفاع  مي

 .بودند
 متري در هندوكش ٧٠٠٠در واقع هیچكدام از ما بطور جدي در ارتفاعات امتحان خود را پس نداده بودیم، اگر چه من به ارتفاع 

تخاب  نفر بودند كه براي حمله اصلي ان٨ تا ٦"  نفره احتماال١٩اكنون در تیم بزرگ .  متري در نانگاپاربات رفته بودم٨٠٠٠و 
 متر به عنوان چهارمین قله مرتفع ٨٥١١لوتسه با ارتفاع . كردم یكي از این افراد برگزیده خواهم بود شدند و من احساس مي مي

 .بخصوص در مقابل آن كساني كه با من در آالسكا بودند. جهان مي توانست اعتبار از دست رفته مرا باز گرداند
  هایشان به آنجا منتقل شده آنها از طریق دریا با محموله. یونهاي استار و نیا منتظر ما بودنددر آنجا كام. ما به بمبئي پرواز كردیم

از فرودگاه یك تاكسي گرفتیم و به . بارید باران بشدت مي. اولین دیدار من از هند بود و فصل مونسن تازه آغاز شده بود. بودند
براي اتاقي كوچك و كثیف با تخت چوبي و موشهایي كه در راهرو . پردازیمتوانستیم پول هتل آنرا ب اي از شهر رفتیم كه مي گوشه

بر روي . بارید و هوا بشدت گرم و شرجي بود باران همچنان مي. پرداختیم  دالر مي٢دویدند هر شب  به این طرف و آنطرف مي
ها بي وقفه  نبک مانند باران روي پنجرهتختي دراز كشیدم كه به هر حال از كف كثیف اتاق بهتر بود و به خوابي رفتم که صداي ت

 هاي بزرگ جهانگردان معروف بدین شكل اجرا شده است؟ آیا هیئت. در گوشم مي پیچید
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. ماندن یك انسان الزم است در واقع هر چیزي كه براي زنده. شد كه در اینجا آب ننوشیم و هیچ چیزي نخوریم به ما گفته مي" مرتبا
، )Malgosia Kielkowska(دار تیم، مالگوسیا کیلکووسکا اما صندوق. ندي شده سالم و بهداشتي بودندب كوالكوال و لیموناد بسته

یك . یكبار، فقط یكبار، كمي پول به ما داد تا بتوانیم یك كوكا بخریم. كرد مانند یك ماده شیر از صندوق تیم و دالرها مواظبت مي
آن ده یا بیست دالر را . كرد ر داشت مانند یک دارایي با ارزش آنرا پنهان ميهر كدام از ما که كمي دال. روز فراموش نشدني بود
بایست براي چیزهاي  نمي. گرداندیم بعد آنرا به دقت سر جایش بر مي. آوردیم و نگاهي به آن مي انداختیم گاهي از جیبمان در مي

 . خود جذابیتهایي نیز داشتبه هر حال این شیوه مسافرت لهستاني بود كه براي. بیهوده آنرا خرج كنیم
اید یا مسافران دیگر براي شما   هند خوانده نظریه یعني آن چیزي كه دربارة. پردازي قرار گرفت بزودي هند واقعي در مقابل نظریه

ه بود كه بر سر به عنوان مثال به من گفته شد. هند را باید در هند شناخت. شوند كشد كه این افسانه ها ناپدید  اما طولي نمي. اند گفته
خیلي زود دریافتم كه . زدم گرد چانه مي در نتیجه حتي جایي كه لزومي نداشت مانند یك خیابان. توانم چانه بزنم قیمت اجناس تا مي

نه آنطور " اي داشت، طبعا هر چیز قاعده. شود با آنها صحبت كرد، اگر چه كمي با ما تفاوت داشتند آنها نیز انسانهایي هستند كه مي
بتدریج تمام ذهنیات اروپایي خود نسبت به شرق را دور ریختم و بجاي آنها عقاید . كه من به آن باور داشتم یا عادت كرده بودم

 .جدیدي جایگزین كردم
. كنم هرگز آن سفر را فراموش نمي. بعد از دو روز بارهایمان از گمرك ترخیص شد و سفر ما به سمت شمال شرقي شروع شد

تریلز بزرگ استار و بدنبال .هاي ما بودند راننده) Andrzej Popwicz(و آندري پوپویژ) Wiesiek Lipinski(يویسیك لیپینسك
.  و كامیونهاي دیگر كه هر كدام عالمات راهنمایي مخصوص به خود را مي دیدند دوچرخه آن كامیون نیا، در دریایي از تاكسي،

 .جنون. كه در آن قویتر برنده است وضعیفتر باید راه را باز كندعالمت راهنمایي؟ بیشتر یك جنگ مداوم رواني بود 
در عرض سه دقیقه جمعیت زیادي ما را .  خلوت توقف كنیم كافي بود در یك منطقه. توانستید انبوه جمعیت را حس كنید جا مي همه 

البته حالت تهاجمي نداشتند، بلکه . بودیمكشیدند؛ ما موجودات جدید و متفاوتي  كردند یا دست مي به ما نگاه مي. احاطه مي كردند
خوردید  اگر غذا مي. كردند هر مفهومي از زندگي خصوصي كه ممكن بود با آن بزرگ شده باشید را نابود مي. سمج بودند

ایي گد. لیسیدند كردند و آنرا مي حتي انگشتانشان را در ظرف فرو مي. كردند ایستادند و مستقیم به ظرف غذاي شما نگاه مي مي
 .پذیرفتند دادید در سكوت آنرا مي اگر چیزي مي. كردند خواستند، فقط نگاه مي هیچ چیزي نمي. كردند مي

لباسهایمان یا تمیز و خیس بودند . بارید و هیچ چیز خشكي برایمان باقي نمانده بود تمام مدت باران مي. این سفر دو هفته طول كشید
شد، یا در نقاطي كه به سرعت بوسیله  ر از موش بر روي بسترهاي چوبي سپري ميپ" هتلهاي"شبها یا در . یا كثیف و خیس

گفتي، نگران نباش ،هیچكس آنجا نیست، كار  بایست مرتب به خودت مي مي. شدیم هندوها، مانند یك دسته بزرگ زنبور، احاطه مي
تري بود، یكه شب   کدام یك ًآزمون سختامروز مشكل بتوان گفت كه. شدي در غیر اینصورت دیوانه مي. خودت را انجام بده

 .اقامت در هتل یا در چادر با صدها چشم خیره به شما
سفیر کبیر لهستان آقاي آندري . به کاتماندو رسیدیم و با شكوه تمام كامیونهایمان را به طرف سفارت لهستان راندیم

او رفتاري . شد  هاي آسیا و اقیانوسیه شناخته ميبود كه در لهستان به عنوان پدر موزه) Andrzej Wawrzyniak(واورزینیاک
استقبال و " آمد، طبیعتا  تیم از لهستان به آنجا مي٥ یا ٤بعد از گذشت سالها، زماني كه هر فصل . دوستانه و صمیمي داشت

ونه بنگریم، در نتیجه خواست او را بدان گ كرد، و از ما مي سفیر کبیر مانند یك میزبان رفتار مي. همیاري سفارت نیز كمرنگتر شد
بندي كردیم كه هر  ما بارهایمان را دوباره بسته. شد هاي بزرگ وقت او بسیار بیشتر ار حد معمول گرفته مي با افزایش شمار هیئت

در همان حال بیلژوسکي و . وسایلي که به آنها نیاز نداشتیم را در سفارت باقي گذاشتیم.  کیلو گرم وزن داشت٣٥ تا ٣٠یك حدود 
.  روز طول كشید١٩راهپیمایي . رفتند و به كارهاي تمام نشدني اداري مي پرداختند یلکووسکا در ادارات دولتي پایین و باال ميک

 .كاري شده گذشته و کم كم ارتفاع گرفتیم هاي برنج ابتدا از دره
داد و مدعي  ا یك سردار و یك آشپز ميشركت تعاوني شرپاه. مانند هیئتهاي دیگر ما نیز از خدمات یك شركت محلي استفاده كردیم

 .خواستند هر چه شرپا و كارمند در اختیارشان بود را به ما قالب کنند مي. هیئت اعزامي است) بخوانید گراني(بود هدفش راحتي 
دار، و یك آنها موافقت كردیم، یك آشپز، دو كمك آشپز، یك سر" متخصص" نفر از افراد ٥باالخره بعد از کلي چانه زني با حضور 

مأمور رابط كه البته حضور وي اجباري است و از طرف وزارت جهانگردي مأموریت دارد ناظر بر پیروي از قوانین توسط 
 .بزودي حاضر بودیم از تمام خدمات آنها جهت آسایش هیئت چشم بپوشیم. هیئتهاي اعزامي باشد

تواند كار كند، و  نمي" سردار مدعي شد كه بدون یك دستیار ابدادر همان ابتدا . احساس پیروزي در چانه زني دوام زیادي نداشت
 .شركت با وي موافق بود" طبیعتا

آقایان، البته ممكن است كمي برایتان خرج داشته باشد، ولي در آنصورت تمام مشکالت راهپیمایي تا بارگاه اصلي از بین خواهد "
 .ع كننده بودقان." رفت و حتي الزم نیست یک انگشت خود را حركت دهید

آنرا دریافت . خواست سردار حقوق هفت روز باربران را پیشاپیش مي. اما مجبور شدیم همان روز اول انگشتانمان را حرکت دهیم
تصمیم گرفتیم حداكثر لذت را از راهپیمایي ببریم، و از آزادي خود که بدلیل در اختیار گذاشتن سرنوشت خود به دستان چند . كرد

 .آورده بودیم، بهره ببریمحرفه اي بدست 
. توانستیم درك كنیم اما بعضي مسائل را نمي. به روش كار باربران به عنوان یک نمونه منحصر بفرد از سنت محلي مي نگریستیم

باربر دست در . شد  بسته خم مي٢زد درحالیکه یکي دیگر زیر سنگیني  بعنوان مثال گاهي یك باربر دستانش در جیب بود و قدم مي 
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اما بعد . چه مردم جالبي. یب بوضوح بر دیگري برتري داشت و آن یک را بعنوان یك باربر زیر دست خود استخدام كرده بودج
. رویاپردازي تمام شد. خوردند كردند وگرنه از جایشان تكان نمي از دو روز حركت متوقف شد، و این مردم جالب تقاضاي پول مي

 .سردار را احضار كردیم
 "اند؟ پولشان را دریافت نكردهچرا اینها "

 ."هر چه بود را پرداختم. چون دیگر پولي ندارم:"اش زد و گفت او دستش را به سینه
 "دیروز تو براي یك هفته حقوق آنها پول گرفتي؟"
 .كرد ، با خونسردي كامل تأیید مي"درست است"

 ."پول داشته باشي روپیه ١٠٫٠٠٠تو باید:"كاغذ و قلم برداشتیم و شروع كردیم به محاسبه
 ."اما ندارم"
 "منظورت چیست نداري؟"
 ."دانم، من همه را پرداختم نمي"
 "به چه كسي؟"
 .توانست او را متأثر كند هیچ چیز نمي." به دستیارانم"
در کار ولي پولي . بله باید. "تفاوت خود را تحت فشار گذاشتیم ما مخاطب بي." پس آنها باید دستمزد باربران را پرداخت كنند"

 ."نیست
 روپیه ١٠٫٠٠٠. همین و بس. بود او آنرا خرج كرده. شد با او صحبت کرد نمي. بنظر نمیرسید این بحث وجدل به جایي بیانجامد

ما چنان مخارج برنامه را به . اما نه براي ما. براي یك هیئت ثروتمند اروپایي مثل نقل و نبات است.  دالر است١٫٠٠٠معادل 
. در عین حال دیگر هیچ ارز خارجي نیز نداشتیم. توانست تیم را متوقف كند  روپیه اضافه مي١٠٠بودیم كه حتي دقت تنظیم كرده 

 دالري بیرون آورد و در ١٠٠ما از آن نوع تیمهاي غربي نبودیم كه در چنین مواقعي هر یك از اعضاء از جیبش یک اسكناس 
 .اختیار صندوق قرار دهد

شد،  مي  دالري که به صندوق اضافه ١٥٠و . آمیزي دودكشها از ذهنمان مي گذشت  براي رنگخاطرات ساعتها معلق ماندن
حال مجبور بودیم كاري . شد خرید  روپیه چند كوكاي خنك مي١٠٫٠٠٠با . كرد صندوقي كه مالگوسیا به شدت از آن محافظت مي

اي نوشتیم و ضمن توضیح موقعیت   به شركت نامهو سپس. ابتدا سردار و دستیاران دزدش را با اردنگي اخراج كردیم. کنیم
 .خواستیم پولمان را پس بدهند

بایست قبل از طلوع آفتاب  آشپزها مي. تجربگي پول زیادي پرداخته بودیم بخاطر بي. ازآن به بعد تمام كارها بر دوش خودمان افتاد
 دستمزد باربراني كه كارشان تمام شده بود را یكنفر. هركس وظیفه مشخصي داشت. برخیزند و چیزي براي خوردن آماده كنند

بندي  طي این بسته. بندي شود اي باز شده بود مي بایست دوباره بسته اگر بسته. كرد پرداخت و باربران جدید را استخدام مي مي
كرد  او هم اعتراض مي. مگرفت و مجبور بودیم آنرا به یك باربر دیگر بدهی  جا نمي شد كه در بسته دوباره همواره چند تكه پیدا مي

 .اما به هر صورت به جلو حرکت مي کردیم. هر روز وضع به همین منوال بود. گفت كه به اندازه بار دارد و مي
قطعا هستند كساني كه مانند یك فرشتة . كرد در این شلوغي سرسام آور درگیري با باربران و بارها، مأمور رابط هیچ كمكي نمي

هیچ چیز به او مربوط نبود، . او فقط وبال گردنمان بود. مأمور رابط ما به این گروه تعلق نداشت. كنند ينگهبان به تیم خدمت م
 ١٩. زد او به طبقه برتري تعلق داشت، در نتیجه حتي با آنها حرف هم نمي. بخصوص باربران، زیرا آنها را آشغال مي دانست

 . با نپالي هاروزي که گذشت درسي شد براي تمام عمر در مورد رابطه
آنها براي کار قوانیني داشتند كه خوب، ما از آن . خورد كوشش ما براي سازمان دادن به باربران بطرز رقت انگیزي شكست مي

 ."كنیم ما فردا استراحت مي"گفت،  به عنوان مثال یكي از آنها مي. آوردیم سر در نمي
دهیم نه  حتي صحبت آنرا هم نكنید؟ ما براي كار پول مي. "م حس كنمتوانستم فشار خون را در رگهاي گردن مي" چه استراحتي؟"

باربر نپالي با خونسردي منتظر مانده بود تا درجه ." نگران نباش!" "وقت نداریم. ما بارها را خودمان حمل مي کنیم. استراحت
 به دهكده بعدي بیاییم چون ما را كتك توانیم ما نمي.به هر حال فردا مجبورید باربران را عوض كنید. "حرارت من پائین بیاید

 ."زنند مي
به هیچ وجه :"كردیم پس اصرار مي. كنند پاپوش درست كنند ها كه سریع حركت مي خواهند براي بعضي كردیم كه مي فكر مي

 !"اینرا از مغزتان بیرون كنید. كنیم باربري را عوض نمي
هیچ كسي در محدودة روستاي دیگري حق . ا كه این یك رسم محلي بودلیكن معلوم شد چاره اي جز تعویض باربران نداشتیم، چر

مجبور بودیم با هزار یک . یك دعواي بزرگ مي توانست كل هیئت را به شكست بكشاند. مسئله بسیار جدي بود. ندارد باربري كند
بیسیک عصبي مزاج با یكي از باربران دعواي بین " وقتي . كار آساني نبود. مشکل مانند آن مقابله کرده و همچنان خونسرد بمانیم

 .پیش آمد، سپس باربر دوم و سوم، تمام باربران پا به فرار گذاشتند و دیگر هیچ کدام حاضر به حمل بار نبود
 کیلوگرم وزن داشت، بعد از یک ٧در نتیجه چادر نایلوني من که در حالت عادي . بدون وقفه. بارید باران مي" بدتر از همه، مرتبا

اما غیرممكن بود بتوان آنرا پهن کرد تا خشك . باربر من کامال حق داشت كه اعتراض كند. اران وزنش دو برابر شده بودشب ب
آن محیط خیس و مرطوب براي آنها . زالوها هم صحنه را تكمیل كرده بودند. شد اي متوقف نمي زیرا باران حتي براي لحظه. كرد
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بدون احساس درد . كردیم كردیم بطور ناخودآگاه آنها را جمع مي ا و علفهاي بلند حركت ميه وقتي از میان بوته. مانند بهشت بود
انتظارش را نداشتیم، " توانستیم آنها را روي بدنمان پیدا كنیم، در جاهایي كه اصال كردند، و فقط در اقامتگاه مي تنمان را سوراخ مي
 .تنبل و پر از خون

 متري ٣٤٠٠در ارتفاع . شدیم هوا كم كم بهتر مي شد هر چه به نامچه بازار نزدیك مي. رسند اما بدترین سفرها نیز به انتها مي
 .متفاوت" بودیم، یك شهر شرپا، با مردماني كامال

 .هاي تاترا بودیم در بین تپه) Podhale(انگار در پودهیل. ها را پشت سر نهاده بودیم سختي. خومبو سرزمین شرپاهاست 
چنانچه .  حمل بار به كاروان ما اضافه شدند كه در نتیجه مشكالت حمل و نقل به طور قابل توجهي كمتر شددر اینجا یاکها جهت

 و این  كردیم، انداخت، صبورانه بارش را درست مي كرد و بارش را زمین مي اي گیر مي یك از این تراكتورهاي چهار پا به صخره
توانستیم استراحت  كردیم، براي اولین بار مي  چه مسیرهاي پر شیبي را صعود ميگر. آزارمان نمي داد" اتفاقات قابل انتظار ابدا

 .كنیم
حال د . باالخره مشكالت سفر در ارتفاعات پایین به پایان رسیده بود. اوایل سپتامبر به بارگاه اصلي اورست و لوتسه رسیدیم

 .كشیدم مدتها در آرزوي دیدنش بودم و انتظارش را ميرمکاني بودم كه درباره آن بسیار خوانده و شنیده بودم، به جایي كه 
گر چه به طور اخص . المللي براي صعود اورست به آنجا آمده و چادرهایشان را نصب كرده بودند چند روز قبل یك هیئت بین

از آالسكا ) Ray Genet(جنت  حتي دوست ما ري  . كردند ولي از فرانسه و سویس هم در میان آنها بودند آلمانیها آنرا اداره مي
سه روز . هاي پالستیكي خارج نمودیم مكان خوبي پیدا كرده و چادرها را برپا ساخته و وسایل را از بشكه. به آنها ملحق شده بود

. آور بود كننده و عذاب انجام كوچكترین كارها هم بسیار ناراحت.  متري كارها را سر و سامان دهیم٥٤٠٠طول كشید تا در ارتفاع 
در . خواست فقط زیر یك صخره خودم را از دست این ضعف و ناتواني خالص كنم دلم مي. رفت و حالت تهوع داشتم گیج ميسرم 

شوید نفس عمیق بكشید، جریان  مجبور مي. اینجا بود كه فهمیدم بهترین درمان براي ارتفاع زدگي تحرك و تالش دائم فیزیكي است
 .كنید یط جدید سریعتر عادت ميتر شده و در نتیجه به شرا خونتان سریع

هدف . وقتي باالخره همه چیز در سر جایش قرار گرفت، براي اولین بار توانستیم بطور جدي به اطراف و كوهها نگاهي بیاندازیم
كوههاي زیباتر از آن . شد، اورست ما لوتسه بود، اما جهت نگاه همگي مان به طرف همسایه شمالي و برج مانند آن كشیده مي

اما فتح بلندترین قله جهان به سازماندهي كامل و یك هیئت .  قرار دهدüیارند اما هر كسي دوست دارد در كنار نام آن عالمت بس
 .ویژه نیاز داشت
احتمال داشت تعدادي از آنها مایل . المللي گپي بزنیم توانستیم با گروه بین شاید مي. فكري به ذهنمان خطور کرد. اما ما آنجا بودیم

توانست با توجه به مجوز آنها به اورست برود؟ گویي  ند بجاي اورست، لوتسه را صعود كنند؟ در آنصورت آیا یكي از ما ميباش
تصمیم گرفتیم . آنها عجله اي نداشتند. پیشنهاد پر آب و رنگ ما به سرعت به بن بست خورد. از در پشتي آرانم بداخل خزیده است

 .تا آنموقع بسیاري از مسائل روشن مي شد.  برویمبعد از صعود لوتسه به سراغ آنها
 متر بلندتراست، ٣٣٧از نظر فني شبیه به یكدیگرند، اما اورست . مشكل بتوان گفت كدام یك از این دو غول کوه سخت تري است

 .كه در ارتفاعات باال بسیار زیاد است
اي،  اي را به تصور در آوریم كه در آنجا عده وانستیم لحظهت اما از قبل مي.  متري مسیر صعود هر دو یكسان است٧٣٠٠تا ارتفاع 

در صورت موفقیت ما اولین تیم لهستاني بودیم كه این چهارمین . اي به راست مي رفتند با توجه به مجوزشان، به طرف چپ و عده
 .كرد و چهارمین تیمي كه بطور كلي آنرا صعود كرده بود قله بلند جهان را صعود مي

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! .پرستانه خودم را راضي به فراموشي آرزوهایم نمایم توانستم با این افكار میهن  نميبا این وجود
من اینجا بودم، كسي كه در مک كینلي وضع وخیمي . توانست فقط یك الف باشد حتي از مغزم هم خطور نكرد كه این افكار مي

نانگاپاربات مجبور به بازگشت   متري قله ٨٠٠٠رده، ولي در ارتفاع  متري در هندوكش را صعود ك٧٠٠٠یك قله " داشت، قبال
" فقط"چرخاندم با این افسوس كه  آنجا ایستاده بودم و سرم را در هوا مي. خورد بدرد ارتفاعات نمي" شده بود، و معروف بود اصال

 .توانم لوتسه را صعود كنم مي
این چیزي است كه مرا به حراكت وا . بهترین یا هیچ.  پایین ندارداي به مراتب درون من چیزي است كه عالقه. گستاخ؟ نه

 .دارد مي
در نتیجه . اینكه بنا بود از مسیر عادي جبهه شمال غربي قله لوتسه را صعود كنیم. كرد اكنون فقط یك موضوع مرا ناراحت مي

جع به اینكه اندكي به راست برویم ویك را) Andrzej Czok(با یانوژ شورك و آندري چوك. آوردیم هیچ چیز جدیدي بدست نمي
: آنروز این فكر پیروز شد. به این پیشنهاد عالقه چنداني نشان داده نشد. مسیر مستقیم را از جبهه غربي صعودكنیم صحبت كردیم

به هر حال یك . صعود با كمي انحراف از مسیر اصلي، اگر چه از نظر فني بسیار مشکل باشد، مشكل سازي مصنوعي است
این طرز فكر در تاترا جالب است . رود اي كه به قله مي نحراف كوچك است، صد متر در سمت راست دهلیز در دسترس و سادها

صعود لوتسه بدون . طي این رایزني ها در پاي بلندترین كوهها بود كه فكر دیگري متولد شد. ولي در هیمالیا ارزش ندارد
و ) Zyga Heinrich(زیگا هاینریش بجز من و آندري چوک، . یم سعي مان را بکنیمابتدا چهار نفر از ما تصمیم گرفت. اكسیژن

. زیگا بسرعت تصمیم خود را عوض كرد زیرا بنظر او اینکار خطر زیادي به همراه داشت. یانوژ شورک هم اظهار عالقه كردند
تفاعات اثرات دائمي و زیانباري روي مغز باید توجه داشت كه در آن زمان هنوز تصور براین بود كه صعود بدون اكسیژن در ار
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دهید و تبدیل به یك  تان را از دست مي در بارگاه اصلي نیمه شوخي به ما مي گفتند شما نصف سلولهاي خاكستري. گذارد مي
گا را و در نتیجه هیچ كس شهامت خندیدن به تصمیم زی. این موضوع از نظر رواني تبدیل به مانع بزرگي شد. شوید مانده مي عقب

 .نداشت
خواستیم حمله به قله را بدون  ، كه بعد از یكماه تالش آنرا برپا كرده بودیم، مي٤بالفاصله بعد از آخرین شب اقامتمان در بارگاه 

خواستیم از  البته ما طوري رفتار كردیم كه گویي مي. هم چیز روشن بود. چیزي نگفت" هیچكس مستقیما. اكسیژن انجام دهیم
 منتقل و در آنجا انبار ٤تمام وسایل اكسیژن را اعم از سیلندرها و ماسكها را با دقت و وسواس به بارگاه . ده كنیماكسیژن استفا

 .آن وسایل هم آن باال منتظر ما بودند. و به بارگاه اصلي بازگشتیم تا خود را براي حمله نهایي آماده كنیم. كردیم
 .آندري چوک، زیگا هاینریش، و من  عبارت باشند از یانوژ شورک،در بارگاه اصلي تصمیم گرفتیم اولین تیم حمله

و زماني كه وقت . دموكراتیكي را در پیش گرفته بود، زیرا از تیم قله خود مطمئن بود" سرپرست تیم، آدام بیلژوسکي، روش كامال
 .انتخاب و برنامه ریزي رسید آنرا به خود ما سپرد

 .گیري فرا رسیده بود زمان تصمیم.  رسیدیم و بنا بود فردا صبح به سمت قله حركت كنیم٤ه بارگاه اصلي را ترك كردیم، به بارگا
 با این اكسیژنها چكار كنیم؟
 .مصمم بود و هیچیك از ما متعجب نشد" آندري چوك از ابتدا كامال

 ."روم من بدون آنها مي"
 ."كنم من از وسایل خودم استفاده مي: "شورك گفت." كنم من خطر نمي"

 ."من هم همینطور: "زیگا با لحن خشكي گفت
 كیلوگرم مي شد ولي ماسك را به ١٠من وسایل اكسیژن را به دوشم انداختم كه حدود . من بر سر دو راهي قرار گرفته بودم

 .صورتم نزدم
 .كنم، ابتدا مي خواهم ببینم چقدر بین ما تفاوت خواهد بود اما استفاده نمي. كنم من آنرا حمل مي: "گفتم

در آنصورت متوجه میشوم چقدر تفاوت بین من و آنها كه از اكسیژن استفاده . تصمیم گرفتم در یك ساعت اول با آندري حركت كنم
دانستم به هر حال تفاوت عملکرد وجود خواهد داشت، زیرا تنفس اكسیژن اضافي حركت شخص را  مي. میكنند اختالف وجود دارد
توانم وضعیت خودم را در ارتفاعات بسنجم، گاهي  دانستم كه مي شناختم، و مي  خودم را مياما من. بسیار سریعتر خواهد كرد

 .دیدم در نتیجه خودم را براي انجام آزمایش آماده مي. گیري ضربان قلبم اوقات با اندازه
زمان اخذ تصمیم . رف نظر كردشد از آن ط بعد ار یك ساعت من فقط كمي عقب افتاده بودم، آنقدر كه مي. زیگا و یانوژ راه افتادند

 .فرا رسیده بود
 ٣بعد از . بطري اكسیژن را در برف رها كردم و سبكبارتر براه افتادم." كمك كن از دست اینها خالص شوم: "به آندري گفتم

هر .  متر بودیم٨٠٠٠اکنون مدتي بود كه باالي ارتفاع . ساعت فاصله بین ما زیاد شد تا جایي كه ما یك ساعت از آنها عقبتر بودیم
ده قدم، استراحت، تمام وزنم را . به آهستگي. اما به تدریج ارتفاع مي گرفتیم. شد رفتیم فاصله بین ما نیز بیشتر مي چه باالتر مي

 . . .ده قدم دیگر . هایم به حالت عادي باز گردند انداختم تا ریه روي كلنگ مي
. م را روي ده قدم كوك كرده بودم؛ ده قدم، بعد از چند لحظه دوباره ده قدم دیگر ساعت بدن. نبرد موزون علیه ارتفاع آغاز شده بود

شد و آهنگ حركت به شکل برگشت ناپذیري از دست مي  بدتر از هر چیز توقف و نشستن بود زیرا ساعت بدن متوقف مي. . 
 .كرد رفت و بدست آوردن دوباره آن وقت زیادي را تلف مي

دو برج سنگي . در آخرین قسمت برف عمیقي بر زمین نشسته بود.  با خود، باالخره به یال قله رسیدیمو با این روش، و در نبرد
وزید، در نتیجه به فرد جهت رسیدن به  بادي قوي از طرف ُكم غربي مي" معموال. در دو طرف، یك تونل باد بوجود آورده بود

 .ع ابري غلیظ ما را در خود فرو برده بوددر آن موق. كرد و او را به پرواز در مي آورد هدفش كمك مي
آفرین، : "آمد، با اینحال گفتیم نفس مان باال نمي. گشتند ما هنوز چند قدم تا قله فاصله داشتیم زماني كه زیگا و یانوش از قله باز مي

 ."شما موفق شدید
 ."مانیم  متر دیگر، ولي منتظر شما نمي٢٠زیاد دور نیست، فقط حدود : "آنها گفتند

 .به آرامي به پشت هم زدیم تا کمي تبریک خود را پر رنگ تر کنیم
شد  شد تشخیص داد چقدر مي نمي. آن آخرین و مشكلترین قدمها را طي كردیم تا به قله كه نقاب خطرناكي داشت رسیدیم. به پیش

 و از خودمان و پرچم اولین باشگاه من دوربین سنگین اكزاكتا را در آوردم. خبر بودیم جلوتر رفت زیرا از شیب آنطرف نقاب بي
 .و یكي نیز با پرچم سفید و قرمز كاتوویچ عكس انداختم) Scout(ام اسكات  كوهنوردي

و حال به انتهاي .  ساعت گذشته را در جدال با هر ده قدم گذرانده بودم٦دانستم كه  فقط مي. كردم احساس شعف نمي. نیمه روز بود
 .توان جسماني ام رسیده بودم

روي قله " توانم به یاد آورم دقیقا حتي دقیقا نمي. ذشت زمان بنظر كند شده بود و ما را در گنگي و ناآگاهي عمیقي فرو برده بودگ
. توانستم فراموش كنم یك تكه یخ به نام دوربین را از داخل كوله پشتي بیرون آوردم البته عكس كه گرفتیم؛ چگونه مي. چكار كردیم

اي كه از كنار زیگا و یانوژ گذشتیم و فرود به روشني در ذهنم نقش بسته است، آنقدر كه هیچ  و لحظه به قله همینطور نزدیك شدن 
اي كه مرتب در گوشم طنین  اما در روي خود قله فقط خستگي مفرط را بیاد دارم و جمله. تواند به آن وضوح باشد عكسي هم نمي
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 .هر چه سریعتر به پائین برگرد: انداخت مي
بجایي كه . ٣سپس بارگاه .  رسیدیم٤به بارگاه . وزید و مانع بزرگي بود دا از دهلیزي بازگشتیم كه اینبار باد از روبرو ميابت

آنروز از موفقیت ما بسیار . قرار بود فردا مقداري اكسیژن را براي تیم بعدي حمل كنند. بیلژوسكي و بارانك منتظر ما بودند
نشستم و به صداي پیچیده ماشین بدنم كه چیزي نمانده بود از كار بیافتد، و .  و سوپ درست كردندبرایمان چاي. هیجان زده بودند

. ظرف داغ را در آغوش گرفتم و سوپي را كه دوستان خوبمان تهیه كرده بودند خوردم. حال داشت آرام مي گرفت، گوش كردم
 لذا زماني كه آندري و یانوژ تصمیم گرفتند، تا هوا  داشتم،احساس خوبي . تازه آنموقع بود که احساس کردم درونم گرم مي شود

بسیار خوب، تا فردا  " .مانم به بقیه گفتم یك شب دیگر را اینجا در كنار شما مي.  بروند، کمي ناراحت شدم٢ به بارگاه  روشن بود،
 ."صبح

كوهستاني كه آنقدر . ا با آن سرعت ترك كنمآور بود كوهستان ر هوا عالي بود و خجالت. به آنها احساسي واقعي خود را نگفتم
آن موقع بود كه متوجه شدم تالشم به . كردیم به درون كیسه خواب رفتم و با دیگران صحبت مي. جهت غلبه به آن تالش كرده بودم

 .بار نشسته و من موفق شده ام
. ا شب را به انتظار ساعت برپا به صبح برسانیمنیازي نبود كه خود را آماده كنیم ی. در بارگاه اصلي تبریك بود و تنبلي شیرین

المللي اتفاق افتاد به پایان   اي که براي تیم بین آن فضاي شعف و سرور ناگهان با حادثه. زمان غرق شدن در لذت برنامه. آزادي
. سرپرست تیم قرار داشتدر گروه دوم همسر . یكروز قبل از آنكه ما به قله لوتسه برسیم آنها اورست را صعود كرده بودند. رسید

او به اتفاق دوشرپا . كند خواست اولین زن آلماني باشد كه اورست را صعود مي مي) Hannelore Schmatz(هانلوره اشماتز
در اولین شب ماني اضطراري ري جنت از فرط . آنها بسیار دیر به قله رسیدند. دوست ما ري جنت به طرف قله حركت كردند

او مرده . بعد او نشست و دیگر هرگز بلند نشد. وز بعد هانلوره با دو شرپا به طرف پایین راه افتادندصبح ر. خستگي درگذشت
توانستیم چند كیلومتر آنطرفتر چند  مي. كردیم  صعود مي٤وقتي به بارگاه . افتاد ما تمام حادثه را دیده بودیم كه داشت اتفاق مي. بود

 .مكردند ببینی نقطه را كه در برف حركت مي
در آنموقع فكر . یكي ایستاد و بقیه هم ایستادند. كردند توانم آنها را بخوبي بیاد بیاورم، سه نقطه به طرف پایین حركت مي هنوز مي

خواسته بیشتر  یكي از آنها البد مي. بعد از مدتي فقط دو نقطه به طرف پایین حركت كردند. اند كردم آنها براي استراحت ایستاده مي
هاي سیاه  از طریق رادیو فهمیدم كه علت توقف آن نقطه" بعدا. سپس یكي از آنها دوباره به طرف باال حركت كرد. داستراحت كن

 .است مرگ یک انسان بوده 
 
 ."هیئت آقاي مسنر! آید دارد مي) Messner(آقاي مسنر" 

از سر راه كنار : "گفتند تاني هستیم بدون شك ميدانستند ما لهس اگر مي. كردند آمدند و این را تكرار مي دو شرپا به سرعت باال مي
سرمست از . در راه بازگشت ما در محلي نزدیك نامچه بازار اتراق كرده بودیم. یعني کنار بروید آشغالها." ها بروید، بزغاله

هوا . دادیم  استراحت ميهایمان كه از فشار كوله پشتي هاي سنگین خسته شده بود موفقیت چادرهایمان را برپا كرده بودیم و به شانه
 .در این موقع بود كه دو شرپا سر رسیدند و خبر رسیدن هیئت را دادند. رو به تاریكي بود

ما با تعجب نگاه . آن دو چادر مسنر را برپا كردند، آنرا تمیز و مرتب نموده، یك چراغ روشن کرده و جاي خوابش را آماده كردند
او . بعد از چند دقیقه بخش اصلي تیم رسید. ایم، ولي برایمان جالب بود هم چنین چیزي دیده" الكردیم قب كردیم، البته وانمود مي مي

 .آمد داشت مي
اش را زمین گذاشت سوپ ما  وقتي كوله پشتي. كرد مانند یك انسان معمولي رفتار مي. دیدم براي اولین بار رینهولد مسنر را مي

 .در كنارمان نشست. اي و سوپ شله قلم كار كوهنوردي دعوت كردیماو را به چ. جوشید مدتي بود که روي آتش مي
 "شما كجا بودید؟"

 .فقط لبخند زد و هیچ عالمت تأیید یا توجه خاصي در او مشاهده نشد." لوتسه: "متواضعانه گفتیم 
 "شما كجا مي روید؟"

 .آمادابالم
وهنوردي گل انداخته بود منهم خواستم بضاعت ناچیز خودم وقتي صحبت ك.  متر ارتفاع دارد٦٨٥٦آمادابالم فقط . كمي جا خوردم
 .را به رخ بكشم

 متري ٨٠٠٠در یك گردنة كوچك نزدیك قله در حدود ارتفاع . كردیم دو سال پیش ما یك مسیر جدید را در نانگاپاربات صعود مي
گرم صحبت بود ساكت شد و به دقت به من تر  من یك چراغ قوه پیدا كردم وقتي این را گفتم مسنر كه تا آنموقع با دوستان مسن

 .گوش داد
 .كرد در چشمان من نگاه مي" مستقیما" یك چراغ قوه؟"
 ."كردیم من متعجب بودم كه این چراغ چطور به آنجا رسیده است زیرا ما از یك مسیر جدید صعود مي. یك چراغ قوه معمولي"
در راه بازگشت كشته " برادرم بعدا. بهه جنوبي را صعود كرده بودیممن و برادرم گونتر ج.  سال پیش من به آن گردنه رسیدم٩"

 ."در آنجا بود كه او باطري چراغهایش را عوض كرد. آن چراغ قوه باید ما متلق به او باشد. شد
سایل او توانستم چشم از و من نمي. اي بین ما ایجاد كرد این موضوع رابطه. نه سال بعد از آن من آن چراغ را پیدا كرده بودم
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 .كردند  ، كه شرپاها برایش محل مي تر از پر بردارم از جمله لباسهاي سبك
شوم  بسیار ممنون مي. نویسم من دارم كتابي راجع به صعود نانگاپاربات مي: "مسنر رو به من كرده و گفت" من خواهشي دارم" 

 ."اي  چند كلمه بنویس كه چطور آن چراغ را پیدا كردهمي فهمي؟ به هر حال. یادگاري از برادرم. اگر آن چراغ قوه را پیدا كني
 ."بسیار خوب "

توان  االن دیگر نمي. خواستیم چند عكس با او بگیریم اما دیگر خیلي تاریك شده بود بعد مي. آدرسهایمان را به یكدیگر دادیم
 .یینصبح روز بعد آنها به باال رفتند، ما به پا. تشخیص داد كه چه كسي در عكس بوده است

هایي امروزه موفقیت بسیار بزرگي به حساب  صعود چنین قله: "یك روزنامه چاپ ورشو خبر صعود ما را نوشت و اضافه كرد
دوران . مدتها طول كشید تا قبول كنم حق با آنهاست. از این خبر کوتاه بسیار آزرده شدم."  متري باشد٨٠٠٠آیند، اگر چه یك  نمي

 .میله پرش ارتفاع بسیار باال رفته بود. یا براي لهستان رقم خورده بودجدیدي از كوهنوردي در هیمال
یورک، . گویم او گفت تبریك مي. تلفن كردم) Andrzej Zawada(درست روز بعد به آندري زاوادا.  سپتامبر من در خانه بودم٤

؟ ما دو هفته دیگر حركت آیا حاضري در اولین تالش جهت صعود اورست در زمستان شركت كني. پیشنهادي برایت دارم
 ."كنیم مي

اما . توانم یك قله بلند را صعود كنم باالخره كسي پیدا شده بود كه قبول كند من هم مي. این تلفن یك نقطة عطف براي من بود
. آمد دنیا ميفرزندم اوایل ژانویه ب. گذراند همسرم، ماههاي آخر بارداري را مي) Celina(سلینا . اوضاع خانه زیاد رو به راه نبود
چند . اورست در زمستان.  كلمات زاوادا در مغزم طنین انداخته بود گوشي را در دستم نگه داشتم، و زایمان ممكن بود مشكل باشد،

داشتم تسلیم . ممكن بود دیگر هرگز چنین بختي نداشته باشم. هفته قبل آنجا بودم اما اجازه نداشتم یك قدم بر روي آن بگذارم
. كرد او همچنین از برنامه دیگري در بهار صحبت مي.  از میان كلمات مسلسل وار آندري متوجه شانس دومي افتادماما. شدم مي

شد او  اي كه براي رسیدن به بارگاه اصلي صرف مي اما با توجه به سازماندهي گسترده. در درجه اول یك صعود در زمستان
 .ه مي خواست تالش دیگري نیز برروي قله داشته باشدبلك. خواست فقط با یك صعود قائله را ختم كند نمي

 ."كنم ولي براي برنامه بهار خودم را كاندیدا مي. توانم در برنامه زمستان شركت كنم گوش كن من نمي: "در نتیجه به او گفتم
. كشم  دارم نقشه آنرا ميمن فقط. به مرحله اجرا در نیاید" این برنامه بهار ممكن است اصال. مجبورم با تو صادقانه صحبت كنم"

مطمئن نیستم حتي وسائل كافي . توانیم براي بهار تالش دیگري انجام دهیم چنانچه در زمستان شكست بخورم در آنصورت مي
 ...."داشته باشیم

. ه بودنتیجه گرفتم كه آندري بلندپرواز، صعود بهار را بعنوان یك سوپاپ اطمینان براي شكست احتمالي در زمستان كنار گذاشت
 .توانستم نظرم را عوض كنم با اینحال نمي. شد معني مي بي" شدند صعود بهار كامال اگر در زمستان موفق مي

 ."آندري، همانطور كه گفتم من راه دیگري ندارم"
ل به هر حا. بدون من.  دسامبر اولین گروه به سمت نپال پرواز كرد١٥در . گوشي داغ و خیس از عرق را روي تلفن گذاشتم

 .گذاشتیم) Maciek(نام او را ماچیك. در مراسم سال نو پسرم بدنیا آمد. بسیار مهمتر. مسائلي مهمتر از هیمالیا نیز وجود دارد
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 فصل دوم
 ١٩٨٠اورست مسیر لهستانیها جبهه جنوبي، 

 
و کرژیسیک ویلیچکي ) Lezek Cichy( در نهایت لزک سیچي. ورست مدتها منتظر بودمبراي رسیدن اخبار صعود ا

)Krzysiek Wielichki ( خبر صعود آنها اشتیاق مرا بیشتر نمود ولي در همان حال دلواپسي و .  فوریه به قله رسیدند١٧روز
هد داشت یا نه؟ با توجه به اظهارات آندري زاوادا اي در بهار وجود خوا شود؟ آیا برنامه حاال چه مي. تر كرد نگراني ام را عمیق

هاي غیرقابل  نه، او آدم ناداني نبود بلكه برنامه. او قوه تخیل قدرتمندي داشت. اما من به او اعتقاد داشتم. بخت كمي وجود داشت
 .تصوري داشت

ز صعود زمستاني، تصمیم به صعود اورست بعد ا. زاوادا تصمیم گرفته بود رشته موفقیتها را براحتي از دست ندهد. مأیوس نشدم
را در بارگاه ) Waldek Olech(در نتیجه دو نفر از اعضاء تیم، زیگا هاینریش و والدك اولخ. از طریق مسیري جدید گرفت

 مراجعت او فقط بدلیل لذت از سرور و افتخار. اصلي نگه داشت تا مواظب وسایل باشند و با بقیه تیم به لهستان مراجعت نمود
بیشتر مشكالت تداركات وقتي .  بازگشته بود-به هر طریق ممکن –موفقیت صعود زمستاني اورست نبود، بلكه براي تهیه پول 

اوایل مارس من با اولین گروه . تصمیم گرفت حامي برنامه باشد پشت سر گذاشته شد) Julian Godlewski(جولیان گودلوسكي
او شنیده بود كه خودش را ناخواسته در مخمصه مشكالت اداري نپال . تري تهیه كندآندري باقي ماند تا پول بیش. پرواز كردم
قوانین . کاشف به عمل آمد كه او در طي برنامه زمستاني بطور مستقیم و غیرقانوني با لهستان تماس گرفته است. انداخته است

بایست از طریق شعبه توریسم به نقاط  ئت ميهر خبري از هی. روشن بود؛ این عمل ممنوع بوده است" مربوطه در نپال كامال
اش سر رفته بود با رادیو با هر كس كه  جریان از این قرار بود كه یكنفر كه در بارگاه اصلي حوصله. دیگر جهان مخابره شود

ر را داده بود؛ به آنها مهمترین قسمت اخبا. كرد، و البته با كاركنان عالقمند رادیو موج كوتاه لهستان آمد صحبت مي پشت خط مي
كنم این خبر را تا بعد از ساعت  خواهش مي. توسط ویلیچکي و سیچي. اولین باري كه قله اورست در زمستان صعود شد"

 ."تمام. پخش نكنید١٩:٠٠
هیچ كس در . اما متأسفانه آنروز شنبه و تعطیل بود. گرفت  ساعتي بود كه هیئت با شعبه توریسم در نپال تماس مي١٩:٠٠ساعت 

در لهستان كاركنان رادیو كه از این خبر . هیئت بارها سعي كرد تا تماس بگیرد ولي موفق نشد. دقایق گذشتند. زارتخانه نبودو
حتي خبر را از اخبار .  صبركردند و بعد خبر را به سرتاسر جهان مخابره كردند١٩:٠٠هیجان زده شده بودند صبورانه تا ساعت 

روز بعد در ساعت مقرر از بارگاه اصلي با . كه تازه به دستشان رسیده است، پخش كردندعصر تلویزیون نیز بعنوان خبري 
 .در این مورد توضیح داده شود" خواستند سریعا وزارت توریسم تماس گرفتند كه به جاي گفتن تبریك مي

ما در کاتماندو . كرد  امتناع ميكرد مشكالت کاهش یافته، دولت نپال از دادن مجوز صعود در بهار حال كه آندري زاوادا فكر مي
به این نتیجه رسیدیم كه وزارت . یك هفته گذشت. اي عجب موقعیت احمقانه. بودیم، بدون مجوز، بدون سرپرست و بدون پول كافي

تصمیم گرفتیم به روش لهستاني به . توریسم به عنوان مجازات مي خواهد زماني مجوز بدهد كه نتوان به هیچ كجا صعود كرد
 .دست بکار شدیم. صبر نكردیم تا زاوادا با پول باز گردد. بله با مشكل برآییممقا

تصمیم گرفتیم كه یك صعود عادي توریستي به بارگاه اصلي اورست را ترتیب بدهیم زیرا مجوز آن بسرعت و با چند دالر قابل 
زیگا هاینریش و والدک . ظم و آماده فعالیت بودبارگاه من. از نظر قانوني به عنوان توریست وارد بارگاه اصلي شدیم. تهیه بود

 .همین كار را كردیم. صعود را شروع كنیم" شد فورا مي. كشیدند اولخ از قبل آنجا بودند و صبورانه انتظار مي
یزي اما آنها چ. كار صعود را آغاز كرده بودند" یكي از كاتاالن و دیگري از باسک كه قبال. دو هیئت دیگر هم در منطقه بودند

خوشبختانه هیچ كدام از آنها حتي فكر . مأمور رابط: تفاوت باشیم توانستیم نسبت به آن بي داشتند كه با توجه به شرایط خود نمي
 .طبیعي مي آمد" ورود ما به بارگاه اصلي و بالفاصله صعود بنظر كامال. بررسي مجوز ما را هم نكردند

طنابهاي ثابت روي آبشار یخي .  را برقرار كنیم٢ن مجوز موفق شدیم بارگاه در عمل بدون مأمور رابط، بدون سرپرست و بدو
 بودیم كه زاوادا با یك مجوز در جیب و یك مأمور رابط در كنار به بارگاه ٣خومبو نصب شده بود و ما مشغول برقراري بارگاه 

 ماه مه فصل مونسن شروع ١٥بعد از . داگر منتظر او شده بودیم صعود عمال منتفي شده بو. اواسط آوریل بود. اصلي رسید
 .شود شود که بهتر از هر قانون مکتوبي مانع صعود مي مي

 Krzysztof(، کرزیژتوف سیلچکي )Gienek Chrobak( نفر از ما صعود مي کردند، جینک چروباک ١٠در آن مرحله 
Cielecki(آندري چوک، ریزیک گاژوسکي ،)Rysiek Gajewski(ژ کولیس ، زیگا هاینریش، یانو)Janusz Kulis( ،

 Lech(لخ کورنیژوسکي . ، و خود من)Wojtek Wroz(، وویتک وروژ)Kazik Rusiecki(والدک اولخ، کازیک روسیچکي
Korniszewski(و یان سرافین ،)Jan Serafin (پزشکان تیم بودند. 

خواستیم مسیري را بین  مي. دید قرار داشت بر روي مسیر ج٣البته بارگاه . كردیم ما به طریقة سنتي طنابهاي ثابت را نصب مي
هوا با ما سر بازي داشت و در نتیجه هر کاري بیشتر از آنچه فكر .  متري جنوبي و یال جنوب شرقي صعود كنیم١٧٠٠تیغه 
بارید، و با افزایش هر چه بیشتر برف در کوهستان خطر ریزش  هر چند روز یكبار برف سنگیني مي. كشید كردیم طول مي مي

 .گرفت همن نیز فزوني ميب
روز .  متر طناب ثابت كار مي گذاشتند و باز مي گشتند١٠٠دو كوهنورد به جلو مي رفتند، . طلبید  تالش بسیاري ٤  برپایي بارگاه
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 متر طناب ثابت كار ١٠٠سپس دو نفر دیگر . بعد یک زوج دیگر طناب را از زیر برف بیرون آورده و به پایین باز مي گشتند
 ...اشتندمي گذ

متوجه . اي را پاك کرده و چادرمان را برپا كردیم  رسیدیم، محوطه٤وویتک وروژ و من اولین كساني بودیم كه به محل بارگاه 
تقریبا در هر برنامه بزرگي دوره اي وجود دارد که در آن همه سخت تالش مي . شدیم مرحله بزرگي را پشت سر نهاده بودیم

 متر طناب ثابت ١٠٠ّ گاهي اوقات نصب .یك پیشرفت ناگهاني و غیرمنتظره الزم است. شود ل نميکنند، اما هیچ پیشرفتي حاص
اي به كالبد تیم دمیده شده و تیم مانند موجي خروشان دوباره رو به جلو  این نقطه عطف را بوجود مي آورد، و در نتیجه روح تازه

نوار . ها باشد توانست كلید صعود اورست از مسیر لهستاني یم كه مياي برپاكرد ما بارگاه را زیر یك نوار صخره. كند حركت مي
 . متر قرار داشت٨٠٠٠عمودي بود، اما مهمتر از هر چیز اینکه باالتر از " صخره اي بلند و تقریبا

تر مسیري  م٤٠آنها . بایست با نوار صخره اي درگیر شوند آندري چوك، زیگا هاینریش و والدك اولك اولین كساني بودند كه مي
ما موفق شدیم مشكلترین قسمت نوار . ریسیک گاژوسکي و من مي بایست ادامه دهیم. دشوار را صعود کرده و باز گشتند

 ١اگر سختي صعود را بین . تا مدتها این قسمت مشكلترین صعودي بود كه من در هیمالیا انجام داده بودم. اي را صعود كنیم صخره
صعود آن قسمت در آن ارتفاع بقدري ". بسیار سخت"به عبارت دیگر .  داشت٥ درجه سختي  درجه بندي كنیم این صعود٦تا

 متر صخره عمودي آن را تبدیل به ١٠ تا ٨حدود . رفت گاهي چشمانم سیاهي مي. دشوار بود كه در یكجا شلوارم را خیس كردم
قسمتها آسانتر بعضي قسمتها دشوار تر ولي بعضي .  متر٤٠. ما یك طول كامل طناب را صعود كردیم. صعودي سخت کرده بود

طناب را ثابت كرده . بعد از آن به صخره هاي ساده تري رسیدیم که در باالي آن شیب برفي قرار داشت". بسیار سخت"بطور کل 
ده بود آنها از طنابهاي ثابتي كه با آن زحمت برقرار ش. نوبت زوج صعود بعدي بود. و یکراست تا بارگاه اصلي پایین رفتیم

 بود صعود كرده و به پایین ٥ متر كه محل آخرین بارگاه ما یعني بارگاه ٨٣٠٠تري را تا ارتفاع  صعود كردند و شیب ساده
 .بازگشتند

اگر . بایست برنامه را تمام كنیم مي. گذشت زمان به سرعت مي. اواسط ماه مه بود. كردیم اكنون خود را براي حمله به قله آماده مي
تنها در آن صورت بود که .  متر نیز طناب ثابت كار بگذاریم٨٦٠٠بایست تا ارتفاع  م به صورت سنتي ادامه دهیم ميخواستی مي
 .توانستیم امنیت صعود را جهت رسیدن به یال منتهي به قله تضمین كنیم مي

 متر ٣٠٠ آن ارتفاع جهت نصب ما نمي توانیم در"من گفتم . شد حدت بحث را احساس نمود چادر تجمع مملو از جمعیت بود و مي
بعد از .  متر سخت خواهد بود٧٠٠٠به اندازه كافي حمل آن به ارتفاع .  متر دیگر نصب طناب ثابت وقت صرف كنیم١٠٠یا حتي 

 یك حمله ٥من فكر مي كنم باید از بارگاه . دهیم در نتیجه زمان زیادي را از دست مي. آن مجبوریم دوباره به پایین باز گردیم
 ."الني را به سمت قله انجام دهیمطو

رویم، پر واضح است كه بدون  ما به قله مي: "جو جلسه آندري چوك را گرفته بود. احساس كردم اغلب با این ارزیابي موافق بودند
 . . . "اكسیژن 

". ابدا: "بان آوردیادم نیست چه كسي احساس جمع را به ز. همگي مخالف بودند. بهترین زمان براي طرح چنین پیشنهادي نبود
 ."كنیم اكنون راجع به موفقیت كل تیم صحبت مي. كند حمله بدون اكسیژن بخت صعود را كم مي

تا آن موقع هنوز مهمترین . جایز نبود" من هیچ چیز نگفتم؛ توضیح صعود بدون اكسیژن در آن وضعیت ابدا. آندري ساكت شد
در میان .  نفر از ما در تئوري بخت صعود را داشتند٩ یا حتي ٨قله برود؟ بایست به  چه كسي مي. قسمت بحث انجام نگرفته بود

وویتک وروژ و جینک چروباک اولین صعود قله جنوبي . هاي هیمالیا نوردي لهستان قرار داشتند  نفر تمام ستاره٩آن 
زیگا كه . آنها به اثبات رسیده بودتوانایي . كانگچنجونگا و بسیاري صعودهاي موفق دیگر را در هیمالیا در كارنامه خود داشتند

قله كانگچنجونگا مركزي را " كرد، و اخیرا اي مانند یك قاطر كار مي البته قلل زیادي را صعود نكرده بود، اما در هر برنامه
وتسه را ما ل. از بقیه جوانتر بودیم" آندري چوك و من نسبتا. مدت زیادي طول كشید تا درباره مابقي صحبت شود. صعود كرده بود

تواند آنرا صعود  شانسي مي هر كسي با اندکي خوش. ایست لوتسه قلة ساده: "اما بیشتر از یكبار شنیده بودیم كه . صعود كرده بودیم
 .آمدیم ما به حساب نمي. آمد بتوانیم هیچ كاري انجام دهیم در این جمع نخبگان بنظر نمي." كند

به نظر من وویتک وروژ و چروباک : "یادم نیست چه كسي آنرا شكست. ما بودبایست اول برود؟ سكوتي حكمفر پس چه كسي مي
 ."باید بروند یا شاید هاینریش و اولخ

 .زمزمه در میان جمع باال گرفت، هركسي نظري داشت
 پشتیبان البته باید یك تیم. مایلم به همراه چوك بروم"  نفر بروند، من شخصا٤به نظر من بهتر است : "من هم در بحث وارد شدم

 ."در صورت شكست ما در پشت سر باشد
اي كه چند كیلومتر باالتر چشمانم بر روي آن  سخت بود، خیلي سخت، درست مانند آن صخره. و به این ترتیب بحث جدي آغاز شد

نترها یك هیچ كس با نظر دیگري بطور كلي موافق نبود، اما در مورد ما جوا زد،  هیچ كس حرف دلش را نمي. سیاهي رفته بود
به هر حال این چیزي بود كه ما حس . هایي بودیم كه از ما بزرگتر هم هست چیز مورد قبول همگي بود، اینکه ما پسر بچه

 .كردیم مي
اي كه توسط زیگا هاینریش ابراز شده بود به این مضمون كه من و آندري  عقیده. از میان انبوه كلمات یك عقیده وزن بیشتري یافت

در تمام آن مدت . گهگاه مي شد آه عمیق كسي را شنید. دوباره چادر در سكوت فرو رفت. ایم ترین افراد بوده كوش ختفعالترین و س
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 .همه نگاه ها به سوي او دوخته شد. زمان آن رسیده بود كه او چیزي بگوید. كرد آندري زاوادا فقط گوش مي
كنم کوکوچکا و چوک بهتر است اولین نفرات باشند چرا كه  ر ميمن فك"آمد،  ، كوچكترین صدایي از کسي نمي"كنم من فكر مي"

 ."شما چهار نفر خواهید رفت. سپس زیگا و اولخ چرا كه مستحق آن مي باشند. آنها در بهترین شرایط بدني قرار دارند
این را فقط از آن جهت . او باید احترام بقیه را نیز حفظ کند. رسد كه براي انسان تصمیم گیري بسیار مهم است زماني فرا مي

زیگا دوباره بحثي را پیش كشید كه به نظر . گیري هنوز تمام نشده بود به هر حال تصمیم. گویم كه در آن موقع من انتخاب شدم نمي
 .آمد به نتیجه رسیده است  مي

كنم بهتر است قسمتهاي  نهاد ميمن هنوز پیش. بگذارید منطقي فكر كنیم. اجازه بدهید دوباره و به دقت راجع به یك چیز فكر كنیم"
 ."تر است باال را طناب ثابت كار بگذاریم زیرا بسیار امن

 ."هایمان را جمع کرده و دست خالي به خانه بازگردیم یا باید االن به قله حمله كنیم یا اینکه كوله. وقتي نداریم"من قبول نمي كردم، 
ما كساني بودیم كه مدت . بایست آن را صعود كنیم  بدهم زیرا من و آندري ميكردم این من هستم كه باید پاسخ آنرا حس مي" اخالقا

 .دانستیم كه باید عجله كنیم زیادي در آن ارتفاع بودیم و بهتر از هر كسي مي
ي  همراه٢آندري زاوادا، یانوژ كولیس و روسیچکي ما را تا بارگاه . موافقت شد كه ما چهار نفره صعود كنیم. زیگا مقاومت نكرد

گر چه او را .  متر پایینتركشیده شد٥٠٠در همین موقع بود كه یك شرپا از تیم كاتاالن با یك بهمن از جبهه لوتسه به . كردند مي
 .زنده پیدا كردند اما سه روز بعد او درگذشت

 .اي داشت، بخصوص بر روي زیگا این موضوع تأثیر ناراحت كننده
 ."خواهیم انجام دهیم بسیار خطرناك است ميكاري كه ما . ما شانسي نداریم: "او گفت

اولخ و زیگا یكروز بعد از ما، اینبار تنها . آندري چوك و من ادامه دادیم. اش سرزنش نكرد هیچ كس او را به خاطر این گفته
مسیري . بوده است روز فعالیت در ارتفاع چقدر مؤثر ٦٠ رسیدیم متوجه شدیم ٣وقتي به بارگاه . بعنوان تیم پشتیبان، ادامه دادند

همه چیز . دادم من به ضربان منظم قلبم گوش مي.  ساعت صعود نمودیم٥/٢ ساعته صعود كرده بودیم اكنون در ٨" را كه قبال
 .رفت بخوبي پیش مي

. یمخوابهایمان خزید  رسیدیم، یك چادر كوچك حمله برپا كردیم و به داخل كیسه٥وقفه طنابهاي ثابت به بارگاه  بعد از صعود بي
 .اكسیژن. اكنون سؤالي كه مدتها ذهنمان را مشغول كرده بود دوباره به سراغمان آمد

شانس صعود تیم به . كردند ما را متقاعد كنند كه فكر صعود بدون اكسیژن را از سرمان بیرون كنیم در بارگاه اصلي همه سعي مي
هیچ صعود فني و مشكلي در جبهه شمال . بل مقایسه نبودصعود لوتسه بدون اكسیژن البته زیاد قا. این ترتیب كاهش مي یافت
وقتي تمام جوانب را . توانیم آنرا صعود كنیم یا خیر دانستیم حتي مي اورست بسیار بلندتر بود و ما نمي. غربي لوتسه وجود نداشت

بگذار به خواسته "ه آندري گفتم، و باالخره ب. من در كیسه خوابم با ناآرامي غلط مي زدم. بررسي كردیم هوا دیگر تاریك شده بود
 ."آنها عمل كنیم

با این وجود . بخشید خوردیم هرگز كسي ما را نمي آندري زیاد از آن استقبال نكرد، اما اگر به دلیل نداشتن اكسیژن شكست مي
ماسكها را به .  بودبه آنجا حمل شده" در نتیجه شروع کردیم به آماده كردن وسایل اكسیژن كه قبال. كردیم احساس ناراحتي مي

حتي موفق . از كابوس هم خبري نبود. توانستند از اکسیژن پر شوند الینقطع خوابیدیم، ششهایمان مي. صورت گذاشته و خوابیدیم
 . متر دیگر طناب ثابت كار بگذاریم٨٠شدیم قبل از استراحت 

ان بزرگي نبود اما برفکوبي در برف عمیق و تازه ابتدا مسئله چند. صعود بدلیل برف تازه مشكل بود.  صبح بیرون زدیم٥ساعت 
این مقدار بسیار كم .  لیتر در دقیقه تنظیم كرده بودم٢ تا ١وقتي از چادر خارج شدیم اكسیژن را روي . گرفت نیرویمان را مي

 ٨ریان آنرا تا رسیدیم درِ آن صورت ج در صورتیكه به قسمت سختي مي. مقداري است كه انسان در موقع خواب نیاز دارد. است
پیشرفتمان كند بود، بسیار بیشتر . جهت رسیدن به یال جنوب شرقي از قسمت مشكل صخره اي عبور كردیم. كردم لیتر اضافه مي

در پیش رو هنوز یالي .  بعداز ظهر بود٢وقتي به قله جنوبي رسیدیم ساعت . كشید از آنكه برنامه ریزي کرده بودیم طول مي
 .اشتطوالني و تیز قرار د

خواستم سیلندر اكسیژن را كنترل كنم  درست وقتي مي. توانند با سرعت الزم كار كنند در آنموقع احساس كردم كه ششهایم نمي
 ."لعنتي، سیلندر من خالي شده: "گوید  شنیدم كه آندري مي

مال من هم : " با تاسف گفتم. داشتاي ن پیچ تنظیم را تا حداكثر باال بردم اما هیچ فایده. با وحشت سیستم خودم را كنترل كردم
براي لحظه اي به . هرچه بود به قله جنوبي و مسیر عادي رسیده بودیم. تا آن موقع ارتفاع زیادي را صعود کرده بودیم." همینطور

 .در آنموقع سؤال اصلي مطرح شد. مي توانستیم احساس یكدیگر را بخوانیم. چشمان یكدیگر نگاه كردیم
 "صعود؟. نیمخوب حاال چكار ك"
با بارگاه اصلي ارتباط گرفتیم و موقعیت . این یك گفتگوي صریح و مردانه بود." به قله نزدیكتر از آنیم كه بتوانیم برگردیم. البته"

به این نتیجه رسیدیم كه این موضوع به دیگران مربوط . خواهیم ادامه دهیم و اینكه مي. نامساعد خود را براي آنها توضیح دادیم
كرد كه ادامه  از آن پایین كسي اصرار نمي. بلكه مربوط به ششهایمان، حرکت با چشمان تار و بودن یا نبودن خودمان بود. شد نمي
 .بعد وسایل اكسیژن را از خود جدا كرده و شروع كردیم به صعود. دهیم

 ساعت طول ١ دقیقه و یا حداكثر ٤٥ از در شرایط مساعد این ارتفاع بیشتر.  متر دیگر را مي بایست تا قله صعود كنیم١٠٠حدود 
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و در . دو ساعت صعود كردیم. یال از دو طرف بسیار پر شیب بود. را صعود كردم) Hillary Step(من پله هیالري . نمي کشد
 بودند كه جنوبي دیده آنها نگران بودند زیرا آخرین بار ما را در قلة. با بارگاه اصلي تماس گرفتیم.  به قله رسیدیم٤نهایت ساعت 

فقط . سیم گفتم چه گذشت كه در بي" تمام"دانستم بر آنها بعد از آخرین  نمي. بایست تا قله اصلي را بدون اكسیژن صعود كنیم مي
زماني كه دوباره با آنها از روي قله تماس گرفتیم، در صدایشان نه تنها خوشحالي و تبریك بلكه آسودگي خاطر . شد حدس زد مي

 .ام گفت كه اتفاق مهمي افتاده است، كه من پایم را بر روي بلندترین قله جهان گذاشته ك صداي آنها به من ميپژوا. زد موج مي
مجبورید دوربینهاي . هایتان كمي استراحت كنند  مجبورید مدتي به كلنگتان تكیه بدهید و اجازه بدهید شش  در آن بلنداي قله،

هایمان  پرچم همسایه. باید عكس گرفته گر چه به تالش زیادي نیاز داشته باشد. ریدپراكتیكا و استارت را خارج كنید و عكس بگی
آنها چند روز پیش آن را به آنجا آورده بودند و . بایست به عنوان سوغات به پایین ببریم در بارگاه اصلي، هیئت باسک، را مي

. یروز به آنجا آورده بودند در مقابل پایین برده بودندحداكثر و یك تسبیح را كه لزک سیچي و کرژیسیک ویلیچکي پ-دماسنج حداقل
 .یك پرچم لهستان را در آنجا باقي گذاشته و چند تكه سنگ را از آنجا به پایین آوردیم

در حالیکه این . معني است، که در عین حال انرژي زیادي را مي طلبد دهد چقدر بي كارهایي كه یك نفر بر روي قله انجام مي
هاي  اي بود مانند قله به هر حال این یکي نیز قله. بست گذشت، لذت و شعف صعود و شاید اورست رخت برمي م ميافكار از مغز

 ....ها اي با نقابي بزرگ مانند دیگر قله دیگر، قله
كردم و  گویي در میان مه حركت مي. كردم  بود و من بطور غریبي احساس خستگي مي٥ساعت حدود . به پایین سرازیر شدیم

 .كند كردم بدنم جلوتر از من حركت مي حساس ميا
رسیدم نقاط سیاهي جلوي چشمانم  كردم و یكبار، در طي یك مسابقه، وقتي به خط پایان مي در مسابقات دو میداني شركت مي" سابقا

احساس .  نداشتمشابه همان تجربه را داشتم با این تفاوت كه آن حالت تمامي. دوران مي كرد و سپس به حالت توهم فرو رفتم
 .جلوي چشمانم تار شده بود.  تنفس را براي هر قدم بشمارم٨ یا ٧توانستم  گاهي نمي. كمبود اكسیژن از همه بدتر بود

بعد از مدتي در . از مسیر خودمان بازگشتیم تا بتوانیم چادرمان را پیدا كنیم. وقتي به قله جنوبي رسیدیم هوا نیمه تاریك شده بود
به جایي رسیدیم كه . گشتیم كورمال كورمال دنبال جاي پاهایمان مي. بایست به هر قیمت پایین برویم مي.  رفتیمسیاهي مطلق فرو

و آرزوي یك چیز را داشتم، اینكه ابتداي طنابهاي ثابت . حال فقط غریزه راهنماي ما بود. برف تازه جاي پاها را از بین برده بود
براي اطمینان از موفقیت، تصمیم گرفتیم تا باال آمدن ماه صبر كنیم و بعد . ن به چادرها برسیمرا پیدا كنیم و با اتصال خودمان به آ

 .خوردیم راهمان را ادامه دادیم در حالي كه از خستگي تلوتلو مي
یك دهلیز قبل از آنکه بتوانم خودم را کنترل كنم، غلت زنان و بدون هیچ كنترلي چند ده متر را داخل . در قسمتي یخ زده لغزیدم

بطور ! كردم خودم را از داخل آن پر سفید بیرون بكشم دستم به چیزي خورد، طناب در حالیکه سعي مي. برفي فرو افتاده بودم
 .کامال اتفاقي درست روي طناب متوقف شده بودم

اما در همان حال . دیم بعدازظهر گذشته بود و بشدت تشنه بو٩ساعت از . از آن طناب نجات بخش فرود آمدیم و به چادر رسیدیم
ناگهان از . با افكاري مغشوش. خواب بدي بود. آوردیم از فرط خستگي به خواب رفتیم كردیم و آب را بجوش مي كه برف آب مي

چشمانم را باز كردم و مطمئن شدم که تحت فشار یك توده بزرگ و سنگین . احساس مي کردم دارم خفه مي شوم. خواب پریدم
آندري هم . فكر بهمن از مغزم گذشت. ترس سراپاي وجودم را در بر گرفت. اقي نمانده بود تا بتوان تنفس كردچیزي ب. قرار دارم

جایي در زیر برفها بود، از زیر " موفق شدیم خودمان را بدون كفش، كه احتماال. بیدار شد و دو نفري شروع به مبارزه كردیم
خوشبختانه بهمن نبود بلکه یك توده . ي سرمان بتدریج روي چادر ما لغزیده استمعلوم شد كه برف شیب باال. برفها بیرون بیاوریم

 .توانست از این بدتر باشد مي. كرد عظیم و مقاومت ناپذیر برف كه به آرامي و در سكوت هر چیزي را در سر راه خود دفن مي
خزید و دیگري در بیرون چادر  داخل چادر ميبجاي خواب یكنفر به . شد استراحت كرد آنشب دیگر نمي. از یك چیز مطمئن بودیم

كردیم هیچ  شب قبل، بعد از صعود قله، احساس مي. كردیم سپس جایمان را عوض مي. زد وقفه برف را از روي چادر كنار مي بي
 .دم از شب قبل بسیار خسته تر بودیم اما سپیده. تواند تا آن حد خسته باشد انساني نمي

آنها را پوشیدیم اما انرژي هیچ كار دیگري را نداشتیم و به .  روشن شد كه بتوانیم كفشهایمان را پیدا كنیماي باالخره هوا به اندازه
 .پایین سرازیر شدیم

 ٣٦این اولین نوشیدني بود كه ما بعد از . آنرا حریصانه قاپ زدم.  زیگا و والدک با كتري چاي داغ منتظر ما بودند٤دربارگاه 
توانستیم ادامه بدهیم، به  مي. نوشیدیم و اجازه دادیم تا چاي بتدریج ما را از وهم خارج سازد. نوشیدیم ميفرسا  ساعت تالشي طاقت

 .ما كار را به سرانجام رسانده بودیم. طرف بارگاه اصلي، جایي كه مملو از تبریك، روبوسي و شادي بود
آندري هم همین . كردم چیز بدي اتفاق افتاده است  ميحس. چرخیدم  راند مسابقه بدور خود مي١٥مثل قهرمان مشتزني بعد از 

موضوعي كه همه را متأثر . توانستیم آن را حدس بزنیم در پس آن تبریك و تهنیتها چیزي بود كه ما هنوز نمي. احساس را داشت
 .كرده بود
اي  ایم، نتیجه گرفت كه حمله  سیده شب به چادر ر١٠آندري زاوادا وقتي شنید كه ما حوالي .  شد  دقیقه همه چیز روشن١٥بعد از 

او مي گفت كه اگر دو تن از قویترین افراد، از نظر او، آنقدر طول كشیده بود تا به قله برسند زوجي . دیگر بسیار خطرناك است
همه به . ه بوداین پایان برنام. براي همین گفته بود، كافي است. به قله نرسند" دیگر، حتي با همان میزان آمادگي بدني، شاید اصال

اند به  اند، همگي آماده اغلب اوقات وقتي قله با موفقیت صعود مي شود و در حالیكه بقیه به شدت تالش كرده. گشتیم خانه باز مي



 ١٧

خواست به  در آن گروه كه از بهترین كوهنوردان لهستان تشكیل شده بود هركسي مي. اما وضعیت ما متفاوت بود. خانه برگردند
 . امري کامال طبیعي بودكه قله برود،

دهم، ولي این اندوه بدون شك تأثیر زیادي نیز بر   و اگر چه شاید من فقط خودم را فریب مي  غمگین بودند "در نتیجه همگي عمیقا
این موضوعي نبود كه بتوان با صداي بلند در بارگاه اصلي از آن صحبت كرد . چرا كه ما آنرا صعود كرده بودیم. ما گذاشته بود

 . رفت اي كه در زخم قرار دارد با هر حركتي در گوشت من فرو مي بلکه مانند تراشه
بقدري برف مي بارید كه تصور هرگونه . مونسن فرا رسیده بود. محسوسي در هوا ایجاد شد" بعد از چند روز تغییر كامال
به هر حال به نظر مي رسید شاید حق با . اندشاید همان بارشها بود كه توانست بال آرزوها را بسوز. صعودي را از بین مي برد

 .آندري زاوادا بوده است
چیزي در اطراف ما اتفاق . به ما داده شد" العاده ورزشي موفقیت فوق"مدال طال بخاطر . در فرودگاه خبرنگاران منتظر ما بودند

روز بازگشت به کارم روزي . رت را چشیدمبراي اولین بار در زندگي طعم شه. موفقیت ما مورد توجه واقع شده بود. افتاده بود
مدیرعامل بیرون آمده بود، تمام . در بیرون در ورودي به عنوان یك قهرمان فاتح مورد استقبال قرار گرفتم. فراموش نشدني بود

 بود كه درست در همین مؤسسه." گوییم ورود فاتح اورست را خوشامد مي: "كارگران نیز، یك پالكارد در بیرون در آویخته بود
چند ماه پیش مجبور بودم از این مدیر به آن یكي جهت گرفتن امضاي مرخصي بدون حقوق مراجعه كنم چرا كه آن یكي ممكن بود 

 تا ٢این یارو براي .  هفته تعطیالت دارم٢من : "گفتند مي" حال در بیرون كساني ایستاده بودند كه قبال. مرا با لگد بیرون بیاندازد
 "آیا درسته كه رفتن به این برنامه ها رو ادامه بده؟. ست ماه پیداش نی٣

 .عالي بود
صعود . چند ماه قبل سیچي و ویلیچکي از آن پیروزي درخشان بازگشته بودند. اما نباید اوضاع كشور را در آنزمان فراموش كنیم

انگار نعمتي از بهشت برایشان رسیده دولت به شدت به آن نیاز داشت، و . تاریخي اورست در زمستان مانند بمب صدا كرده بود
بعد از چند ماه كه از من و .  متخصصین تبلیغات را بیشتر متوجه خود كرد یك صعود موفق و با ارزش دیگر در هیمالیا،. بود

 :گفته بود" خیلي مهم"یك آدم . آندري تمجید و ستایش شد، از یك دوست با نفوذ بعضي اخبار را كه درز كرده بود شنیدم
خوان چكار كنند؟ باید  دوني مي مي. صعود زمستاني اورست، حاال یكي دیگر. وش بده، این كوهنوردي ها دیگر كافي استگ"

بزودي .  بود١٩٨٠باالخره جوالي . و همینطور هم شد" اي نیست كه راجع به اون بنویسند؟ هیچ چیز دیگه. فراموش كنند" كامال
 Lech( شد، زماني كه لخ والسا نام برده مي" آگوست لهستان" آن به عنوان آگوستي كه بزودي از. رسید اگوست فرا مي

Walesa (سازي بندر گدانسک اعتصاب كارخانه كشتي )Gdansk (را رهبري كرد و از آنجا جنبش همبستگي متولد شد. 
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 فصل سوم
 ١٩٨١ انفرادي -غربي پالستیكي ماكالو، یال شمالکفش دوزک 

 
با آن . باشگاه من در كاتوویچ در تدارك برنامه به كوههاي دور افتاده استرالیا و نیوزیلند بود زماني كه من درگیر اورست بودم، 

 رسمي براي رد  عبارتي که بطورنمي توانست صعودي ورزشي و موفق را تضمین کند،موافقت نشد زیرا گروه ضعیف بود و 
سرپرست تیم وقتي با این مسئله روبرو شد از من و كرژیسیك ویلیچکي خواست به منظور تقویت تیم به آنها . شد طرحها بیان مي

 در نتیجه موافقت  من فكر كردم بعد از هیمالیا، بد نیست جهت تنوع به كوههایي كوتاهتر ولي از نظر فني مشكلتر برویم،. بپیوندیم
 .كردیم

در نوامبر زماني كه تمام تداركات تا آخرین جزئیات آماده شده بود، مشكالت جدید و اسرار .  حركت كنیم١٩٨٠ار بود دسامبر قر
كمیتة عمومي براي . در نتیجه برنامه ما از تقویم كمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي پاك شد. آمیزي بوجود آمد

معلوم شد كه چند .  به هر تیم تعلق گیرد-زلویت یا ارزخارجي-گیرد چقدر پول   تصمیم ميفعالیتهاي فرهنگي و ورزشي است كه
دانستند تمام آن پول را ما با كارهاي سخت از قبیل رنگ كاري دیوارها و  آدم بسیار نوع دوست و طرفدار عدالت اجتماعي كه نمي

 .اختندایم علیه ما به داد سخن پرد آوري كرده دودكشهاي کارخانجات جمع
كار به جایي رسیده است كه در این شرایط سخت اقتصادي . دهند این كوهنوردها هیچ كاري جز خرج كردن پول مردم انجام نمي-

 .معني است داند سفر به نیوزلندي كه هیچ كوهي ندارد چقدر بي از آن گذشته هر كسي مي. خواهند به آن طرف دنیا سفر كنند مي
در آنجا با خوش اقبالي موفق شدیم جلوي  . بوم عكس از كوههاي نیوزلند را با خود به ورشو ببرمدر نتیجه مجبور شدم یك آل

هاي  رفت موفق شدیم به او عكسهایي از دیواره باالترین مقام مسئول را بگیریم ودر حالي كه او از یك اتاق به اتاق دیگري مي
كردم و مرتب  بدنبال او آلبوم به دست جست و خیز مي. مالیا نداشتند متري نیوزلند را نشان بدهیم كه دست كمي از هی٣٠٠٠بعضا 

 (خوشبختانه راهروهاي كمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي در خیابان لیتوسکا . مؤثر افتاد. زدم حرف مي
Litewska ( اند طوالني. 

، كوه كوك، عبور از گردنه ) Dixon (دیكسون، كوه ) Cook (باالخره حرکت کردیم و صعودهاي متعددي در پارك ملي كوك
 بود، را به )Malte Brun (، همینطور چند مسیر جدید كه یكي روي دیواره غربي مالت برون) Hicks (غربي تا كوه هیكس

 بي اعتمادي همچنین موفق شدیم یخ. كردیم ما اولین لهستانیهایي بودیم كه در آنجا كوهنوردي مي. سفر بسیار جالبي بود. انجام دادیم
 .بین خودمان و گروهي از لهستانیهاي محافظه كار مقیم آنجا را آب کنیم

 آنطرف دنیاحتي قبل از عزیمت به . هاي متعددي براي آینده احاطه شدیم با نقشه"  به لهستان بازگشتیم، و سریعا١٩٨١آوریل 
او از . وویتك كیست؟ كسي نیست كه او را نشناسد. الو برودگشت كه با او در بهار به ماك شنیدیم كه وویتك كورتیكا بدنبال كسي مي

 او ١٩٨٠در . است بهترین كوهنوردان تاترا است، چه در آلپ و چه در هیمالیا؛ او صعودهاي درجه یكي را در نروژ انجام داده
و رنه ) Alex McIntyre(، آلکس مک اینتایر ) Ludwig Wilczynski (صعود دائوالگیري را به اتفاق لودویگ ویلژنسکي

او در خارج از لهستان هم . از طریق یك مسیر جدید روي جبهه شرقي نزدیك مسیر عادي انجام داد) Rene Ghilini(گیلیني 
 و )Petit Dru (من به اتفاق او دو مسیر جدید را در آلپ صعود كردم، یكي روي جبهه شمالي پتي درو. است بخوبي شناخته شده 

خواست به ماكالو برود  حال مي. ) Grandes Jorasses ( در گراند ژوراس)Pointe Helene (لنیك سال بعد روي پون ه
مدتي پیش از آن نیز با من هم . با چند نفر صحبت كرده بود از جمله آندري وروژ" او قبال. گشت كه با او برود و بدنبال كسي مي

در لهستان او به عنوان یك كوهنورد كه صعودهاي . د قطعي نداده بودآیا احتمال داشت عالقمند باشم؟ اما پیشنها. بود صحبت كرده 
بلكه تیمهاي كوچك را . اي به صعودهاي سنتي با تیمهاي بزرگ نداشت عالقه. پسندد معروف بود  را مي)Alpine Style (سبکبار

تواند روي من  ریزي كند مي  برنامهبه او گفته بودم، این روش او مورد عالقه من نیز هست و در صورتیكه خواست. داد ترجیح مي
 .اما از آنجا كه پیشنهاد مشخصي نداده بود، به نیوزلند رفته بودم. حساب كند

 :حال یك نامه از وویتک و از نپال رسید
 

 !یورك
فقط به . شدیمما موفق ن. و رنه گیلیني در پاي جبهه غربي ماكالو هستم به اتفاق لودویگ ویلژنسکي، آلکس مک اینتایر. بلند شو بیا

یا شاید جبهه جنوبي لوتسه؟ هنوز مقداري پول درصندوق باشگاه کراکو . اما مطمئنم قابل صعود است.  متر رسیدیم٦٧٠٠ارتفاع 
 !كنم بقیه را هم باید خودت تهیه كني و به كاتماندو بیایي روي تو حساب مي. دارم
 .وویتك

 
براي پیدا كردن دودكش و . بسرعت بدنبال پول راه افتادم.  و جور كنم ا جمعبایست به تنهایي برنامه ر در عمل مي. ماه مي بود

توانستم مقداري از باشگاهم  شاید مي. مجبور بودم از جایي دیگر آن را تهیه کنم. تمام كردن كار رنگ آن، یک ماه مدت كمي بود
دنبال دومي را گرفتم، و با . ي در كاتوویچقرض كنم، یا شاید از شاخه محلي كمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزش

 زلویت متعلق به وویتك در ٠٠٠/٢٠٠مهمتر از همه . کوبیدن در اتاق مناسب موفق شدم قول مساعدت را از طرف آنها بگیرم
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 .مي بایست کافي باشد. صندوق باشگاه کراکو موجود بود
مشكالت . دانستیم چقدر كار در پیش داریم  اما نمي. مرا در امر تداركات كمك كرد)Rysiek Warechki (ریسیک وارچکي

خالي بودند، بنظر كار " ، از فروشگاههایي كه كامال١٩٨١خرید در سال . بسیار بزرگ و غیرقابل عبوري در پیش رو داشتیم
ركات برنامه دو سال قبل وقتي تدا. الوصول بود حتي تهیه مربا كه زماني بسیار سهل. هر كاري مشكالتي داشت. عبثي مي رسید

كردیم كه در شرایط هیمالیا بهترین  غذاهایي را انتخاب مي. دیدیم بدنبال بهترین اجناس در فروشگاهها بودیم لوتسه را تهیه مي
شروع . شدیم حال هر چیزي پیدا مي کردیم خوشحال مي. بعضي از كنسروهاي گوشت را بر انواع دیگر ترجیح مي دادیم. باشند

. رسید بد نبود در نتیجه فهمیدیم وضع كشور آنقدرها كه بنظرمي. اي بگیریم  ادارات مختلف مگر بتوانیم سهمیهكردیم به مراجعة به
اي بگیریم و آن موقع بود که از تعجب شاخ در  هر طوري بود موفق شدیم سهمیه. حتي براي اجناسي كه بسیار كمیاب بودند

مجبور بودم سهمیه ) Janow(براي مثال در ژانو ! شد، انبارها پر بودند ميدر حالیكه هیچ غذایي در فروشگاهها پیدا ن. آوردیم
از دیدن انبارهایي كه از كف تا سقفشان از . تهیه كنم. اس.اس. و پي. دي. اچ. هاي خشك را از فروشگاههاي ام كشمش و میوه

 .بهت زده شدم" مواد غذایي پر بودند كامال
 :زیر لب گفتم 

 ممكن است بتوان هیچ كدام از اینها را در فروشگاهي پیدا كرد؟ اینها چي هستند؟ غیر -
 :مدیر فروشگاه بسیار جدي پاسخ داد

 . اینها ذخیره دولت است-
 .در همه جا وضع به همین منوال بود

یخچالهاي بزرگي در  ترین چیزي كه با آن مواجه شدم،  نامطبوع. زدم به هرجایي براي تهیه مقداري مواد غذایي سر مي
جهت تهیه . توانستید فكر كنید لبریز بود  كاتوویچ بود كه از هر نوع تولیدات گوشتي كه مي)Supersum (پرماركت سوپرسامسو

عابرین کم کم حالت تهاجمي به . در روز روشن با یك چرخ دستي پر از گوشت كنسرو خارج شدم. كنسرو گوشت به آنجا رفتم
 .خود مي گرفتند

 فروشي؟ اینها را مي-
 اي؟ نها را از كجا آورده ای-
 !آنها را بده به من.  حاضرم پول خوبي بدهم-

. كردم كه هر چه سریعتر به اتومبیلم برسم، اجناس را در صندوق عقب بریزم و هر چه سریعتر از آنجا بگریزم فقط به این فكر مي
كردند و سؤالها بتدریج  دادند، سؤال مي م هل ميمرد. جمعیت جمع شده بود. رسیدم كه ممكن است نتوانم اما داشتم به این نتیجه مي
وقتي باالخره به ماشین رسیدم و آنرا روشن كردم حس كردم خود را از بهمن در حال سقوط نجات . شد خصمانه و تهدیدآمیز مي

 .تخت گاز از آنجا فرار كردم و صداي جمعیت عصبي در پشت سرم محو شد. ام داده
آنجا انبار . كردم منتقل كنم بایست آنها را از اتومبیل به زیرزمین مجتمع آپارتماني كه در آن زندگي مي مي. اما این پایان ماجرا نبود

اما گاهي هم . ریختم كه نتوان آنها را تشخیص داد هایي مي گوشت، مربا، عسل تا آنجا كه ممكن بود اجناس را در كیسه. برنامه بود
 .در نتیجه در طي این فعالیتها همیشه ترس و وحشت همراهم بود. كنم چیزي حمل ميدیدند چه  رفت و عابرین مي از دستم در مي

 :گفتند  بعدها بگوشم رسید كه اهالي دور و بر مي. ممكن بود كسي یك شب در انبار زیرزمین را بشكند و همه اجناسمان را بدزد
 .ارش ندارهعجیبه كه پلیس كاري به ك.  این کوکوچکاي طبقه نهم تو كار بازار سیاهه-

باالخره وارچکي و من از دست آن اجناس . بندي كنیم و جهت ارسال به گمرك بفرستیم در نهایت موفق شدیم همه چیز را بسته
از آنجا با قطار از هند عبور نموده، با درشكه و كشتي باربر از رودخانه . حسادت برانگیز خالص شدیم و به دهلي پرواز كردیم

فرمهایي . آنجا وویتك با یك دسته فرم منتظر ما بود. با یك تراكتور درب و داغان به مرز نپال رسیدیمگنگ گذشتیم و در آخر 
 .كردیم مربوط به وسایل و مواد غذایي كه به نپال وارد مي

 به برنامه رنه گیلیني دیگر عالقه اي. در كاتماندو فقط یك چیز اوضاع را به هم ریخته بود؛ کوهنوردان خارجي تیم پیدایشان نبود
توانست در سفر شركت  نمي" آلكس به مشكالتي مالي برخورده بود و احتماال. بزودي تلگرافي از انگلستان رسید. آمد نداشت و نمي

اما بدون ارز خارجي كه قرار بود دوستانمان . كاتوویچ- لهستاني تبدیل شده به تیم كراكو- فرانسوي -در نتیجه تیم انگلیسي. كند
آلكس . خوشبختانه بعد از چند روز یك تلكس از انگلستان رسید. توانستیم خودمان را به كوهستان برسانیم ور ميچط. بیاورند

 .آمد مقداري پول گیر آورده بود و مي
آنقدرها زیاد نبود، ولي .  دالر هم وویتك از برنامه بهار كنار گذاشته بود٢٠٠. آورد  دالر آلكس مي٢٠٠٠. نفس راحتي كشیدیم

بایست به بارگاه اصلي ببریم، اعم از غذا یا  چیزهایي كه مي. مجبور بودیم كارمان را با همان مقدار راه بیاندازیم. از هیچ بودبهتر 
 . باربر احتیاج داشتیم٢٥در نتیجه فقط به . وسایل فني، را به حداقل رساندیم

 .ي یك قله بلند باید انجام دادهایي است كه برا پیمایي ترین راه روي تا ماكالو یكي از طوالني پیاده
براي ما تالش فیزیكي در طي راه به هیچ وجه به اندازه درگیري .  روزه رفتیم١٠كشد، ما   روز طول مي١٢در حالت عادي 

به كوهستان نرفته " این پسر جوان قبال. و این امر از بركت مأمور رابطي بود كه همراه داشتیم. فکري که داشتیم اهمیت نداشت
آنجا كه حقوق یك مأمور رابط که براي یک هیئت انتخاب  از . كاري باید انجام دهد دانست یك مأمور رابط چه  مي" ، اما دقیقابود
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باید از شما حمایت كنند تا این  نشیند و قلمش را روي كاغذ مي چرخاند، افراد با نفوذ   برابر كسي است كه پشت میز مي٥مي شود 
بود افراد بسیار با نفوذي را در ) Khatka(بعدها معلوم شد كه این مأمور رابط ما كه نامش خاتكا . یدشغل پردرآمد را بدست آور

 .پشت سر داشت که بعدا به آن خواهم پرداخت
 .كرد دوستش است او با شخصي آمد كه ادعا مي. در همان ابتداي كار متوجه شدیم كه با او مشكل خواهیم داشت

 .از او پرسید كه چه چیزهایي گرفته است. مریكایي بوده است او مأمور رابط یك تیم آ-
دانستیم كه چه  مي" از یك طرف دقیقا. اي به شنیدن آن نداریم فقط وانمود كردیم كه عالقه. توجهي به این باب آشنایي نكردیم

اما . ما فقط بسیار فقیر بودیم.  كنیمها رقابت خواستیم با آمریكایي نمي" چیزهایي را باید براي او تهیه كنیم و از طرف دیگر ابدا
 .آقاي خاتکا لحنش را عوض نكرد

عالوه بر آنها یك رادیو . لباسهاي آمریكایي بسیار خوبي به او داده اند. گویم خواهید بپرسید، من خودم مي  اگر شما آقایان نمي-
 . هم به همین ترتیب ثمر بخش باشدمن فقط جهت آگاهي شما این را توضیح دادم و امیدوارم همكاري ما. ضبط استریو

 .كنیم مان را مي بسیار خوب، براي نشان دادن حسن نیت و با توجه به امكاناتمان سعي! كنیم  اگر با هم همكاري -
 .و در سكوت دندانهایمان را به هم فشردیم

ق قوانین وسایل او را تحویل دهیم وقتي قرار شد طب. گذشت سوء تفاهم آقاي خاتكا نسبت به ما از بین مي رفت هر چه زمان مي
 .شروع كرد به هیاهو و داد و فریاد

 ... این چه جور ژاكتي است؟ حتي برچسب هم ندارد-
همچنین به سه جفت جوراب، به كیسه خواب، و . به دو شلواري كه به او دادیم و قرار بود یک از آنها پشمي باشد دهن كجي كرد

وقتي باالخره ورقه دریافت وسایل را امضاء . آن وسایل به وزارتخانه رفت تا شكایتي تسلیم كنداز همه بدتر با . به هر چیز دیگري
خانه نبود، كه در عمل به معني بخشش و پیشكشي شروع  حال هیچ چیزي مانع معارفة ما در وزارت. كرد نفس راحتي كشیدیم

ع داد كه دکتر به او گفته است كه هر روز باید یك آبجو آخرین چیز كم اهمیت این بود كه آقاي خاتكا به ما اطال. برنامه بود
شرمانه را مطرح  با لحن معصومانه و پاكي این درخواست بي. بایست آنرا در بودجه برنامه منظور كنیم و ما نیز مي. بخورد

ما براي آنكه با . آمد  جوش مياما خونمان كم كم داشت به. وقتي در كاتماندو بودیم یك یا دو بار البته به او آبجو دادیم. كرد مي
محلي از اعراب " در نتیجه آبجو براي مأمور رابط ابدا. زدیم  دالر بتوانیم برنامه را اجرا كنیم دست به هر كاري مي٢٢٠٠همان 
 ٢٢٠٠هیئت كوهنوردي یا مجادله با خبري از این برنامه ما در یك روزنامه بلغاري به چاپ رسیده بود با این عنوان . نداشت
رسوائي به بار " اند و نتیجه گرفته بود كه احتماال اي به هیمالیا رفته شد درك كرد كه با این مقدار ناچیز پول عده  به سختي ميدالر؟

 .خواهد آمد
یك یا دو بار مقداري از ارزانترین سبزیجات ممکن را خریدیم تا ویتامین بدنمان . توانستیم بخریم در طي مسیر نیز هیچ چیزي نمي

 روپیه براي آبجویي كه برایش تجویز ٣٠ روپیه غذا خورد آقاي خاتکا ٥شد با  اما در یك چایخانه كه مي. از دست ندهیم" را كامال
بنظر رسید آرام شده است، انگار آبجو موضوعي فراموش شده . همین و بس. خریم به او گفتیم برایش نمي. خواست شده بود مي

اینرا در نظر نگرفته بود كه او . كرد گرفتیم مچ او را كه داشت باربران را تحریك مي. تظار ما بودبود، اما مشكالت بیشتري در ان
 .اطالع داشتیم" اولین باري بود كه با تیم كوهنوردي همراه شده بود لیکن ما بارها به آنجا رفته بودیم و از قوانین و سنن كامال

كردیم او گفت كه به باربرها باید وسایل  وقتي هنوز در چمنزارها حركت مي. آمداز حدقه در " وقتي كوهها را دید چشمانش تقریبا
به عالوه اصرار داشت كه به آنها به خاطر كار در ارتفاعات اضافه مزد بپردازیم با این وجود باربران . ارتفاعات باال را بدهیم

در روز .  جا بود كه سالمتي آقاي خاتكا به وخامت گراییداز این.  متر رسیدیم٥٤٠٠ادامه دادند و ما به بارگاه اصلي در ارتفاع 
 .وقتي صدایش كردیم گیج و سیاه از چادر بیرون خزید. دوم یا سوم او براي صبحانه بلند نشد

 :با تعجب پرسیدیم 
  چه اتفاقي افتاده است؟-

 :بلعید، خرخر كنان گفت  در حالیكه هواي تازه را مي
 . دیشب خیلي سرد بود-

در بسته و بدون منفذ " در یك چادر كامال. د تمام شب را در چادر شمع روشن كرده است و همه چیز را دوده پوشانده بودمعلوم ش
 .خفقان گرفته بیرون آمد" نشسته بود و تقریبا

 :كرد اینبار از روي ترس شكایت مي
 .شد تر برقرار ميبایست پایین بارگاه اصلي مي. ممكن نیست در اینجا بتوان زندگي كرد، من مریضم-

 :ما حاضر و آماده جواب دادیم 
 .اما دست از سر ما بردار. عالي است. خواهي پایین بروي، برو اگر مي

رفت یك اردنگي  خواست وقتي داشت مي بشدت دلم مي. به او یك چادر و مقداري غذا براي بازگشت دادیم و او را پایین فرستادیم
 .م را گرفتماما بموقع جلوي خود. به پشتش بزنم

در بازگشت .  متري درست در كنار بارگاه اصلي صعود كنیم٦٠٠٠اي  در هر صورت اكنون آزاد بودیم كه جهت هم هوایي به قله
خواستیم عجله  نمي. بود و دركنار چادرهاي ما بارگاهشان را برپا كرده بودند یك تیم اتریشي آمده . متوجه شدیم دیگر تنها نیستیم
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بعد از چند روز جهت هم هوایي از مسیر .  بودیم بدن خود را بتدریج جهت فعالیت در ارتفاعات باالتر آماده كنیمكنیم بلكه مایل
قبل . شرایط بسیار دشوار بود، برف عمیق تا زانو و مسیري خطرناك بدلیل احتمال ریزش بهمن. عادي عازم صعود ماکالو شدیم

 . رسیدیم٧٨٠٠ا به ارتفاع از بازگشت به بارگاه چندین روز تالش كردیم ت
.  جهت دیدار ما به چادرمان آمده بودند)Doug Scott (رینهولد مسنر و داگ اسكات. در بارگاه اصلي متوجه شدیم مهمان داریم

صعود از یال جنوب شرقي و فرود از یال شمالي به عنوان . كردند تا صعود با ارزشي را انجام دهند آنها نیز خود را هم هوا مي
وویتك در . اي نشستم و به داستانهاي كوهنوردي گوش كردم من گوشه. به آنها چاي كوهنوردي تعارف كردیم. ورس ماکالوترا

داگ اسكات هم او را .  بود هیمالیا معروف و مورد احترام است و او بیش از یك بار با مسنر در این كوههاي بلند مالقات كرده
در نتیجه وقتي وویتك و آلكس سرگرم مهمانان بودند، منهم . ي در هندوكش صعود کرده بودشناخت، زیرا او با یك گروه انگلیس مي

دادم گوش دهم تا داخل صحبت شوم، بخصوص اینكه تمام زیرزمین را زیر و  من بیشتر ترجیح مي. سرم را به آشپزي گرم كردم
دانستم یك یادگاري با ارزش براي خانواده  اگر مي. دمرو كرده تا بتوانم چراغ قوه گونتر مسنر را پیدا كنم، ولي موفق نشده بو

اما دیگر . كردم با احترام از آن نگهداري مي" مسنر بوده است و نه یك چیز كم ارزش كه من در كوهستان پیدا كرده بودم، حتما
 .آنها چایشان را خوردند و خداحافظي كردند. دیر شده بود
آنها بهار گذشته آنجا . وویتك و آلكس از قبل با دیواره آشنا بودند. شوند یط دیواره آماده بایست متناسب با شرا ها مي طنابها و میخ

سهم هر " و نهایتا. آوري كردیم با توجه به صعود بهاره همه چیز را بدقت جمع. گرفتند بودند، در نتیجه تصمیم اصلي را آنها مي
 روز را نیز ٦بعد از همه آنها غذا براي . هایمان را بستیم ولهك.  كیلوگرم شد٢٤یک، یا بهتر است بگویم سهم کتف هر یک، 

 .با این فرض كه صعود بیشتر از آن طول نخواهد كشید به طرف دیواره راه افتادیم. اضافه كردیم
گویم  د مياین را با لبخن. همراه با گوشت. توانستیم غذاي زیاد و جامدي بخوریم در آنجا هنوز مي. بارگاه اول در پاي دیواره بود

حال او از موضع خود عدول كرده بود، و . خوار شده بود اي گیاه زیرا وویتك گویا فراموش كرده بود همین اواخر به طرز خصمانه
در نامه اش به من قبل از هرچیز خواسته بود . مي گفت یك انسان غیرممكن است بدون گوشت در كوهستان كار مهمي انجام دهد

توانستیم  هر طور بود توانسته بودیم مقداري فراهم كنیم و به این دلیل اكنون مي.  بهمراه بیاورمسوسیس و گوشت خوک دودي
 .آنقدر كه نیاز داشتیم بخوریم

از همان ابتدا مسیر سخت بود، اگر نگوئیم بسیار . ماني سه نفره راه افتادیم از آنجا به بعد را بدون چادر و فقط با یك روكش شب
اندازه سرد  تابید، در نتیجه هوا بي بیشتر روز را در سایه بودیم و آفتاب فقط بعداز ظهرها بر ما مي. خالي بودزیر پایمان . مشكل

 .بلندشدن در صبحها در آن هواي بسیار سرد زجرآور بود. بود
. آید ادتر ميدهد و همه چیز بنظر ش همان گرماي ناچیز به شخص روحیه مي. بخش است پشتي در آفتاب بسیار لذت  بستن كوله

 .درجبهه غربي ماكالو نمي شد به لبخند آفتاب امید بست
مهمتر از هر چیز اینکه . اولین شب ماني مان در یك شكاف زیر یك نقاب بود، در همان سایه ناامیدكننده كه البته مزایایي هم داشت

كردند به تلخي از شدت باد  سیر عادي صعود ميها كه از م اتریشي. وزید در امان بودیم از بادي كه الینقطع از جبهه شمالي مي
 .در واقع هوا براي ما بسیار خوب بود. كردیم آنرا احساس نمي" ما ابدا. گالیه داشتند

بعد از آن صعود یخچالهاي پرشیب تري . یخچال با شیب متوسطش تمام شد و حال مجبور بودیم از یك نوارسنگي مشكل عبور كنیم
پشتي گذاشته  ین صعودها بدون هیچ حمایتي انجام شد زیرا جهت تسریع در حرکت طناب را در كولههمه ا. را پیش رو داشتیم

 .كردیم و كرامپونهایي که در یخ بلور مي نشستند تنها حمایت ما كلنگي بود كه به شدت در برف یا یخ فرو مي. بودیم
د به یخ بلور بسیار سختي رسیدیم که فقط نوك كرامپونها بع. وویتك از صخره بسیار مشكلي با شیب منفي عبور كرد، ما بدنبال او

قبل از آنكه بتوانید روي كرامپون بلند شوید مجبورید چند ضربه بزنید تا . كننده است صعود یخ بلور بسیار خسته. نشست در آنها مي
هار یخ بلور مصیبتي بود و یكي از دالیل براي آنها در ب. خوشبختانه مقدار كمي از آنها باقي مانده بود. از استحكام آن مطمئن شوید

همچنین شب . ریزي شده بود انجام گرفت صعود ما در دو روز اول درست همان طور كه برنامه. شكست تیم نیز همان بوده است
متر ٥٠٠باالي سرمان . شد جایي كه مشكالت اصلي مسیر شروع مي.  رسیدیم٧٨٠٠ متر، سپس ٧٦٠٠در نهایت به . ماني ها

وویتك مطمئن بود كه كلید حل صعود در دهلیز سمت راست .  متر آن بسیار مشكل و گاه با شیب منفي٣٠٠  اي بود،  صخرهنواره
صبح آلكس شروع . با اینکه کامال متقاعد نشده بودم ولي موافقت كردم. شد راهي به جلو پیدا كرد قرار داشت وتنها از آن طریق مي

در پایان روز . هیچ امكان دیگري وجود نداشت. از یك میخ به میخ دیگر. ود مصنوعي بوداز همان اوایل یك صع. كرد به صعود
 . متر از دیواره را صعود كرده بودیم٣٠ما 
 متر دیگر صعود كنیم باز هم ٣٠حتي اگر مي توانستیم روز بعد . مان داشت تحلیل مي رفت شد پنهان كرد كه روحیه جنگندگي نمي

 .داد بندي شده بود فقط تا دو روز دیگر كفاف مي ه صعود نكرده بودیم و غذایمان كه همان موقع هم جیرهمقدار زیادي را از دیوار
بینند كه میل به پیروزي كم كم از  گوید، اما یكدیگر را زیر نظر دارند و مي رسد كه هیچ كس با دیگري سخن نمي زماني فرا مي

! كافي است: منتظر كسي بودیم كه بگوید. گیرد تر انجام مي بیشتر و آهستهشود، هر چیزي با مقاومت  سرعت كم مي. مي رود بین
 :وویتك سكوت را شكست.  وقتي آلكس با یك شیب منفي مي جنگید باالخره آن جمله بیان شد !برگردیم

 .ماند ميمتر بتوانیم صعود كنیم هنوز مسافت زیادي تا قله باقي ١٠٠حتي اگر . توانیم  ما نمي. بینم  من شانسي نمي-
شود  اي كه شیب كمتر  اما نقطه. تر شود ممكن بود ساده. اي و اینكه باالتر چه در پیش داریم صحبت كردیم ما درباره نوار صخره
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 .هر چیزي. من سعي كردم چیزي بگویم. هنوز بسیار باالتر از ما قرار داشت
.  متر دیگر صعود كنیم١٥اجازه بدهید .  را انتخاب كنیمشاید بهتر باشد راه دیگري.  ما هنوز براي یك روز دیگر غذا داریم-

 .ممكن است آنجا آسانتر شود
رود ممكن  اما وقتي اوضاع خوب پیش نمي. براي من قبول بازگشت همواره مشكل است. روشن بود كه وویتك متقاعد نشده است

 .گردیم برمي. توانیم جلوتر برویم ما دیگر نمي. کافي است: است وویتك ناگهان بگوید
با تصمیم به " تر است، من باید تمام امكانات را به بحث بگذارم تا نهایتا براي من بسیار مشکل. و مجادلة بیشتري در كار نیست

بتوانم ادعا كنم كه این من نبودم كه خواستم برگردیم " روم، كه بعدا طفره مي" یكبار من متهم شدم كه عمال. بازگشت موافقت كنم
 .ممکن است منجر به پشیماني شوند" این اتهامات بعدا. بوده است، در نتیجه راهي براي من نمانده بودبلكه همنوردم 

 .به هر حال مجبوریم برگردیم.  بسیار خوب، مهم نیست-
 :بستیم گفتم پشتي مان را مي وقتي آلكس شروع به پایین رفتن كرد و من و وویتك كوله

 .هنوز بخت صعود به قله وجود دارد. در مقابل قله" ست خوردیم، اما نه لزوماما در مقابل این دیواره شك.  گوش کن-
مشكل بود بتوان . مان رسیدیم ماني قبلي بعد سه نفري پشت سر یكدیگر پایین رفتیم تا به محل شب. با سكوت سنگیني مواجه شدم

با . شب را در همان جا گذراندیم. خسته كننده باشدتواند به اندازه صعود  فرود مي. یك قدم بعد از دیگري. پشت به شیب فرود رفت
 .باالخره روز بعد به بارگاه اصلي رسیدیم. ماني مان مواجه شدیم مشكالت بیشتري نیز تا رسیدن به پاي جبهه در محل شب

ي مبارزه ها هم وضع به همین منوال بود آنها با بادي سرد و الینقطع به روي مسیرعاد براي اتریشي. هیچ كس سرحال نبود
کمتر از یكروز گدشته بود که او وسایلش را جمع . آوري وسایلش حرف مي زد در بارگاه ما آلكس زیرلب در مورد جمع. كردند مي

 .كرده بود
توانم تا ابد آنها  نمي. كارهاي زیادي را باید در برگشت به انگلستان انجام دهم.  در واقع من وقت زیادي صرف این سفر كرده ام-

 .بینم از طرف دیگر، اگر راستش را بخواهید، من بختي براي صعود این قله تحت چنین شرایطي نمي. دیده بگیرمرا نا
خبر رسید كه . وسایلشان را جمع كردند اما مجبور بودند منتظر باربرها بمانند. ها نیز تصمیم گرفتند مبارزه را تمام كنند اتریشي

احساس ناامیدي و غم مرا فرا . رسیدند باربران ما هم تا یكهفته دیگر مي. ماندو بودندرینهولد و داگ هم در راه بازگشت به كات
 .گرفت

توانستم قبول كنم بدون صعود قله  هنوز نمي. وزید كردم، جایي كه باد بشدت روي یالها مي به باال و به كوه نگاه مي. . . هفت روز 
راجع به آن " تر كه قبال الخره به ووتیك پیشنهاد كردم كه از مسیري سادهرفتم و با به این طرف آنطرف مي. و دست خالي برگردیم

وویتك بر سر تصمیمش ایستاده . توانستیم بسرعت صعود را تمام كنیم داشتیم مي اگر هواي خوبي مي. فكر كرده بودم صعود كنیم
براي نیل به آن تالش مي کنند، در غیر او از آن نوع آدمهایي است كه تا وقتي هدفي در پیش رو دارند با تمام وجود . بود

 .گذاشتم اما او را آرام نمي. اینصورت ناگهان همه چیز را کنار مي گذارند و تغییر عقیده آنها در این حالت بسیار مشكل است
 .ممكن است هوا با ما یار باشد.  روز٤سه روز كافي است یا حداكثر " احتماال. بسرعت.  فقط یكبار دیگر-

 .ده خودش را داشتوویتك عقی
" من واقعا. دومًا، پاهاي من كمي سرمازده اند. گردند بیني كه همه دارند بخاطر آن باد جهنمي برمي مي.  اوًال، هوا كه خوب نیست-

 .بینم هیچ بختي نمي
 .سپس چیزي گفتم كه در واقع چندان به دقت به آن فکر نكرده بودم

 .كنم در این صورت من خودم به تنهایي سعي مي -
 .این موضوع باعث شگفتي او شد و قبل از پاسخ كمي فكر كرد

ایم كه در  ما اینجا نیامده. برو. بینم  اما من شانسي نمي اگر در مورد آن مطمئني، تالشت را بكن، تصمیم با خودت است،!  هوم-
 .اري بردارهر چه را كه از وسایل من الزم د. خواهي تالش كني، برو اگرمي. مقابل هم موضع بگیریم

 :پاسخ دادم
 .باید راجع به تمام جوانب فكر كنم.  متشكرم-

ها، از تنهایي، از این واقعیت كه مجبوري كامًال به خودت  ترس از ناشناخته. ترسي غریضي مرا در برگرفت. اي نبود تصمیم ساده
ریبًا وسایلم را جمع كرده بودم، و به آسمان نگاه تق. توانم موفق شوم دانستم فقط اگر همه چیز بر وفق مراد باشد مي مي. متكي باشي

 .تصمیم گرفتم بیش از آن منتظر نمانم. شد اما تغییر قابل توجهي در وضع هوا پیدا نمي. مي كردم
 :با عزمي راسخ گفتم 

 .افتم  من فردا صبح راه مي-
، خودم را كم كم آماده ١٠حانه حوالي ساعت فقط بعد از صب. ولي وقتي فردا صبح چشمانم را باز كردم چندان حال خوبي نداشتم

گذرانم تا  شوم و شب را مي فكر كردم به جبهه نزدیك مي. حوالي ظهر. غیرمعمول راه افتادم" در نتیجه در یك ساعت كامال. كردم
وقتي به پاي . دهم ه ميگردم، اگر امیدي به بهبود هوا بود ادام اگر همچنان هوا خراب باشد بسادگي برمي. آید ببینم فردا چه پیش مي

اگر آماده شدم تا شب : لذا دوباره شروع كردم به صحبت با خودم.  بود و هنوز وقت زیادي باقي بود٣دیواره رسیدم تازه ساعت 
آنجا، سمت راست مسیرعادي، باید جایي براي شب ماني . كند كه اینجا باشد یا جایي باالي جبهه ماني داشته باشم، زیاد فرقي نمي
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 .در نتیجه شروع كردم به صعود دیواره. ا شودپید
در این . برف یخ زده بود و الزم نبود برف كوبي كنم. شرایط مطلوب بود. از روي یك یال برفي پرشیب تا اوایل شب صعود كردم

در . تابید ي ميماه كامل بود و با درخشندگ. كردم ماني پیدا نمي كردم اما جایي را براي شب مسیر جدید با سرعت خوبي صعود مي
بسیار نزدیك به جاییكه مسیر .  شب به یك سطح كوچك صاف رسیدم١١تا اینکه حوالي ساعت . شد ادامه دادم نتیجه تا آنجا كه مي

تنها نکته بازدارنده باد . شد براي اقامت استفاده مي" اینجا جایي بود كه معموال. كرد من از سمت راست، مسیر عادي را قطع مي
خواستم آنرا باز كنم باد به شدت آنرا از دستم  هرگاه مي. ماني را بازكنم توانستم پارچه شب نمي. وزید وقفه مي كه بيشدیدي بود 
بعد از دو ساعت مبارزه با این تكه پارچه ناآرام باالخره تسلیم . شود دكل آنرا افراشت كشید؛ درست مانند بادباني كه نمي بیرون مي

نیمه شب بود اما با وجود مهتاب درخشان توانستم . نزدیكتر شدم. ي شدم كه از برف بیرون زده بودهمان موقع متوجه چیز. شدم
بعد از دو ساعت توانستم قسمتي از باالي آنرا و ورودي پاره شده اش . میله دیرك یك چادر مدفون شده در برف را تشخیص بدهم

حداقل در مقابل آن . م كافي بود، و تا صبح از داخل آن تکان نخوردمبراي من كه بتوانم به داخل آن بخز. را از برف بیرون آورم
 .باد گزنده پناهي یافته بودم

وقتي هوا روشن شد به بیرون نگاه كردم و دوباره به آن چادر دست دوم كه معلوم نبود كي و توسط چه کسي رها شده است 
آنقدر خسته بودم كه تا ساعت . ه داخل كیسه خوابم رفتم و خوابیدمبه خودم گفتم در این هوا شانسي ندارم و بدون معطلي ب. برگشتم

وقتي چاي خوردم و . خواستم مي توانستم برگردم هر زمان كه مي. وقتي بیدار شدم مدتي این دست آن دست مي کردم.  خوابیدم١١
 .آماده شدم به پایین برگردم روز از نیمه گذشته بود

آسمان آبي بود ولي باد با شدت هر چه . شود خود گفتم دنیا بعد از یك چاي داغ زیباتر مياز آن چادر كوچك بیرون خزیدم و با 
بوي تغییر به . ندیده بودم" وقتي به اطراف نگاه كردم متوجه ابرهایي شدم كه دور و بر قله بودند و آنها را قبال. وزید تر مي تمام

 ه بهتر شدن یا بدتر شدن هوا است؟سپس از خودم پرسیدم، آیا این تغییر نشان. مشام مي رسید
آنگاه كوله پشتي را . كردم، ولي بنظرم آمد از شدت باد كمي كاسته شده است شاید اشتباه مي. حداقل روزنه امیدي بوجود آمده بود

ردم صعود یا بازگشت؟ صعود یا بازگشت؟ ناگهان احساس ك. چرخیدم کرامپونها به پا و كلنگ به دست دور خودم مي. جمع كردم
زیرا در زمان هم هوایي یك چادر را آنجا . بود، كه مدتها فریفته آن شده بودم)  متر٧٤١٠(هدفم گردنه ماكالوال . باید صعود کنم

ماني در چنان بادي  توان با یك روکش شب شب گذشته به این نتیجه رسیده بودم كه نمي. یك چادر واقعي. باقي گذاشته بودیم
در همان حال ابرها هم افزایش یافته . چادر را پیدا كردم و آنرا برپا كردم ر خودم به ماكالو رسیدم، وقتي از طریق مسی. سركرد

آن موقع در اندیشه شبي كه قرار بود در یك چادر واقعي و در یك كیسه خواب بگذرانم . زیاد راجع به آنها فكر نمي كردم. بودند
در واقع تقریبًا متوقف شده . اند و باد هم كمتر شده است اند و باال نیامده  پایین ماندهوقتي صبح بیدار شدم دیدم ابرها در ارتفاع. بودم
ماني را همانجا گذاشتم و چادر را جمع كردم و در كوله گذاشتم و به طرف یال دست نخورده شمال غربي حركت  پارچه شب. بود

 .وانستم حدس بزنمت فقط مي. هیچ تصوري نداشتم كه با چه چیزي مواجه خواهم شد. كردم
شاید نه به شدت روز قبل اما آنقدر كه . وزید همچنان باد مي.  متري سطحي را صاف كردم و چادر را برپا كردم٨٠٠٠در ارتفاع 

اما . اي را با چشم بسته انجام دهم توانستم كارهاي ساده فقط مي. مرا براي برپا كردن چادر به اندازه كافي به زحمت بیاندازد
وقتي باالخره آن كابوس به آخر رسید به داخل چادر . من تنها بودم. ود كه براي یك لحظه آن چادر مواج را نگهداردهیچكس نب

در آن موقع احساس غیرقابل تفسیري را تجربه كردم؛ گویي من تنها . بشدت به آن نیاز داشتم. رفتم و مقداري چاي درست كردم
. چنان به حضور یك نفر دیگر باور داشتم كه حتي مي خواستم با او صحبت كنم. ردمك نبودم و داشتم براي دو نفر غذا درست مي

 .به خواب فرو رفتم. اي نداشتم كه بدانم براي یك نفر است یا دو نفر گذشته از هر چیز آنقدر خسته بودم كه در عین حال عالقه
فقط همان .  پیچ یخ٢ میخ، ٣  متر طناب،١٠یك دوربین، برداشتم؛   وسایل كمي٨حدود ساعت . دیر، به راه افتادم" روز بعد نسبتا

به برف . شد رفتم شرایط بدتر مي بدبختانه، هر چه باالتر مي. بایست آنروز صعود كنم یا بازگردم یا مي. یك بار را فرصت داشتم
عمودي بود " چپ كامالچطور از آن بگذرم؟ از راست یا چپ؟ سمت . اي به یال رسیدم و سپس به یك پله صخره. عمیق برخوردم

آیا . اي سمت راست تالش كردم از گوشه. بدون طناب ترسیده بودم.  بود٥ یا ٤اي  درجه صعود پله صخره. و هیچ راهي پیدا نكردم
یك سر طناب را به . تصمیم گرفتم از طنابم مانند طناب ثابت استفاده كنم. متر طناب داشتم١٠توانستم از آن بگذرم؟ ولي فقط  مي

كردم و دوباره  طناب را باز . آمدم سپس فرود .  متر را صعود نمودم و سر آنرا به یك میخ دیگر وصل کردم١٠وصل كردم و میخ 
توانستم دیواره را  اگر نیم متر كمتر داشتم نمي. براي صعود كافي بود"  متر طناب دقیقا١٠بخت با من یار بود كه . صعود نمودم

اما . شكافهایي وجود داشت كه ممكن بود زیر پا بشکنند. تر شد  و باالتر رفتم تا جایي كه یال سادهو به این ترتیب باال. صعود كنم
 .شدم داشتم به قله نزدیكتر مي
 بعداز ظهر در آسمان آبي باالي تبت چندین ستاره را دیدم ١در حدود ساعت . توانستم خود را از آن رها كنم موضوعي بود كه نمي

چشمانم را بستم و بعد از . هرگز در زندگیم چنین چیزي را تجربه نكرده بودم. ي آنها را دیدم سرجایم نشستموقت! كه مي درخشیدند
ها همانجا  نه، ستاره. چشمانم را مالیدم، فكر كردم شاید چند تكه برف به مژگانم چسبیده است. هنوز آنجا بودند. چند لحظه باز كردم

ها در  ستارهسپس بیاد یك فیلم كوهنوردي به نام . ي زیاد یا ضربه مغزي بوجود نیامده بودنددر آسمان آبي بودند، و در نتیجه خستگ
 .او هم آنها را دیده بود. داد ، كوهنورد بزرگ فرانسوي را نشان مي) Lionel Terray ( افتادم كه لیونل تريمیان روز

ون واقعي و بسیار نزدیك بود بر ترس اینكه ممكن است شد، اما گهگاه از اینكه بخت صعود به قله هم اكن هوا داشت تاریك مي
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 هنوز پایین یک پله ساده بودم، آخرین پله که بعد از آن ٥/٤حدود ساعت . ادامه دادم. كرد نتوانم شب به چادرم بازگردم غلبه مي
 .فقط چند قدم دیگر. استراحت كوتاهي كردم. قله قرار داشت

روي قله دو میخ پیدا كردم . ترین و جالبترین لحظاتي بود كه در زندگي ام تجربه كرده بودم ني ماند لحظه رسیدن به قله یكي از بیاد
عروسك . ام یك کفشدوزک پالستیكي را بیرون آوردم پشتي از كوله. منهم یکي در بین آنها گذاردم. كه از تیمهاي قبلي بجا مانده بود

بعد یك . آنرا كنار میخ گذاشتم. یك نشان اقبال با خودم از كاتوویچ آورده بودمام ماچیك بود كه آنرا بعنوان  متعلق به پسر یك ساله
 .عكس از پرچم باشگاهم گرفتم، و به پایین سرازیر شدم

وزید و در آن ارتفاع ذرات برف و بوران  خواستم هر طور شده قبل از تاریكي برگردم، اما با وجود هواي باز، باد بشدت مي مي
توانستم به نور مهتاب امیدوار باشم، ولي ماه چند شب پیش  مي. رفتم در ابري از بوران و برف پایین مي. دچرخی دور و برمن مي

حال مجبور بودم به دنبال جاي پا بگردم، و هر گام را با دقت فراوان بر . شب فرا رسید. آمد  باال نمي١٠کامل شده بود و تا ساعت 
خواستم تا آنجا كه طناب  مي. اي را از هر جا شده فرود بروم ام را پیدا كنم نوار صخره تصمیم گرفتم بجاي آنكه مسیر اولیه. دارم

آخرین میخ را در آنجا كوبیدم، و طنابم را به آن آویزان . دور و بر خودم را گشتم و یك شكاف پیدا كردم. دارم از آن پایین بروم
به سطح برف نرسید اما قسمت " گر چه كامال.  برفي پائین برسدكردم، فقط امیدوار بودم آنقدر بلند باشد كه به گردنه كوچك

 .عمودي صخره را پشت سر گذاشته بودم
صبح روز بعد، گرچه . چادر را نیز بسختي پیدا کردم. بعد از چند لحظه ماه باال آمد و كمك كرد تا من جاي پایم را بهتر ببینم

 بعدازظهر وویتك را ٥" ساعت حدودا. بایست بر پایین رفتن تمركز كنم حال تنها مي. فرسوده، ولي بسیار خوشحال بودم" كامال
 .گشت دیدم كه به دنبال من مي

 خوب، چكار كردي؟: پرسید 
 . به قله رسیدم-

 :اي مكث كرد بسیار تعجب كرد و قبل از پاسخ چند لحظه
 .كردم بتواني صعود كني  فكر نمي" راستش را بخواهي اصال. گویم  تبریك مي-

ها هنوز منتظر  فقط اتریشي. رینهولد و داگ هم مدتها پیش رفته بودند. آلكس رفته بود. رسید اه اصلي بنظر خالي ميبارگ
بعد از آزمایش سرش را . اي از خون مرا گرفت دكتر آنها نمونه. آنها هم از این خبر متعجب شدند. باربرانشان بودند كه برسند

به عكسي كه . دهد گردد مثل كشمش آب بدنش را از دست مي كه از كوهستاني مرتفع باز ميبسیار غلیظ بود، زیرا كسي . تكان داد
اما در كوهستان باید . ماكالو سهم خودش را گرفته بود. آن مرد پژمرده و الغر، من هستم. آنروز از من گرفته شده مي نگرم

 .انتظار این موارد را داشت
در چادر پر . خواستم نوشیدني بود، به هر اندازه سوپ، چاي و آب میوه ا چیزي كه ميها مرا به شام دعوت كردند ولي تنه اتریشي

در میان . شدم دادم و سپس دوباره در افکار خودم غرق مي جمعیت و پر سر و صداي گروهي گاهي اوقات پاسخ سؤالي را مي
و . بودم هم اكنون پشت سرم قرار داشتكوه بزرگي كه صعود كرده : دادم خستگي و فرسودگي اما یك چیز را خوب تشخیص مي

گرمایي مطبوع . و من تنها لهستاني بودم كه سه تا را صعود كرده بود.  متري من بود٨٠٠٠یك موضوع دیگر، اینكه این سومین 
 .را در خود احساس مي كردم

خواستیم  نمي. في به او پول نداده بودیمدر كاتماندو آقاي خاتكا با طرح دعواي جدیدي منتظر ما بود مبني بر اینکه ما به اندازة كا
 .مشاجره كنیم

 :دهد به او گفتم ها توضیح مي مثل كسي كه به بچه
 روز دیگر به ٧ روز تا رسیدن به نزدیكترین دهكده غذا دریافت نكردي؟ آیا براي رسیدن به كاتماندو براي ٥ صبركن، آیا براي -

 تو هزینه سفر ندادیم؟
راه . كند گفت برگة تودیع را امضاء نمي مي. انداخت او خودش را از تك و تا نمي. خواست گوش كند ولي مأمور رابط ما نمي

 .دیگري نبود جز اینكه خود به وزارت توریسم برویم و یك گزارش كامل از طرز رفتار آقاي خاتکا به آنها بدهیم
 :كارمند آنجا بعد از گوش دادن به حرفهاي ما گفت

اگر من جاي شما بودم همین . حتي یك سنت. شماست كه هیچ چیزي حتي حقوق او را هم پرداخت نكنید در اینصورت این حق -
 .كار را مي كردم

روز بعد . خانه چنین توصیه اي مي کرد، جاي تعمق بیراه نبود اما اگر كارمند وزارت. البته ما حقوق او را كنار گذاشته بودیم
 .بسیار نگران بود. همان كارمند با عجله به دنبال ما آمد

به . تواند ما را به دردسر بیاندازد او مي. او متعلق به یك خانواده بسیار با نفوذ است.  آقایان بهتر است پول این آدم رذل را بدهید-
 .اند  تودیع شما بسیار فشار آورده وازرت توریسم در مورد برگة

ولي قطعا . كافي داشتیم ما به اندازه . و نه حتي یك روپیه بیشتر. داختیمبه این ترتیب به آقاي خاتکا همان پولي را كه قرار بود پر
نگار ما  سپس همان روزنامه. اش خبر تهیه كند  نگار نپالي به سراغ ما آمد تا براي مقاله بعد از چند روز یك روزنامه. آقاي خاتكا نه

 .اش دعوت كرد را براي شام به خانه
 .شناسید خاتكا را ميآیا شما شخصي به نام : او پرسید
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 چطور؟. متأسفانه او مأمور رابط ما بود".  كامال-
كرد صعود ماكالو  او ادعا مي. آمیز و تحقیر كننده در مورد شما چاپ كنیم اي توهین  او به دفتر ما آمد و از ما خواست تا مقاله-

 .اید به قله نرسیده" غیرممكن بوده است و شما قطعا" كامال
 :موضوع را گویي یک شوخي بوده است مطرح کرد، اما بدقت عکس العمل ما را زیر نظر داشت، و افزودمیزبان ما این 

 . بعالوه او یك نسخه از گزارش خود را به وزارت توریسم تحویل داده است-
ت به آقاي خاتكاي ما درك نگار نسب آمیز هرگز در روزنامه چاپ نشد، زیرا آن روزنامه مقاله توهین. هایمان را باال انداختیم ما شانه

سواالت مجددا از ابتدا . اما این امر باعث نشد تا از پخش این شایعه در وزارت توریسم جلوگیري شود. بهتري از هیمالیا داشت
 :مطرح شد

  خوب، چطور بود آقا؟ آیا به قله رسیدید؟-
بجاي آن .  انتها صعود من از نظر دولت تأیید نشددر. ما یك گزارش كامل ارائه دادیم، ولي آنها همچنان به سر حرفشان بودند

خواستند  متوجه یادداشت همدردي شدم كه انگار مي! مشكلي نیست! گفتند مشكلي نیست دستانشان را به نشان آرامش حركت دادند و 
 .اید  كنید كه شاید نبودهاما بخاطر ما هم كه شده اقرار. زیاد مهم نیست" اید یا نه واقعا اینكه شما روي قله بوده: اذعان کنند
 .ام را از دست دادم خونسردي

ام  حرفهایم را زده" كنید، من قبال برایم مهم نیست كه چكار مي.  من آن صعود را انجام ندادم كه حاال بخواهم آنرا به شما ثابت كنم-
خواهید باور كنید  مي. م شده استتا آنجا كه به من مربوط است موضوع تما. و یك كلمه هم چیزي ندارم كه به آن اضافه كنم

 .خواهید باور نكنید مي
اما بخاطر آن مقاله آقاي خاتكا صعود . توانستیم به خانه باز گردیم تودیع تمام شد و ما مي. به این ترتیب این موضوع خاتمه یافت

 .اي از ابهام فرو رفت من به ماكالو در هاله
كره جنوبي؟ آن را باز كردم، . اي با تمبري از كشوري دور دست دریافت كردم  نامهیك سال بعد، در یك بعداز ظهر آرام در خانه،

 : نامه در آن بود که بر روي آن چند جمله با انگلیسي دست و پا شكسته اي نوشته شده بود  یك ورقة
 

 جناب آقاي كوكوچكا ،
. گزارش صعود شما را مطالعه كنم" ه توانستم شخصاخوشحالم ك. گوییم ما صعود شما را به ماكالو در اكتبر سال گذشته تبریك مي

پشت  بازي یا شگون دیدیم كه به شكل یك الك ما روي قله یك اسباب.  هستم١٩٨٢من یكي از اعضاي تیم كره جنوبي به ماكالو در 
متعلق به " كه احتماال خبر داد )Hawley (دوشیزه هاولي. قرمز؛ بجاي آن ما كارابین خود را گذاشتیم بود، نقاط سیاه روي بدنة 

 .كنم به آدرس برنامه پاسخ دهید خواهش مي. ام یكي از اعضاي تیم شما بوده است، و به همین دلیل است كه به شما نامه نوشته
 ارادتمند،

 Huh Young Hoهو یونگ هو 
 آدرس

Huh Young Ho 
١٩١ Wha San Z dong 

Te Chun City Chung Buk Seoul , Korea" 
بعد از اینكه دوباره نامه را . پشت اشتباه گرفته بودند سرزنش نكردم ام را بخاطر آنكه یك کفشدوزک را با الك اي همن دوستان كر

 .او خواب بود. کفشدوزکش را سال گذشته بدون آنكه حتي از او اجازه بگیرم برداشته بودم: خواندم بلند شدم و به اتاق ماچیك رفتم
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 فصل چهارم
 ١٩٨٢ یال غربي، -برودک پیک  : صعود مخفیانه

 
دانست بعد از آن  هیچکس نمي.  با برقراري حکومت نظامي روحیه ما نیز مانند بقیه لهستانیها بسیار ضعیف شد١٩٨١در دسامبر 

اما آیا . آمد همه چیز باید دوباره از اول شروع شود بنظر ميکرد،  همه جا بسته شده بود، هیچ چیزي کار نمي. آمد مي چه پیش 
کردم  شد، حس مي باشگاهها بسته شده بودند، هیچ چیز سازماندهي نمي. ارزش شروع دوباره را داشت؟ انگار در دام افتاده بودیم

 .ام در قفسي گیر افتاده
بعد از آگوست، مانند بسیاري از هم همقطارانم من نیز به . مپرسید شد کرد؟ من تنها کسي نبودم که این سئوال را مي چه کاري مي

اي در میان جو خفقان آوري که در  کردم هواي تازه در این جنبش خود انگیخته و جوان احساس مي. جنبش همبستگي پیوسته بودم
ودم و به یک برنامه بزرگ من بیانیه همبستگي را امضا کرده بودم، اعالم حمایت نموده ب. است کشورمان وجودداشت دمیده شده

 .در نتیجه براي زنده ماندن جنبش مشارکت بسیار کمي داشتم. رفته بودم
اي نزدیک از محل زندگي من  بعد در فاصله. کردم عالقگي مي در اولین روزهاي حکومت نظامي احساس گناه و در عین حال بي

 نفر از ٩برروي کارگران اعتصابي معدن آتش گشودند و  رخ داد، آنجا که مأموران )Wujek ( واقعه وویک١٩٨١در دسامبر 
 .باخته بودم" روحیه ام را کامال. آنان را کشتند

متوجه شدیم که ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات ورزشي به خارج . گشودگي در کار را در جاهایي مشاهده کردیم" نهایتا
.  بعنوان ورزشکار قلمداد شده بودیم، پس بخت باقي بودي و ورزشيكمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگما هم در . کنند سفر مي

افتاد بستیم و تمام تالشمان را بکار بردیم تا بتوانیم به برنامه بزرگي  من و وویتک چشمان را بر اتفاقاتي که در دور و برمان مي
توانستیم ما هم  آیا مي. شد از زنان تشکیل مي بودکه فقط ٢در همان موقع واندا روتکیویچ در تدارک برنامه بزرگي به کي . برویم

امکان بسیار مناسبي بود که نمي شد . شدیم از مجوز او استفاده کنیم؟ به هیچ وجه مزاحم او چه در امر تدارکات یا امور مالي نمي
لو صعود کرده بودیم، خواستیم به شکل یک تیم دونفره و به صورت سبکبار، آنطور که در ماکا ما مي. براحتي آن را از دست داد

او معتقد بود وقتي زنان در . اي نداشت و واندا بود که در این وادي پیشقدم شده بود هیئتهاي مختص زنان سنت دیرینه. صعود کنیم
شاید او کوهنوردي را از زاویه . شود شان در کسب افتخارات نسبت به مردان اجحاف مي کنند در حق کنار مردان کوهنوردي مي

خواست  بنظرم به همین دلیل بود که او مي. کرد در رقابتهاي والیبال نیز زیاد شرکت مي" نگریست، چرا که او قبال ن ميورزشي آ
این تیم که .  تدارک دید٣ او برنامه اي را به گاشربروم ١٩٧٥در سال . دستاوردهاي کوهنوردي را بین زنان و مردان تقسیم کند

در نتیجه صفت صعود . ده بود با چند مرد بعنوان همراه در کشور پاکستان همراهي شددر تئوري از زنان لهستاني تشکیل ش
به این . کردند در طي صعود اغلب زنان با هم بودند، اما گه گاه مردان هم با زنان صعود مي. زنانه آن کمي خدشه دارشد" کامال

اما این . مجزا را انتخاب کنند" ه مردان یک مسیر کامالابتدا قرار بود ک. طور که هدف اولیه وي بود به نتیجه نرسید دلیل آن
و صعود ) متر٧٩٥٢ (٣اولین صعود گاشربروم : کرد موضوع در این حقیقت که برنامه بسیار موفق از آب در آمد خللي وارد نمي

 Alison(یچ اونیژکیو-واندا روتکیویچ، آلیسون چادویک. هزار متري از مسیري جدید  به عنوان یک هشت٢به گاشربروم 
Chadwick-Onyszkiewicz ( که یکي از زنان .  با سه طناب صعود شد٢گاشربروم .  بودند٣درگیر صعود گاشربروم

. ) Anna Okopinska(و آنا اوکوپینسکا) Halina Kruger -Syrokomska(سیروکومسکا -تشکیل شده بود؛ هالینا کروگر
 چرا که صعود در سال بین المللي زنان انجام گرفته بود، و واندا بعنوان صعود مردان در این برنامه کمي نادیده گرفته شد،

همه چیز حول برابري حقوق زنان . سرپرست برنامه بوسیله خانم بوتو، همسر نخست وزیر پاکستان، به حضور پذیرفته شده بود
 .مي چرخید

 و هنوز -من شرایط را آن موقع . ا لبخندي بر لباغلب ب. شود در دنیاي کوهنوردي به این موضوع از جهات مختلفي نگریسته مي
کنم این  نویسم وقتي قرار است بگویم چطور شد که ما به برنامه زنان پیوستیم؟ فکر مي چرا اینها را مي.  به این شکل مي دیدم–

این . سیار مهم استامر براي اینکه فرد نظر مشخص و روشني نسبت به اهداف و بلندپروازي هاي تیمي از بانوان داشته باشد ب
 وجود داشت که بوسیله یانوژ ٢آن سال برنامه دیگري هم به کي . تنها موقعیتي بود که در آن سال براي خروج از کشور داشتیم

نفرات تیمش را برگزیده بود و تمایل من و وویتک براي صعود " شد، اما او قبال  سرپرستي مي)Janusz Kurczab (کورژاب
 متري نه ٧٠٠٠  یانوژ عقیده داشت هدف ما براي یک قلة.  بود که براي ما در آن برنامه جایي وجود نداشتسبکبار به این معني

گونه مشارکتي با این  هیچ. کرد  متري را هم با این روش نمي٨٠٠٠اما او حتي تصوز یک قله . چندان مشکل قابل بررسي بود
 .اشیم نداشتمستقل ب" اندیشه که ما به تیم او بپیوندیم ولي کامال
شناخت، آنها هر  ولي وویتک او را بخوبي مي. شناختم نمي" تا آن موقع من او را شخصا. در نتیجه شروع کردیم به صحبت با واندا
واندا . مستقل به تیم او بپیوندیم" هم او بود که به واندا پیشنهاد کرد ما بطور کامال. دو از یک باشگاه در وراکالو آمده بودند

 ساده اي  در عین حال معامله. رد، و این امر گذشته از اعتبار زیادي که به او بخشید، نشان داد چه انسان بلندنظري استموافقت ک
طبیعتا ما سهم خود را از برنامه . ها را به عهده گرفتیم ریزي راهپیمایي ما مسئولیت برنامه. ریزي برنامه کردیم هم با او در برنامه
تا آنجا که به دولت پاکستان . آمدیم پرداخت هزینة مجوز صعودمان بود یم، تنها چیزي که از پس آن بر نميپرداخت به طور کامل مي

شد ما عضو تیم زنان بودیم، به عنوان خبرنگار یا عکاس یا چیزي شبیه به آن که جهت همراهي با تیمي از زنان در  مربوط مي
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 .اند سفري به یک کشور مسلمان آمده
عالوه بر آن معلوم شد که شمار تیمها از هر وقت دیگري تا . شد  حکومت نظامي برنامه به واقعیت نزدیک ميبا وجود قوانین

در نتیجه تعدادي توریست هم به تیمها اضافه . هیچ امکان دیگري براي خروج از کشور وجود نداشت. است آنموقع بیشتر بوده 
.  نفر در یک تیم بودند٤٠ تا ٣٠گاه . شدند گروهها بزرگ و بزرگتر مي. ندشدند تا از این طریق بتوانند گذرنامه دریافت کن مي

به عالوه، باشگاههاي کوهنوردي هم تنها از . بردند اینها آشنایان اعضاي باشگاهها بودند که از قدم زدن در کوهها لذت مي
کردند تا بتوانند به  دودکشها را رنگ مي. کردند آوري پول کمک مي همچنین آنها براي جمع. بودند کوهنوردان مجرب تشکیل نشده 

 .بارگاه اصلي کوههاي هیمالیا بیایند
آباد یکدیگر را مالقات کردیم  در اسالم. تنها آن چیزهایي که دم دست بود. فقط مقدار کمي از وسایلمان را با گروه اصلي فرستادیم

 کیلومتر دورتر از ٥٠٠لینا کروگر بارهاي تیم را به آخرین نقطه، بهمراه ها. و از آنجا سفرمان را به کوهستان به اتفاق ادامه دادم
من با هالینا . انداز با پرتگاههاي متعدد که نام آنرا به شکل اغراق آمیزي بزرگراه نهاده بودند جاده اي پر دست. آباد، بردیم اسالم

. او یکي از نیروهاي محرک اصلي این تیم بود. یمزیاد صحبت کردم زیرا تا آنموقع موقعیتي پیش نیامده بود تا یکدیگر را بشناس
او را به یک بیمارستان روسي منتقل کردند .  چندین متر لغزیده بود و پایش شکسته بود)Elbruz ( ماه قبل در کوه البروز٦واندا 

تریش رفته بود تا درمان سپس به ا. که موفق شده بود به موقع خود را از آنجا برهاند و به یکم بیمارستان در لهستان منتقل شود
التیام نیافته بود به این " به این ترتیب مداوا مدت زیادي طول کشیده بود و او با پایي که هنوز کامال. کاملتر را در آنجا انجام دهد

 .سفر آمد
شرقي، یال هدف تیم زنان صعود از مسیر نرمال جنوب .  سه تیم حضور داشتند که همگي لهستاني بودند٢در بارگاه اصلي کي 

یانوژ کورژاب که تعدادي . توانست اولین صعود زنان به دومین قله بلند جهان باشد این صعود مي.  بود)Abruzzi (ابروتزي
او . اش را در یک یخچال دیگر برپا کرد، که یک روز با ما فاصله داشت مکزیکي هم در تیمش حضور داشتند، بارگاه اصلي

درتیم او لژک سیچي، کرزیسیک ویلیچکي، وویتک وروژ، .  باز کند٢ر جبهه جنوب غربي کي امیدوار بود که یک مسیر جدید د
 .شد در لهستان تشکیل داد یک تیم بسیار قوي، شاید قویترین تیمي که مي.  نیز بودند)Alek Lwow (و آلک لوو

نظر وویتک ابتدا معطوف به .  بودهدف ما صعود یک مسیر جدید روي جبهه شرقي یا جبهه جنوبي. من و وویتک هم آنجا بودیم
او سالها قبل هم به اینجا آمده بود و آنرا بررسي کرده بود و این مي توانست اولین صعود از این جبهه بسیار . جبهه شرقي بود

 .جالب باشد
، محل ) Concordia (کوه تأثیر زیادي بر من گذاشته بود، بخصوص از کونکوردیا.  آمده بودم٢من اولین باري بود که به کي 

. رعشه بر اندامتان مي افتد. توان تمام جبهه شرقي را مانند یک هرم بزرگ و با شکوه دید از اینجا مي. تالقي دو یخچال بزرگ
این منظره ترسي در من برانگیخت که قبل از آن هرگز احساس نکرده بودم، و هرگز . کند شما را تسخیر مي" ابهت کوه کامال

 .م از من دور نشدبراي حتي یک لحظه ه
توان راجع به تالشهاي  با نگاه به آن نمي. گذارد  به شدت بر شما تأثیر مي٢شدیم یا نه؟ افسانه کي  افتاد؟ موفق مي چه اتفاقي مي

اند نیاندیشید، افسانه یک کوه مشکل و خطرناک که به وسیله تغیرات ناگهاني هوا از خود دفاع کرده  متعددي که به شکست انجامیده
ها، این یکي هم همراه است با داستانهاي زیادي راجع به موانع غیرقابل عبور، راجع به حوادثي که بیشتر  مانند دیگر افسانه. است

 .آنجا بودم، در مقابل آن" اکنون واقعا. بارها و بارها عکس این کوه را دیده بودم. اند از کوه هاي دیگر منجر به مرگ شده
اما نگاه من به سوي جبهه جنوبي کشیده مي شد، که مرا بسیار . روي کنیم بایست مقداري دور آن پیاده براي دیدن جبهه شرقي مي

کني، که قبل از هر  مثل دختري که براي اولین بار مالقات مي. این هم به هر حال مهم است. العاده بود فوق. بیشتر جذب کرده بود
زیبایي این جبهه بود که توجه مرا . شود رنگ مي ولیه بوسیله مواردي دیگر کمبعدها این تأثیر ا. چیز باید براي شما جذاب باشد

سالها همچون . اما براي وویتک فقط جبهه شرقي وجود داشت. چنین عواملي باید براي انتخاب مسیر مدنظر باشند. کرد جلب مي
 .عاشقي در رویاي آن بود

آشپزخانه . مان مشترک شد  کردیم و بالفاصله بعد از چند روز آشپزخانهدر بارگاه اصلي چادرمان را نزدیک به چادر بانوان برپا
در نتیجه تمام غذاهایمان را در یک . تیم آنها یک آشپز داشت اما او فقط بلد بود شوید و برنج بپزد. جداگانه فکر احمقانه اي بود

 .کردیم انبار عمومي گذاشتیم و به نوبت آشپزي مي
هوایي براي ما بود، اما دختران  البته مناسبترین هم.  را از مغزمان بیرون کرده بودیم٢نرمال کي هوایي بر روي مسیر  فکر هم

خواستند در سر راهشان روي  یا شاید فقط نمي. زنانه در تعارض بود" با آن مخالف بودند زیرا کمي با فکر صعود کامال" کامال
 .ن موضوع کشیدیال آبروتزي باشیم؟ آنا اوکوپینسکا یک خط قرمز روي ای

 .چه تیمي از زنان باشد چه نباشد.  این مسیر جایي نیست که بتوان جمعیت زیادي در آن در رفت و آمد باشند-
از آنجا که ممکن بود رفتن در مسیر آنها خللي در خلوص تیمشان ایجاد کند، تصمیم گرفتیم بجاي آن روي مسیر عادي برودپیک 

 ٢هوایي در محدوده کي  توانستیم براي گرفتن عکس یا هم قانوني بود و مي"  این موضوع کامالبا توجه به مجوزمان. هم هوا شویم
 .به اطراف برویم

 متري روي برودپیک رسیده بودیم، مقداري ذخیره ٦٤٠٠بعد از چهار روز که از برپایي بارگاه اصلي گذشته بود ما به ارتفاع 
رفتیم و سپس به پایین سرازیر  شد باال مي بار بعد تا آنجا که مي. حت بازگشتیمغذایي جا گذاشتیم و به بارگاه اصلي جهت استرا
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در نتیجه دوباره جهت صعود براه افتادیم،  . ٢این مقدار هم هوایي براي ما کافي بود تا در مقابل هدف خود بایستیم، کي . شدیم مي
.  متري بر پا کردیم٧٣٠٠ بعد بارگاهمان را در ارتفاع روز. و در همانجا شب را گذراندیم. به محل ذخیره ذخیره خود رسیدیم

 .سپس به قصد صعود تا حد ممکن حرکت کردیم، امکان صعود قله را هم از نظر دور نداشتیم
هوا  مسلم بود که هنوز خوب هم. شدم تر مي ضعیف. شوم  متري احساس کردم دارم خفه مي٧٨٠٠درست قبل از گردنه در ارتفاع 

در . آمد کرد، اما او مي دید که چه بر سرمن مي وویتک بهتر بود، ساز و کار بدن او سریعتر به ارتفاع عادت ميوضع . نشده بودم
 خوب، اوضاع چطور است؟: نتیجه وقتي به گردنه رسیدیم پرسید

 .گردم بزودي برمي. کشم من عذاب مي
 .امه خواهم دادکنم اد من فکر مي. ما خیلي به قله نزدیک هستیم. آور است لعنتي، خجالت

 .بسیار خوب، برو
. لعنتي . خیلي زود روي یال بود و من براي خودم متأسف بودم. شد نگاه کردم همانجا نشستم و به وویتک که به آرامي دور مي

ند شدم و حرکت شد باال بروم؟ زماني که بل ام غلبه کنم و تا آنجا که مي شد بر این ناتواني اما مي. فقط چند صد متري تا قله مانده بود
. بسیار نزدیک بود" واقعا.  متر ارتفاع دارد٨٠٤٧قله فقط . توانستم به خودم در باره باز گشت چیزي بگویم کردم دیگر نمي

دیگر . چند صعود و فرود کوچک دارد ولي در مجموع شیب یال مالیم است. بعالوه، مسیر از آنجا از نظر فني ساده است
من در چنین . کند، و شخص مجبور است به طرف آن برود قله جذب مي. کند ربا عمل مي  مانند آهنقله. توانستم توقف کنم نمي

آخرین قدمها را با . گذارد، با این حال ادامه دادم دانستم تأثیر زیادي بر من مي با وجود آنکه مي. شوم موقعیتهایي بسیار کله شق مي
توانستم نفس  دیگر رمقي برایم باقي نمانده بود، نمي. ري را صعود مي کنم مت٩٠٠٠اي  سر گذاشتم انگار قله چنان دشواري پشت

دانستم بلندشدن از روي برف ممکن است انرژي زیادي را  نشستم زیرا مي کمتر مي. کردم رفتم استراحت مي  متري مي١٠. بکشم
 .از من بگیرد

 .انداختم اغلب اوقات وزنم را روي کلنگم مي
وویتک به آرامي به من توصیه کرد، شاید . شد کم کم دیر مي. آمد ز کنار وویتک گذشتم که داشت پایین مينیم ساعت مانده به قله ا

 .گشتم بهتر بود باز مي
 :آمد به سختي نفسم در مي

 .برو پایین و شروع کن به درست کردن آب. هر طور شده خودم را مي رسانم.  نه خیلي نزدیک است-
 روز هم هوایي براي من ١٢ام که  االن متقاعد شده. نه هیچ چیز دیگر.  که توانستم به قله برسمفقط و فقط با اشتیاق صعود بود

. روي قله فقط یک عکس از کلنگم و ماه در باالي یال انداختم. هم هوایي براي من بیشتر از وویتک طول مي کشد. بسیار کم است
بطور غیرقانوني روي قله برود . ري برداشتم و به پایین سرازیر شدمیک تکه سنگ به عنوان یادگا. تمام. بعد یک پانوراما گرفتم

 .پیک بودم
روم، پاکستان یا نپال، فقط  وقتي به کوهي مي. ام همیشه گرفتن مجوز براي صعود یک کوه را غیرطبیعي، و حتي احمقانه دانسته

و وقتي در . خواهم بروم آن عالقه دارم، زیرا ميروم زیرا به  من به کوه مي. اي مشترک ام هستم، خانه کنم در خانه احساس مي
باید از این مسیر و نه آن یکي به " گوید حتما هر قانون یا قوانیني که مي. کنم آنجا متعلق به من است کوهستاني هستم احساس مي

تنها . آنرا استنشاق کنيهواي باغ مال من است، تو نمي تواني : مثل اینکه بخواهید بگویید. این کوه بروید بنظرم مضحک مي رسد
همچنین بدنبال انزوا در کوه هستم، .  گروه مي خواهند در یک زمان به یک قله بروند١٥یا ١٠دلیل معتبر را زماني مي دانم که 

با خودم صحبت " شود که من مرتبا کوهستان باعث مي.  یک به یک، حتي اگر همنوردم در کنارم باشد ارتباطي با طبیعت، رابطة
پس چطور . رود اش را دارم؟ اینها تجاربي هستند که شخص به خاطر آنها به کوه مي دامه بدهم یا برگردم؟ آیا هنوز توانایيا. کنم
خود را " نویسم باید اقرار کنم که در پاکستان و نپال هیچکس کامال توان براي کوه قانون وضع کرد؟ حال که این کلمات را مي مي

اما گاهي اوقات شرایط به گونه اي پیش میروند که شخص مي تواند به دنبال تمایالت خود . کند يدر مورد کوهنوردي آزاد حس نم
 .کنند برود، چرا که در پشت این قوانین بوروکراتهایي قرار دارند که هرگز در پایشان به کوهستان نرسیده است و آن را درک نمي

شرایط . شاید به عکس. کردم احساس گناه نمي" گشتم ابدا مخفي باز مينویسم شاید بفهمید که چرا وقتي از این صعود  این را مي
حتي بیشتر کوه من باقي مانده . من آنرا صعود کرده بودم. کوه من بود" این کوه واقعا. موجود، نتیجه این عمل را جالب کرده بود

 .تري را به همراه دارد رضایت خاطر عمیقباور کنید، این امر . توانستم راجع به آن چیزي بگویم بود، چرا که به هیچکس نمي
هاي  اغلب، حتي وقتي جوان بودم، خودم را در معرض آزمایش. در هیمالیا نبود که براي اولیتن بار به این موضوع پي بردم

. نه آخرکنید اول باشید،  ت سعي ميسدوید، طبیعي ا  متر مي١٠٠اگر . طبیعي است" رقابت با یکنفر کامال. متعددي قرار مي دادم
 روز روزه ٦یکبار تصمیم گرفتم . توانم چیزهاي دیگري را بدست آورم کردم الزم است به خودم ثابت کنم که مي احساس مي

نه تنها . هیچکس از آن خبري نداشت. توانم تحمل کنم یا نه خوردم و نه چیزي نوشیدم، فقط براي اینکه ببینم مي نه چیزي. بگیرم
رضایت خاطر از اینکه فهمیدم از عهده آن . توانستم. توانستم بگویم بگویم، بلکه به کسي هم نميخواستم به کسي چیزي  نمي

اگر او به شما تعلق دارد، اگر شما با او خوشحالید، رضایت . شبیه دختري زیباست" تقریبا. ام تمام چیزي بود که الزم داشتم برآمده
 .این رازي است منحصرا بین او و شما. ي راجع به آن صحبت کنیدبینید به هر کس خاطر شما به حدي است که نیازي نمي

موقعیتهایي بسیاري پیش آمده است که د رحالیکه یکنفر دربارة صعودش مباهات مي کند فکر کرده ام که من آن صعود را بهتر و 
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تر بوده  م دیگري از من بسیار ضعیفکن باید اقرار کنم که گاهي اوقات من هم فکر مي. گویم اما چیزي نمي. ام سریعتر انجام داده
آید و  دانم چه کاري از من برمي کنم چرا که خودم مي شناخت خودم برایم کافي است و گاه به گاه خود را وادار به سکوت مي. است

 .خسته ولي با رضایتي عمیق و واقعي. به این صورت که بود از برود پیک باز مي گشتم. این برایم کافي است
در این ارتفاع . ریکي به چادر رسیدم، بقدري خسته بودم که وویتک بروي خودش نیاورد که نوبت من بود غذا درست کنمبعد از تا

روز بعد به سمت . ما در تمام مدت روز چیزي ننوشیده بودیم. شوید بدون آن بسرعت مانند به یک کشمش خشک مي. باید بنوشید
آنها رینهولد مسنر و دو پاکستاني . آمدند  نفري را دیدیم که باال مي٣متر یک گروه  ٦٤٠٠در ارتفاع . بارگاه اصلي سرازیر شدیم

 .کردند بودند که برودپیک را از مسیر عادي صعود مي) Sher Khan( و شیر خان )Nazir Sabir (به نام نزیر سبیر
 :ا وویتک اما هنوز مرا بجا نیاورده بود، لذا شروع کرد به صحبت ب شناخت، مسنر وویتک را مي

 . مرده است٢ اخبار بدي براي شما دارم، یکي از زنان لهستاني در کي -
او از نام و جزئیات اطالعي . هایش را به نشانه عدم اطالع باال انداخت سعي کردیم بفهمیم چه کسي و چگونه اما او فقط شانه

مرگي . ما از این به بعد بسیار نگران بودیم. کردیم  ميسیم هم نداشتیم باید تا رسیدن به بارگاه اصلي صبر از آنجا که بي. نداشت
 .مکالمه معمول کوهنوردي شروع شد. مسنر کنار ما چمباتمه زد. دانستیم زودهنگام، ناگهاني، به دلیلي که نمي

 آیید؟  شما از کجا مي-
 .ما به حوالي قله رفتیم. کردیم ما خودمان را هم هوا مي: وویتک دو پهلو گفت

 .پرسید" اي ما را در سکوت زیر نظر گرفت، بعد صریحا او چند ثانیه. سنر کافي نبوداین براي م
  خوب، آیا شما به قله رسیدید یا خیر؟-
 . ما در حوالي آن بودیم-

 .مسنر فقط لبخند زد. وویتک پافشاري مي کرد
 . بله، بله فهمیدم-
 .یاد صحبت نکنیددر مورد مالقات ما در اینجا ز"  و تقاضاي من اینست که، لطفا-
 ". بسیارخوب، حتما-

 .بعد از یک ساعت استراحت از هم جدا شدیم، او به سمت باال و ما به سمت پایین. و نشان داد که موقعیت ما را درک کرده بود
 .درست مانند اولین مالقات من با او در بازگشت از لوتسه، وقتي از کنار هم گذشتیم

 جوالي او در عرض چند ثانیه بر اثر سکته یا خیز ٣٠، در ٢در بارگاه . نا کروگر مرده بوددر بارگاه اصلي فهمیدیم که هالی
در یک مراسم تدفین هیمالیایي . دوستانش و تیم کورژاب تا آن موقع درگیر حمل جسد او به پایین شده بودند. مغزي مرده بود

ه ممکن بود قبري عمیق حفر کرد، زیرا در هر طرف یا یخ در حمل او به بارگاه اصلي و دفن او در تنها مکاني ک. شرکت کردیم
 در کي ١٩٥٣ آمریکایي نیز که در سال )Art Gilkey ( بودند قبر آرت گیلکي در میان کساني که در آنجا دفن شده. بود یا سنگ

 . جان سپرده بود قرار داشت٢
صلیبي بر روي آن گذاشتیم و نوشتة . ست کردیمخاکریز کوچکي روي آن در. در اول آگوست هالنیا را با کلنگش دفن کردیم

تمام هم خود را بکار بردیم تا مراسمي کامل و بدون نقص را . یادبودي را روي یک ورق فلزي حک کردیم و باالي آن قرار دادیم
یکنفر دیگر چند واندا کالم آخر را خواند، . براي دوست از دست رفته خود بجا آوریم، دوستي که یک لهستاني و یک کاتولیک بود

 .کردم اولین باري بود که در مراسمي این چنین شرکت مي. جمعي اي گفت، و سپس یک دعاي دست  کلمه
حال چکار کنیم؟ بانوان : سوالي را پیش کشید که شخص در مواقع دشوار از خود مي پرسد. این مرگ تأثیر عمیقي بر همه گذاشت

گیري گذاشت  در آخر واندا موضوع را به رأي. بحث مدت زیادي طول کشید. د و برونددرمانده بودند که آیا وسایلشان را جمع کنن
تنها آنا اوکوپینسکا که هم طناب هالینا بود، برایش غیرممکن بود، با این حقیقت که هالینا . و اکثریت رأي به ادامه برنامه دادند

یک خاطره از آن روزهاي . گردد و گفت به خانه باز مي. دامه دهددیگر در هیمالیا یا تاترا با او کوهنوردي نخواهد کرد، بتواند ا
کرد به خودش مسلط  کنم، تصویر آنکا، در صبح خیل زود، که تنها دور از بارگاه نشسته بود، و سعي مي انگیز را فراموش نمي غم

 هم مانند مردان در برخورد با تراژدي نویسم تا خواننده شاید راحتتر بتواند درک کند که زنان این را مي. در آخر او ماند. شود
 .دهند العمل ذاتي یکساني از خود نشان مي عکس

توانستیم کل جبهه را ببینیم  اي رسیدیم که مي  براه افتادیم، وقتي به نقطه٢بعد از چند روز استراحت براي شناسایي جبهه شرقي کي 
م جبهه شرقي در معرض خطر یک نقاب بزرگ قرار داشت که سه چهار. دانم من گفتم که با شرایط موجود صعود را ممکن نمي

مسیر پیشنهادي وویتک از . ریخت، گاهي کمتر هاي زیادي از آن فرو مي گاهي اوقات، بهمن. کرد پیکر بندي آن مرتب تغییر مي
برف و دیواره وجود خود این دهلیز وابسته است به ضخامت . گذشت متري و از میان یک دهلیز مي٢٠٠میان این نوار نقاب 

قدم گذاشتن برروي این جبهه بسیار . آن سال نقابها بزرگ و تهدید کننده بودند. شود ناپدید مي" در سالهایي این دهلیز کامال. نقاب
یک بهمن بسیار بزرگ از آنجا " بایست اخیرا مي. جایي که قرار بود دهلیز باشد، فقط دیوارة پهن نقاب قرار داشت. خطرناک بود

کردیم که شرایط یخ براي صعود مناسب  شدیم به ابتداي این دیواره یخي برسیم، و فرض مي حتي اگر موفق مي. شده باشدسرازیر 
 .با شیب منفي مواجه بودیم" بود، هنوز با مشکل تکنیکي و استثنایي صعود آن دیواره تقریبا مي

متذکر شده ام چقدر به نماي این " قبال. خود خوشحال بودمدر درون . لذا بازگشتیم و تصمیم گرفتیم بروي جبهه جنوبي تالش کنیم
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در . وقتي در جستجوي مسیر بودیم، متوجه شدیم اینجا هم با همان مشکل مواجه هستیم. بردم جبهه عالقه داشتم، حال از آن لذت مي
یکي در .  امکان را مشاهده کردیماز فاصله دور دو. گذشتیم میانه راه یک نوار نقاب برفي بود که باید به سالمت از کنار آن مي

. تصمیم گرفتیم با رفتن از انتهاي راست آن که کمترین ارتفاع را داشت از آن اجتناب کنیم. طرف راست، یکي در طرف چپ
در زمانیکه یخ در پایدارترین شرایط خود . بایست از زیر این قسمت بدویم مي. باقي بود دقیقه وحشت ٢٠هنوز خطري بصورت 

توانستیم ببینیم درست در طرف چپ این نقاب چه خبري بود زیرا یک  ما نمي. ني صبح زود، و قبل از طلوع خورشیداست، یع
 .زدم که در آنطرف نقاب باید بسیار کوتاه باشد اما حدس مي. شد صخره بزرگ مانع دید مي

ها و یالهاي فراواني  ر مشکل بود، دیوارهمسی. ماني دو روز وقت صرف کردیم  متر براي شب٦٤٠٠ یا ٦٢٠٠تا رسیدن به ارتفاع 
کساني براي صعود این جبهه تالش " داد قبال در طول مسیر با طنابهاي ثابت کهنه برخوردیم که نشان مي. در مسیر وجود دارد

یز مسحور این حال براي ما ثابت شده بود که دیگراني ن. متعلق به اتریشي ها بود، اما من زیاد مطمئن نیستم" احتماال. اند کرده
 .توان آنرا نادیده گرفت بسختي مي. گیرد دیواره زیبا شده بودند که درست از جلوي بیني شما اوج مي

. خطرناک آماده کردیم دقیقه وحشت ٢٠روز بعد در تاریکي صبح خود را براي گذشتن از . اي خوابیدیم در کناره نوار صخره
تر باال صعود مي کردیم، مشکل جدیدي رخ  ولي وقتي به قسمتهاي ساده.  برسیمموفق شدیم از آن بگذریم و به مکان بدون خطري

 متر توقف کردیم و جایي را ٧٢٠٠نگران از وضع هوا، در ارتفاع . یافت بارید و دید بسرعت کاهش مي بشدت برف مي. نمود
مدت . کرد وویتک به اطراف نگاه مي. حتي قبل از برپایي چادر تغییر کوچکي را مشاهده کردیم. براي نصب چادر در برف کندیم

 .آمدند نگاه کرد زیادي به سمتي که ابرها مي
 .کنم هوا بهتر شود فکر نمي: گفت 

 :دانستم هدف او چیست، پس دست پیش را گرفتم مي" من دقیقا
وریم به هر حال در جایي مشابه توانیم در همینجا بمانیم، اگر برگردیم نیز مجب حال که اینجا هستیم، مي. توانیم مدتي صبر کنیم  مي-

 .اتراق کنیم
. هر کاري از دستم بر آمد کردم تا وویتک را متقاعد کنم. به این ترتیب موفق شدم برنده شب ماندن در آنجا شوم، اما هوا بهتر نشد

ند یک بومرنگ مکالمه روز قبل مان. اما از این طریق هیچ چیزي بدست نیاوردم. گفتم شاید هوا در هر لحظه بهتر شود مي
 .بازگشت

  خوب، حاال؟ برگردیم؟-
 .بهتر هم هوا خواهیم شد. دهیم هیچ چیزي را از دست نمي.  اجازه بده حداقل یکروز دیگر منتظر بمانیم-

 . شد دانستم اگر برف نایستد با خطر بهمن مواجه خواهیم کردم، مي من بطور غیر منطقي پافشاري مي
 :سط روز وویتک تصمیمش را گرفتلذا همچنان منتظر ماندیم، و و

 .دهیم مان را از دست مي داریم انرژي.  عاقالنه نیست که اینجا بمانیم-
دوباره گذشتیم و یکروز تمام از  دقیقه وحشت ٢٠از . دانستم که شانسي نداریم، و با خاطري آزرده، موافقت کردم که بازگردیم مي

گروه زنان یک بارگاه دیگر در . تنها ما نبودیم که متوقف شده بودیم. سیدیممیان برف عمیق راه رفتیم تا به بارگاه اصلي ر
اما هرگونه تالششان براي پیشرفت بیشتر از آن با وجود برف عمیق و بادي قوي با ناکامي مواجه شده . متر برپا کرده بودند٦٨٠٠

 .بود
. لذا منتظر هواي خوب شدیم.  متري قرار داشت٦٤٠٠ ماني مان در ارتفاع وسایل شب. تصمیم گرفتیم یک تالش دیگر انجام دهیم

 متر عمق داشت ٢در برفي که تا . چادرمان را برپا کرده بودیم بازگشتیم" بعد از حدود یک هفته هوا بهتر شد و به جایي که قبال
ني را که چادر زده بودیم را سعي کردیم در ذهن خود دوباره مکا. زدیم و وقتي به آنجا رسیدیم اثري از چادر نیافتیم دست و پا مي
هاي  درون چادر کیسه.  بود اما چادر ما ناپدید شده. خزیدیم کندیم و مانند موش کور درون آن مي ما در برف را مي. بازسازي کنیم

 .ماني قرار داشتند خواب و مابقي وسایل شب
باالخره در . شد ر به واقعیت نزدیک ميگذشت فکر خوابیدن در فضاي باز بیشت هر ساعت که مي. نصف روز را سپري کردیم

 .انتهاي یکي از تونلها چادرمان را پیدا کردیم
 .اما دوباره هوا خراب شد و ما مجبور به بازگشت شدیم.  متر رسیدیم٧٠٠٠بودیم یعني باالي " روز بعد به مکاني که قبال

کردیم یک فکر مرا  ن آن برف پر قو مانند سپري ميدر آن ساعتهاي طوالني که درو. قبل از پایین رفتن صحبتي با وویتک کردم
 .توانستیم آنرا بخوبي ببینیم و آن مربوط بود به مسیر سمت چپ که ما از بارگاه اصلي نمي. گذاشت آرام نمي

بیشتري امنیت " اگر از آن گوشه دور بزنیم ممکن است مشکلتر باشد ولي قطعا.  بیا، بگذار امتحاني بکنیم و یک نگاهي بیاندازیم-
 .بگذریم دقیقه وحشت ٢٠مجبور نیستم از این . دارد

 .وویتک قانع نشده بود
 .کنم آنجا بسیار مشکل باشد توانیم یک نگاه سریع بیاندازیم، اما فکر مي اگر هوا بهتر شد مي.  بنظر من معنایي ندارد-

گذشت نگراني از اینکه  هر روزي که مي. شد يهوا خوب نم.  هفته انتظار کشیدیم٢به بارگاه اصلي باز گشتیم و . و همان شد
 . رسیدند ولي تصمیم به بازگشت گرفتند٨٣٠٠تیم کورژاب به .  شد شانس زیادي نداریم بیشتر مي

ما برودپیک را از مسیر عادي صعود . از سه تیم لهستاني ما تنها کساني بودیم که دست خالي بازنگشتیم. همه به خانه بازگشتیم
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 متري بود که ٨٠٠٠اما این براي من چهارمین . توان آنرا دستاوردي مهم قلمداد کرد  البته با معیارهاي کنوني نميکرده بودیم، که
 .ها قرار مي داد  متري٨٠٠٠صعود کرده بودم که مرا در صدر کوهنوردان لهستاني از نظر تعداد 

نگار فرانسوي که همراه تیم  به یک روزنامه. درز کرده بودخبرهایي . آباد مشکالتي برایمان پیش آمد اما بخاطر برودپیک در اسالم
 .بود مشکوک بودیم

 .آباد واندا مجبور بود پاسخگو باشد در اسالم
  آیا آن دو نفر قله برودپیک را صعود کردند؟-
 .آنها به آنجا رفتند تا هم هوا شوند و عکس بگیرند. دانم چیزي نمي  من هیچ-

 عکس گرفت از ٢توان از کي   زیرا ما بعنوان عکاس در فهرست تیم بودیم و بهترین جایي که مي.آمد توضیح او معقول بنظر مي
توانست از پاسخ به سؤاالت اجتناب کند، زیرا جلسه تودیع در وزارت توریسم و تأییدیه آنها  واندا نمي. مسیر عادي برودپیک است

 .و موفق شداما به هر حال ا. آورد مجوز خروج از پاکستان را فراهم مي
در . اي از صعودهاي ورزشي آن سال را در کمیته مرکزي انجمن کوهنوردي لهستان ارائه داد در بازگشت یانوژ کورژاب خالصه

 :مورد فصل صعود در قراقروم او چنین توضیح داد
 متري رسیدیم و ٨٣٠٠ ما نیز به ارتفاع.  متري رسیدند و بعلت هواي بد مجبور به بازگشت شدند٦٨٠٠ تیم زنان به ارتفاع -

. یک تیم سومي هم بود که از همان ابتدا محکوم به شکست بود. بطور مشابه بدلیل شرایط بسیار بد جوي مجبور به بازگشت شدیم
 . . .اي ندارد  زیرا یک تیم دو نفره هیچ شانسي براي صعود چنین دیواره

بزودي کتابي از مسنر با نامي شبیه . این صعودي مخفیانه بودبه هر حال . اي راجع به صعود برودپیک ما صحبت نکرد او کلمه
نوشته بود در مسیر صعود به قله .  متري را صعود کرده بود٨٠٠٠زیرا او در آن سال سه قله . چاپ شد ٨٠٠٠سه بار به 

 . . .گشتند  از مي متر با وویتک کورتیکا و یک لهستاني دیگر برخورد کرده بود که از قله ب٦٤٠٠برودپیک در حدود ارتفاع 
 .شاید او فقط خواهش ما را فراموش کرده بود. حتي تا امروز از این نوشته تعجب مي کنم
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 ٥فصل 
 ١٩٨٣ جبهه جنوب غربي، -١گاشربروم  ؛  تیغه جنوب شرقي-٢گاشربروم  : صعود نسیه

 
کردیم،  ها را یکي بعد از دیگري باز مي وویتک و من بشکه. لرزید دستانمان بوضوح مي. ریختیم عرق مي. بارید ز آسمان آتش ميا

. کردیم بیني نمي ابدا این را پیش. از عصبانیت دیوانه شده بودیم. چون این کاري بود که مامورین گمرک هند از ما خواسته بودند
از :  چیزي شبیه به این است)Amritsar (عبور از مرز آمریتسار. ند هرگز اینقدر مشکالت نداشتعبور از مرز پاکستان و ه

 متري را که هیچ آدمي در آن نیست و هیچ اتومبیلي هم مجاز به حرکت در آنجا ٢٠٠گذرید و مجبورید مسیري  گمرک هند مي
 بودیم آنها را متقاعد کنیم که اجازه دهند یک کامیون هندي را فقط یکبار توانسته. رسید بعد به مرز پاکستان مي. نیست را طي کنید

سعي کردیم با سربازهاي مرز . اینبار نتوانستیم. کرایه کنیم تا بوسیله آن از محدوده گذشته و به یک وسیله نقلیه پاکستاني برسیم
 .خواستند گوش کنند گفتگو کنیم اما آنها حتي نمي

 مرز بودند را استخدام کنیم؛ و  ن را خالي کنیم، سپس باربراني که مجاز به رفت و آمد در محدودةدر نتیجه مجبور بودیم تمام بارما
 . متر مجبور شدیم به اندازه کرایه کامیوني که ما را از آنطرف هندوستان آورده بود بپردازیم٢٠٠براي گذشتن از آن 

ها را  یکي یکي بشکه. در نتیجه مجبور بودیم بارها را خالي کنیم. بدتر از همه چیز آنها تصمیم گرفتند تمام بارها را بازدید کنند
بعد مأمور گمرک از ما خواست که آنها را یکي یکي . خالي کردیم و مانند ردیفي سرباز آنها را در زیر آفتاب داغ به خط کردیم

کند سعي کرد هیاهویي براه  حبت ميزماني که این بازي در جریان بود وویتک که انگلیسي را بسیار بهتر از من ص. باز کنیم
 .بیاندازد

 .شویم رویم داخل که نمي گردید؟ ما از کشور شما مي  اي بابا، دنبال چه چیزي مي-
 .ها ادامه دهیم کند و به باز کردن در بشکه اما مأمور گمرک با فریاد پاسخ داد که او فقط دستور را اجرا مي

باالخره تسلیم شد و به . باز کنیم" کرد اما اصرار داشت که ما آنها را حتما ي نميمامور گمرک بشکه ها را بطور کامل بازرس
 .دفترش بازگشت تا به مافوقش گزارش دهد

 خالي از سکنه عبور  اي بازگشت و باربران به طرف بارها هجوم بردند تا آنها را از آن محدودة افسر زیر دست با حالت دوستانه
 .بزودي از آنجا گذشتیم و کامیوني کرایه کردیم. رز پاکستان عبور کنیمحال مجبور بودیم از م. دهند

در طول . گشتیم شروع نشده بود ولي ما انگار از یک غیبت طوالني بازمي" برنامه هنوز واقعا. رفتیم ما به سمت گاشربرومها مي
آنها . ایي گاشربرومها سپري نمودیم بود که من و وویتک فرصتي یافتیم و چهار روز را جهت شناس٢برنامه برودپیک و کي 
قبل از ترک پاکستان درخواست صعود خود به آن .  شدیم١بخصوص جذب جبهه جنوب غربي گاشربروم . نظرمان را جلب کردند

توانیم دو قله را در یک برنامه صعود کنیم اما پول کافي براي مجوز  مطمئن بودیم که مي" کامال. را تسلیم وزارت توریسم کردیم
بایست انجام دهیم حضور در وزارت توریسم و گرفتن مجوزي بود که  آباد بودیم و اولین کاري که مي حال در اسالم.  قله نداشتیم٢

 :اش یا پولهاي ما پرسید بردن بطرف مهر چرمي اما کارمند آنجا بجاي دست. به ما قول آن را داده بودند
 د؟ شما به قله رسیدید یا خیر؟ خوب آقایان، سال گذشته در برود پیک چه خبر بو-
 اي؟  چه قله-

 :سعي کردیم قضیه را روشن کنیم
 . . . شما سال گذشته از سرپرست تیم ما پرسیدید و او همه چیز را توضیح داد -
 .اما خوب است شما هم بطور مکتوب جریان ماوقع را توضیح دهید. دانم  مي-

توانستند مته به خشخاش بگذارند و مجوز صعود    گاشربرومها را صعود کنیم اما آنها ميما آنجا بودیم تا. ما را به دام انداخته بودند
بالخره گزارشي به آنها داد که آنها را راضي . داد زد، توضیح مي خورد، حرف مي وویتک مانند مارماهي وول مي. را ندهند

 سقفي که اوراق را به این طرف  و با وجود باد مداوم پنکةکارمند مسئول از گرما بیحال شده بود . کرد و در نتیجه نجات یافتیم مي
بزودي مجوز را بدست آوردیم و یک مأمور رابط به ما . اند پراکند کالفه شده بود موافقت کرد که توضیحات کافي و آنطرف مي

 .بایست سفر خود را به کوهستان شروع کنیم  اواخر ماه مه بود و مي .شد معرفي مي
در اواخر مه و اوایل ژوئن نباید برف . ، در ابتداي یخچال بالترو، گرفتار بارش برفي بي موقع شدیم) Urdukas (در اوردوکاس

اغلب آنها کفش کتاني به پا داشتند، در نتیجه از حمل بار . باربران براي آن آماده نبودند. مثل زمستان شده بود" اما واقعا. ببارد
 .رسید آنها ميامتناع کردند زیرا برف تا زیر زانوي 

ما به تمام آنها . قوانین دولت مبتني بر آنست که هر هیئت باید غذا و کفش باربران را براي راهپیمایي تا بارگاه اصلي فراهم کند
توانستیم در قلب قراقروم آنها را با  حال چگونه مي. یک جفت کفش کتاني داده بودیم که اغلبشان همان موقع آنها را فروخته بودند

جهت تغذیه باربران با آن کار طاقت فرسایشان، . اي بود جفت کفش زمستاني مجهز کنیم؟ غذا هم به نوبه خود مشکل جداگانه ٣٠
شوند، زیرا به  از همین روست که حتي تیمهاي کوچک نیز بزرگ و پرتعداد مي.  کیلوگرم برنج و آرد مورد نیاز بود٣٠هر روز 

 . نفر اضافي را جهت حمل غذاي آنها استخدام کنید٦کنند شما مجبورید   حمل مي نفر که بارها را٢٠عنوان مثال براي 
هر . یک چیز روشن بود. زدند حال باربران ما تمام بارهایش را در برف رها کرده بودند، با فریاد و با ایما و اشاره حرف مي

 ما همانجا به  ند تا بار ما را حمل کنند، ممکن بود برنامهشد اگر آنها آماده نمي. لحظه ممکن بود ما در آن برهوت یخ زده تنها بمانیم
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 .یک روز بدون هیچ فعالیتي گذشت. مان راه زیادي مانده بود هنوز تا قله. اتمام برسد
 .شاید با پول بیشتر یا غذاي بیشتر بتوانیم آنها را راضي کنیم.  گوش کن وویتک، ما مجبوریم هر طور شده آنها را قانع کنیم-

 . وخامت اوضاع را درک مي کرد ولي عقیده کامال متفاوتي داشتوویتک
از این گذشته، .  شاید بهتر باشد بگذاریم آنها بازگردند، یک هفته صبر کنیم تا این هواي زمستاني بگذرد و دوباره باز گردیم-

 .آنها خیلي سردشان است، ما باید سعي کنیم آنها را درک کنیم" احتماال
یک هفته انتظار به معني از دست . رقت قلبش را کامال بي موقع نشان دهد، و در نتیجه بر مشکالت بیافزایدوویتک دوست دارد 

بایست  اجازه دادن به باربران جهت بازگشت به معني آن بود که مي. دادن مقدار زیادي غذا بود که براي صعود منظور شده بود
توانستیم انجام دهیم تا آنها را متقاعد  بایست هر کاري که مي مي. نه. ریمتمام مشکالت جمع و جور کردن باربران را از سربگی

 .کنیم
و سعي کردیم مابقي را با پرداخت . با بعضي از ضعیفترین باربرها تسویه حساب کردیم. وویتک با پیشنهاد من مخالفتي نکرد

سپس، مانند موهبتي از بهشت، یک تیم . ذاکره گذشتیک روز دیگر با م. اي نداد اما این کار نتیجه. بیشتر دستمزد متقاعد کنیم
 .گشت به آنجا رسید آلماني که از برود پیک باز مي

مأمور رابط آنها آمد و با عالقه مجادله بین ما و باربران را مورد بررسي . گشتند یکي از اعضا تیم مرده بود و آنها به خانه باز مي
 .قرار داد

 :من توضیح دادم
 . . . .توانیم آنها را مجبور کنیم که  مين.  مشکل داریم-
مأمور رابط شما . گویید انجام دهند در نتیجه آنها باید هر چیزي را که مي. دهید  چه مشکلي؟ مشکل کجاست؟ شما به آنها پول مي-

 کجاست؟
احتي پا به پایین رفته افسر ارتش بود، دو روز قبل بعلت نار" مأمور رابط ما، که قطعا. این سؤال مسیر مکالمه را عوض کرد

در واقع اجراي نقشه ما به غیبت او بستگي پیدا . راستش را بخواهید، از نقطه نظر ما خوب هم شد که او به پایین رفت. بود
 .کرد، اما حاال به نفع او و خودمان بود که موقعیت را بدقت توضیح دهیم مي

 . او به دلیل بیماري پایین رفته است-
با آنها صحبت . با یک فریاد همه باربران به روي پایشان پریدند. صبر نکرد و رشته کار را خود بدست گرفتمأمور رابط دیگر 

سه روز . فهمیدم مطمئن بودم سیاست هویج و چماق را در پیش گرفته بود کرد و با اینکه یک کلمه هم از حرفهاي آنها را نمي مي
. ، سرپرست تیم، مالقات کردیم) Stefan Werner (ما با استفان ورنر. نجا بودیک تیم از سوئیس آ. بعد به بارگاه اصلي رسیدیم

 را دیدیم، که اسامي شان در آن موقع برایم )Erhard Loretan (و ارهارد لورتان) Marcel Ruedi(همچنین مارسل رودي 
هزار  خت اولین صعود کننده تمام هشتآشنا نبود اما بعدها در زمره بهترین هیمالیانوردان قرار گرفتند و هر یک مدعیان سرس

 .کردند آنها گاشربروم ها را از مسیر عادي صعود مي. ها شدند متري
خواننده هوشیاري که این خاطرات را بدقت دنبال کرده است . ما چادرهایمان را برپا نموده و اولین کاري که کردیم نوشتن نامه بود

. ٢ و ١ما مي خواستیم دو قله را صعود کنیم؛ گاشربروم . ید حدس بزند چراشناسد با و هم اکنون من و وویتک را بهتر مي
اما در آنصورت . کردیم توانستیم براي دو قله در اسالم آباد مجوز درخواست کنیم، و بطور قطع هم مجوز آنرا دریافت مي مي

کردیم که فقط فراموش  کار را بازي مي راموشحال نقش یک میلیونر ف. توانستیم مجبور بودیم در آنجا پول آنرا بپردازیم، که نمي
از آنجا . کرده بود به موقع درخواست خود را ارائه کند، و حال که به منطقه رسیده بود، یادش افتاده که براي قله دوم مجوز ندارد

این لحن نامة ما . نجام دهیمکه طبیعي بود وزارتخانه مجوز را بدهد، مي توانستیم بقیه کارهاي اداري را در بازگشت به اسالم آباد ا
دلیلي وجود نداشت که او لطف نکند و نامه را به شخص . آباد بود ارسال کردیم بود که به آدرس مأمور رابط که حاال در اسالم

. ما مطمئن بودیم این نامه در موقع مناسب به دفتر مناسب و به میز مناسب در وزارت توریسم خواهد رسید. مربوطه نرساند
نامه بر، نامه را گرفت و به سرعت به . ن متقاعد شده بودیم که قبل از شروع صعود جواب مثبت به دستمان نخواهد رسیدهمچنی

 .مان یعني صعود قله متمرکز کنیم توانستیم فکر خود را بر روي کار اصلي باالخره مي. پایین سرازیر شد
در ) متر٧٧٧٢(ي قله تا آنموقع صعود نشده گاشربروم شرقي ، شروع به هم هوایي بر رو٢با هدف مصممانه صعود گاشربروم 

 در یک راستا قرار ٢ما مجوز صعود آن قله را نیز نداشتیم ولي از آنجا که مسیر صعود آن با مسیر گاشربروم .  ژوئن نمودیم٢٤
 از مسیر ٢صعود گاشربروم بعد از استراحتي کوتاه افکار خود را به هدف بسیار بزرگتر خود یعني . دارد، مشکلي وجود نداشت

 .صعود نشده تیغة جنوب شرقي معطوف نمودیم
مان در گاشربروم ال، دومي در پایین گاشربروم شرقي، و سومي  ماني اولین شب. در عرض سه روز آن کار را به انجام رساندیم

. کردیم مان آماده مي هدف اصليحال خود را براي . بدون حادثة مهمي به بارگاه اصلي بازگشتیم. ٢در بازگشت از گاشربرم 
 .تر بگویم جبهه جنوب غربي آن اکنون منتظر ما بود، یا دقیق) ٨٠٤٦متر (١گاشربروم 

زیرا در مقابل . باید به آنها چسبیده باشد. چند روز قبل آنها را به صرف غذایي لهستاني دعوت کرده بودیم. ها رفته بودند سوئیسي
شان را محاسبه کرده بودند، و بجاي حمل آن به پایین و  بایست، مواد غذایي شتر از آنچه که ميآنها بی. بسیار به ما لطف کردند

انگار همین دیروز . کیلوگرم گوشت درجه یک، لبنیات و پنیر را براي ما باقي گذاشتند٣٠٠"  بشکه، تقریبا١٢سپس به سوئیس، 
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آیا .  کلنجار مي رفتیم مبادا یک دالر اضافه پرداخت کنیمبریم با خود بود که من و وویتک براي جیره غذایي که همراه مي
 .توانستیم در مواد غذایي غلط بزنیم  گرم ببریم؟ حال مي١٢٠گرم شکرکافي است یا باید ١٠٠

یک روز تمام برف بارید، سپس یک روز . اکنون فقط ما دو نفر در بارگاه اصلي بودیم و یکبار دیگر برف شروع به باریدن کرد
 .دیدیم کردیم و بجز برف چیزي نمي آمدیم به آسمان نگاه مي ر صبح از چادرمان بیرون ميه. دیگر

کردیم و غذاهاي متنوعي مانند چاپاتي و  به نوبت غذا درست مي. کرد  عدم فعالیت، غذا نقش اصلي را بازي مي در طول این دورة
 . روز برف بارید٥. خوردیم ماهي ساردین با سس پنیر سوئیسي مي

هاي  نقشه برنامه. مان  سیاست، کشورمان، خانه-کردیم  کردیم و درباره هر چیزي صحبت مي ح را با خوردن چاپاتي آغاز ميصب
 .خیلي غذا داشتیم، گوشت قرمه، شوکوالت، شیریني. رسید بعد وقت ناهار مي. ریختیم مي آینده را با دقت زیاد پي 

خود را . توانیم قله را صعود کنیم و بازگردیم  روز مي١٥ه بودیم که در عرض برآورد کرد. شد اما امید براي صعود کمرنگ مي
دانستیم چگونه اوقاتمان را در چادرها  مي. خواندیم کردیم و تمام کتابهایي را که داشتیم تا آخرین کلمه مي در چادرهایمان حبس مي

 .سپري کنیم
و کم کم . ما تمام حرفهایمان را زده بودیم.  است؟ دو هفته گذشتچقدر به شام مانده. خواند و من انگلیسي وویتک فرانسه مي

حرکتي و انتظار روحیه  دو هفته بي. بایست بادگیرم را بپوشم و براي قدم زدن بیرون بروم مي. برخوردهایي بینمان ایجاد مي شد
 .کردم شاید دیگر شانسي نداشته باشیم کم کم به این فکر مي. مرا فرسوده کرده بود

براي رسیدن به آن جبهه مي بایست از این . ر وقتي هوا کمي باز شد به سمت منطقة زیر جبهه جنوب غربي چشم دوختیمیکبا
چقدر برف آنجا جمع . شد، عبور کنیم منطقه که از سه طرف با شیبهاي یخي احاطه شده بود و هر روز از آنها بهمن سرازیر مي

 .بارید شد دید، برف همچنان مي دوباره ابرها متراکم شد و چیزي نمي. هیز کنیمشد از آن حجم عظیم برف پر شده بود؟ آیا مي
خواب مي دیدم از آن . شدم گاهي اوقات بعد از یک خواب تکراري با عرق سردي از خواب بیدار مي. شبها از همه بدتر بود

در طول . ده و دوباره به خواب مي رفتمبعد به خود آم. کرد منطقه مي گذشتم و ناگهان یک شیئي پرنده به طرف من پرواز مي
آنجا چه خبر بود؟ دلم براي خانه تنگ . روز دیگر راجع به کوهستان فکر نمي کردم و شروع مي کردم به تفکر راجع به خانه

ست؟ چرا اینگونه ا: از خودم سؤالي را پرسیدم که براي آن پاسخي وجود ندارد. شد و آرزوي یک روز عادي را در آنجا داشتم مي
 تپد و وقتي که اینجا هستم در آرزوي خانه؟ وقتي که آنجا هستم دلم درآرزوي کوهستان مي

 ام هم گذشت و ١٨روز . بایست جمع کنیم و برگردیم مي.  جوالي٢٠همین روزها ممکن بود باربرها از راه برسند، حداکثر در 
 رفته و ناپدید شده بودند، هوا بقدري زیبا شده بود که هر کسي ابر و برف کنار.  ام آفتاب پدیدار شد١٩روز . بارید هنوز برف مي

 .دهد  طوالني از هواي خوب را نوید مي فهمید که این یک دورة گذرا نیست بلکه یک دورة بسرعت مي
ي ا چشمانمان به یک سو دوخته شده بود، به طرف کاسه. گرفت در سکوت به تماشاي کوهستاني نشستیم که داشت حمام آفتاب مي

در همان لحظه از باالترین نقطة . که در زیر جبهه جنوب غربي بود و اکنون با مقدار بسیار زیادي برف تازه انباشته شده بود
هرگز تا آنموقع چنین بهمن بزرگي ندیده .  روز در آن شیبها جمع شده بود٢٠کاسه یک بهمن براه افتاد، یک جهنم سفید که مدت 

ابر غلیظي از برف پودر به . یک سیل بنیان کن. رفتر در سمت دیگر دره بود که بهمن متوقف شدتنها چند کیلومتر آنط. بودم
آن . تمام آن ابر بر روي ما نشست. در عین حال خیالمان آسوده شد. مات و متحیر مسحور ابهت آن شده بودیم. آسمان برخاست

 .رفتیم فردا باال مي. دیگر خطر نیم ساعت پیش را نداشتاما . آنجا همیشه خطرناک بود. بهمن تمام کاسه را تمیز کرده بود
توانستیم به آنها بفهمانیم ما  چگونه مي. این همان روزي بود که باربران قرار بود به بارگاه اصلي بیایند. فقط یک مشکل باقي بود

جا به حال خود رها شده است کل بارگاه را در کوهستان هستیم و آنها باید منتظر بمانند؟ آنها ممکن بود بیایند و با این تصور که آن
. کشید  روز دیگر طول مي١٠سازمان دهي مجدد آنها حداقل . یا اینکه متقاعد شوند که کسي در آنجا نیست و بازگردند. جمع کنند

. ن اردو بلد نبودیمتوانست بخواند، ما یک کلمه از زبا توانستیم براي آنها یادداشت بگذاریم؟ حتي اگر یکي از آنها مي پس چطور مي
برروي یک کاغذ بزرگ تصویر بارگاه اصلي را کشیدیم و در کنار آن . بعد از مدتي، فکر کشیدن یک نامه به ذهنمان خطور کرد

 هالل ماه را ٥درکنار آنها . داد باالي آن کوه را کشیدیم و روي آن خط چین که راه رفت و برگشت ما را نشان مي. چند نفر انسان
 .امیدوار بودیم که بفهمند.  روز نقاشي کردیم٥ بازگشتمان بعد از به نشانه

و چند صدمتر آنطرفتر مدارک،؛ پول و چیزهایي که در . اي گذاشتیم هاي در باز مجذوب کننده غذاي موردنیازشان را در بشکه
به هر حال خطر بزرگي را . ردیمام، را دفن ک هاي کنسرو پاچه مورد عالقه بازگشت موردنیازمان بود، و از جمله آخرین قوطي

اما در . ممکن بود چادرها و تمام وسایل داخلشان را از دست بدهیم. ممکن بود برگردیم و بارگاه را خالي ببینیم. متقبل مي شدیم
دادن مقداري وسایل مادي بود، در عوض بخت صعود خود را، که براي آن به آنجا آمده بودیم، از دست  نهایت، این از دست

 .دادیم مين
چیز دیگري را . دوزد کند، مي شخص چیزي را امتحان مي. بدون خواب گذشت" ها خیلي سخت و تقریبا آنشب، مانند اغلب برنامه

. کند و فقط در نیمه شب است که به حالت نیمه خوابي فرو مي رود که بارها با کابوس قطع مي شود براي صدمین بار امتحان مي
 .کند د را براي خروج آماده ميسپس قبل از سپیده دم خو

مان از حلقمان بیرون زده بود از آن کاسه خطرناک، در  با حداکثر سرعت در حالیکه دل و روده.  صبح بیرون زدیم٢ساعت 
ما زنده بودیم و دست و پایمان . وقتیکه به جبهه مورد نظرمان رسیدیم نفس راحتي کشیدیم. زمانیکه هنوز یخ زده بود، گذشتیم
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به . تر مي شد رفتیم یخ هم سخت هر چه باالتر مي. تر مي شدند تر و یخ زده هاي برفي بتدریج پرشیب شیب. سرجایشان بودندهنوز 
توانستیم در آن یخ سفت سکوي چادر بکنیم؟  اما چطور مي. قرار بود در آنجا براي شب بمانیم" اي رسیدیم که قبال پاي نوار صخره

 .کردند یخ کمانه ميکلنگهایمان بعد از برخورد به 
 :پیشنهاد کردم

 .مان را بکنیم  شاید بتوانیم همین امروز سعي-
 . بنظر دشوار مي آید، ولي مي توانیم سعي خور را بکنیم-

. رفت آرام آرام باال مي. کردم او شروع به صعود کرد و در حالیکه من خودم را به دو پیچ یخ متصل کرده بودم او را حمایت مي
لرزید، زیرا  ساقهایش از خستگي مي. کرد دیدم که به شدت تالش مي او را مي. جایي براي زدن میخ نبود. زند یاد ميشنیدم که فر

روز به . کرد ایستاده بود مدت زیادي بود بر روي یک طاقچه کوچک سنگي که نوک کرامپونهایش به زحمت وزن او را تحمل مي
چهار ساعت طول کشید تا یک سکو براي چادرمان در یخ . کم کرد و بازگشتوویتک طنابش را در همانجا مح. رسید پایان مي

 .تازه بعد از آنهم نیمه آویزان باالي چند صدمتر شیب قرار داشتیم. بکنیم
بسرعت از طنابي که وویتک کار گذاشته بود صعودکردم و در انتهاي آن دریافتم که تنها شانس صعود کندن . صبح نوبت من بود

کاري آرام شروع شد و در آخر یک شکاف کوچک . ها پیدا کرد  روي سنگ است تا مگر بتوان شکافي براي میخیخ و برف از
داد تا  قابل اتکاء نبود اما از نظر رواني این اعتماد را مي" با وجود آنکه ابدا. پیدا کردم و توانستم باریکترین میخم را در آن بکوبم

جاي مناسبي پیدا کردم، خودم را به . تري رسیدم ز چند حرکت پر خطر به قسمتهاي سادهبعد ا. بتوانم قسمت بعدي را صعود کنم
 :سنگ حمایت کردم و بعد به سمت وویتک فریاد زدم

 . وقتي آماده شدي صعود کن-
کردم و  من پشت سرهم نوشیدني درست مي. متر بروي یک سکوي طبیعي در عرض چند دقیقه چادر زدیم٧٢٠٠آنشب در ارتفاع 

 .به خواب رفتیم. انگار در آشپزخانه بهشت بودیم. شکممان را گرم و پر نمودیم. اي لذیذي از نان سیاه و گوشت راسته خوردیمغذ
به روش سبکبار به طرف قله . در نتیجه خیلي زود و با اولین انواز خورشید بیرون زدیم. وویتک قبل از سپیده دم آب درست کرد

مصمم به صعود از آنجا . ب کردیم به یک صخرة غیر قابل عبور در آن ارتفاع برخورد کرداما مسیري که انتخا. رفتیم مي
 .اما از چه راهي برویم؟ وویتک عقیده خودش را داشت، منهم عقیده خودم را. بازگشتیم

ي به پایین کوه ا آمدیم، یکي از کرامپونهاي وویتک از پایش درآمد و بدون هیچ نشانه وقتي به سمت چادرمان از طناب فرود مي
وقتي باالخره به چادرمان رسیدیم و . تواند مانند لک لک، فقط با یک پا، حرکت کند بر روي یک شیب یخ کسي نمي. سقوط کرد

 .کردیم، وویتک چیزي را به زبان آورد که من انتظارش را داشتم براي شب خود را آماده مي
 .کنیم و فرود مي رویم فردا طناب را ثابت مي.  کافي است.شود، من یک کرامپون ندارم  غذایمان دارد تمام مي-

توانستیم   روز انتظار وحشتناک و حال که اینقدر به قله نزدیک بودیم چگونه مي٢٠بعد از آن .  توانستم موافق باشم من نمي
 بازگردیم؟

اگر من جلو . بدتر آن کرامپون لعنتي استاز آن . توانیم یکروز بدون آن سرکنیم حتي اگر تمام هم بشود مي. اي نیست  غذا مسئله-
 . . .تواني ادامه مي دهي  کنم و تو هم، خوب، تو تا مي بروم چه؟ هر جا الزم باشد جاي پا مي

 .با این وجود وویتک قبول کرد و بخواب رفتیم. از سستي منطق پیشنهادم آگاه بودم" کامال
اي زشت و  ا صعود نمودیم، کمي سمت راست، تا آن نوار صخرهمسیر دیگري ر. هنوز تاریک بود که دوباره صعود کردیم

. در عمل فقط سه پا داشتیم. آمد رفتم و وویتک پشت سر من باال مي من جلو مي. بدترکیب که دیروز مانع ما شده بود را دور بزنیم
ناگهان زیر پایم چیزي را . ممتر صعود کرده بودی٢٠٠وقتي هوا روشن شد حدود . پاي بدون کرامپون وویتک هیچ کارآیي نداشت

 .کرامپون وویتک. توانستم به چشمانم اعتماد کنم دیدم که نمي
مسیر جدید ما درست از . گانه بود پیدا کردن یک سوزن در انبار کاه در مقایسه با آن فقط یک بازي بچه. آور بود بسیار تعجب

مان را باال برد که تا قله را بدون  یدا کردن کرامپون آنقدر روحیهپ. گذشت که کرامپون بعد از سقوط در آنجا ایستاده بود جایي مي
 .یک مسیر جدید بر روي این جبهه غیرقابل صعود به واقعیت در آمده بود. هیچ حادثه مهمي صعود کردیم

.  بنشینیمبخصوص به یاد هواي خوبي هستم که اجازه داد تا یک ساعت آنجا. نظیري است، یک هرم برفي کالسیک قله بي" واقعا
. توانستیم فقط بنشینیم و استراحت کنیم و به زیبایي مناظر اطراف و موقعیت خودمان فکر کنیم ما بخوبي هم هوا بودیم، لذا مي

 . بسیار با ارزش بود١از روي قله گاشربروم . موفق شدم چند عکس بسیار زیبا بگیرم
 متر زیر قله من از زیر برف ١٠.  آن یک میخ و یک طنابچه گذاشتیمبجاي. ام یک کلنگ پیدا کردیم که تا امروز آنرا نگه داشته

آیا . بازگشت در مقایسه دشوار نبود، و حاال فقط نگران وسایلمان در بارگاه اصلي بودیم. یک تکه سنگ بعنوان یادگاري در آوردم
وقتي . س بدترین حالت اتفاق نیافتاده بودپ. توانستیم چادرهایمان را در دوردست ببینیم باربران رسیده بودند؟ در پاي جبهه مي

آیا . با یکدیگر سالم و احوالپرسي کردیم. باربران آنجا بودند! چه خوب. نزدیکتر شدیم افرادي را دیدیم که در آن دور و بر بودند
. فته بودند منتظر بمانندمعني نامه ما را فهمیده بودند؟ فهمیدیم آنها درست متوجه منظور آن نشده بودند، ولي در هر حال تصمیم گر

آنها با وقار . گردیم یک باربر دیگر گفته بود ما را با دوربین روي جبهه دیده است و مجاب شده بودند که ما باالخره باز مي
اما اثري از آذوقه ویژه اي که براي بازگشت پنهان .  دادند که دست به غذایي که برایشان کنار گذاشته بودیم نزده بودند توضیح
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 .کرده بودیم باقي نمانده بود
در آنجا با مأمور رابطمان دیدار . آباد حرکت کردیم  روز به اسکاردو رسیدیم، و از آنجا با یک اتوبوس به طرف اسالم٧بعد از 

 فرستاده او در مقابل گفت که نامه ما را همراه با یادداشتي بر آن به وزارت توریسم. کردیم و گزارشي از تمام برنامه به او دادیم
اما در جلسه تودیع معلوم شد آنها از گزارش ما راضي . قانوني. رسید چیز بنظر مناسب مي در نتیجه از نظر قانوني همه . است

بعد سؤالي که از آن واهمه داشتیم را . ما هم تکرار کردیم. آنها از ما خواستند همه چیز را با جزئیات، دوباره تکرار کنیم. نشده اند
 :پرسیدند

  را صعود کردید؟٢ چرا بدون مجوز گاشربروم -
توانستیم تا ابد بدون فعالیت  اما نمي. نامه ما به دستتان رسیده است؟ ما منتظر پاسخ شما ماندیم" حتما.  اما ما به شما نامه نوشتیم-

 .ادگي رفتیمپس بس. توانیم مجوز را از شما کسب کنیم مطمئن بودیم مي. بایست تابع هوا باشیم ما مي. بمانیم
 !توانید این کار را انجام دهید شما نمي!  اما آقایان-

او هم با . بعد از آن وقتي دیدند کار از کار گذشته است اجازه دادند ما برویم و در عوض مأمور رابط را بازخواست نمودند
هیچ تیمي در . یزي در تضاد نبودبایست موافقت کنند؟ درخواست با هیچ چ چرا نمي. خونسردي تمام، حمالت آنها را دفع کرد

 دالر بیشتر براي پاکستان بود که ما به ٢٠٠٠و این به معني . منطقه نبود، هیچ تیمي حتي برنامه صعود در منطقه را نیز نداشت
 .محض بازگشت به لهستان مي پرداختیم

توانید  بدون آن شما نمي. ودیع انجام گیردما ده روز منتظر ماندیم تا کارهاي اداري ت. موضوع براي وزارتخانه قابل هضم نبود
 .توانید اجازه خروج را تهیه کنید کشد که بعد از آن مي در حالت عادي یک روز طول مي. اجازه خروج از پاکستان را بگیرید

هر طور بود و باالخره . دانستیم مشکالت مأمور رابط بیچاره ما تمام نشده است اما در آخر به ما اجازه دادند، در حالیکه مي
آباد درخواست  براي اطمینان، از سفارت لهستان در اسالم. یا الاقل این چیزي بود که به نظر ما مي آمد. مشکالت به پایان رسید

 .کردیم تا یک نامه برایمان بنویسند و پرداخت پول مورد نظر را تضمین کنند
 متري، به وسیله دو ٨٠٠٠دو مسیر جدید بر روي دو : گشتیم نظیري بعد از یک فصل بدون حادثه به خانه باز ما با موفقیت بي

این موفقیت اثباتي قانع کننده از کارآیي روش سبکبار به حساب مي آمد، زیرا یک تیم بزرگ سنتي . نفر، با روش کامال سبکبار
واست در منطقه باشد، چندین خ اگر تیم دومي نیز مي"  و قطعا انعطاف پذیري مورد نیاز را براي چنین صعودي نداشت،" احتماال

 دایم و از كمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشياین لپ کالم گزارش ما بود که به . برابر آن هزینه در بر مي داشت
و اگر یک صداي مخالف در کمیته ورزش انجمن .  را پرداخت کنند٢آنها خواستیم هزینه مجوز صعود به قله گاشربروم 

 .توانست به خوبي و خوشي ختم شود خواست مي ن بر نميکوهنوردي لهستا
خواهد  کند و از ما مي ها بدون مجوز مي حال هر کسي شروع به صعود قله.  را بدون مجوز صدور کردند٢ اما آنها گاشربروم -

 . وجود داردبیني نشده را از کجا باید تهیه کنیم؟ خطر بزرگي در اینجا پول این اتفاقات پیش. هزینة آنرا بپردازیم
استثنایي است، کمیته رأي داد که، در این حالت " در آخر، با ذکر اینکه این امر کامال. هر طور بود توانستیم از خودمان دفاع کنیم

تا امروز مطمئن نیستم آنها بخاطر دستاورد بسیار با ارزش ما این پول را پرداختند یا از ترس . پردازند خاص، آنها پول را مي
مهمترین موضوع . نانچه آن وضعیت را به حال خود رها کنند ممکن است براي تیمهاي آینده لهستان مشکالتي ایجاد شوداینکه چ

 .این بود که آنها پول را پرداختند
به یاد داشته .  دندان تیز خود را نشان دادكمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشيبعد از آن . اما مسئله تمام نشده بود

عالوه بر آن . کرد پیوست، زماني که کلمه مجوز توجه مردم را به خود جلب مي به وقوع مي١٩٨٣اشید که این مسائل در سال ب
یک . این یک مثال عادي از پوچي روش لهستاني بود.  براي واندا روتکیویچ هنوز به پایان نرسیده بود٢مشکالت برنامه کي 

او پاسخ داد که .  چگونه توانسته است چندین هزار دالر از حامیان خارجي دریافت کندکارمند دولت از او خواست که گزارش دهد
 .دو سال پیش بطور کامل آنرا براي حامیان مالي اش توضیح داده است

ه پس ما باید بدانیم آن پول از کجا آمد.  اما این یک برنامه رسمي لهستاني بود که انجمن کوهنوردي لهستان مسئول آن بوده است-
 .است و چگونه خرج شده است

 سال ٢اي که  شود کسي دوباره راجع به برنامه چطور مي. به این ترتیب واندا خود را در مخمصه مسائل اداري گیر انداخته بود
 !داند است توضیح بدهد؟ بخصوص به دلقکي که همیشه بهتر از شما مي پیش تمام شده 

در عمرش یکبار با قطار به تاترا رفته است تا نگاهي به " شده بودیم، که احتماالحال من و وویتک دوباره با همین آدم روبرو 
 :کرد ما را تهدید مي. منطقه بیاندازد

 .شما بخاطر آن تنبیه خواهید شد. گذریم  ما از این موضوع نمي-
ترین روشي  این ساده. ر تنبیه کردندآنها واندا را با دو سال عدم اجازه خروج از کشو. دانستیم این جور افراد سر شوخي ندارند مي

 .کشیدیم ما هم انتظار همان را مي. بستند بود که در آن دوران بکار مي
. این وضعیت غیر عادي نبود. اي چنین مشکالتي دارد هر سرپرست برنامه. اش مشکل داشت آندري زاوادا هم با گزارش برنامه

 :گوید کند و چیزي شبیه به این مي ه سرپرست برخورد ميبعد از مدتي پس از بازگشت از برنامه یک کارمند ب
  چادر بازگشتي، مابقي کجا هستند؟٥ چادر رفتي و با ١٠ تو با -
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 :و سرپرست توضیح مي دهد
 :شود زده مي اما کوهنورد خط آهن از این موضوع شگفت.  یکي درون شکاف افتاد، دو تا با بهمن از بین رفت، یکي هم پاره شد-
بایست تعمیر شده و به کشور باز  با آنها چکار کردید؟ آنها مي. توانید نیمي از چادرهایتان را به این ترتیب از دست بدهید  شما نمي-

 !شدند گردانده مي
 .کند دوباره توضیح دهد او سعي مي

 .شد  دالر مي٤توانستیم آن چادرهاي پاره را برگردانیم اما هزینة آن براي هر کیلو پارچه بدرد نخور   البته مي-
گاهي اوقات براي خالص شدن از شر این سؤال و جواب چند چادر پاره را از انبار گروهها در . اما حسابدار بهتر مي داند

 .آورند و به آنها مي دهند مي
 در خطر کردیم، و حال آنرا ما از قبل خود را براي برنامه بعدي آماده مي. دالر بود٢٠٠٠براي برنامه ما مبلغ مورد منازعه 

 بود که باالخره )Andrzej Paczkowski (گمان کنم این رئیس انجمن کوهنوردي لهستان، آندري پاژکووسکي. دیدیم تعلیق مي
او پیشنهاد کرد که آنها از دادن مدال طال به ما به .  را سرد کندكمیتة عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشيموفق شد آتش 

معمول بود و براي خنک شدن دل کارمندان " این نوع مجازات در آن روزها کامال. خودداري کنندخاطر دستاورد بزرگ ورزشي 
 .لیکن سفرهاي ما به هیمالیا متوقف نمي شد. دولت مؤثر واقع مي شد

امه هاي آیا سرپرستهاي برن. توانند از کشور خارج شوند پنهان کنم توانم حیرت خود را از اینکه کوهنوردان دیگري نمي هنوز نمي
هاي پاره را باز  بایست پارچه گویند مي کوهنوردي کشورهاي غربي هم کوهنوردان دیکتاتور خط آهني دارند که به آنها مي

 .افتد اگر رینهولد مسنر هم مجبور شود در مقابل یکي از آنها گزارش دهد کنم چه اتفاقي مي گرداندند؟ تصور مي مي
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 ٦فصل 
 ١٩٨٤ -برودپیک از طریق قلل شمالي و مرکزي : زیر گرفتن مار

 
  بگنجانید، چقدر پول باید بپردازیم؟٢ اگر فقط اسممان را در برنامه کي -

 . دالر١٠٠٠هر نفر حدود : استفان ورنر براي مدتي فکر کرد 
بایست به ما تخفیف داده  داند و مي او بخوبي ارزش پول را مي. تجاري را به هیمالیا ترتیب مي دهدورنر سویسي است و سفرهاي 

 دهي هولناکي که  محاسبات کامپیوتري براي تبدیل دالر به فرانک سوئیس و به زلویت، و همچنین تصور تدارکات و سازمان. باشد
 :فقط یک جواب وجود داشت. اي مورد نیاز است در مغزمان شروع شد براي هر برنامه

 .اسم ما را هم بدهید. آییم  ما مي-
کشید  داند چقدر طول مي بایست فقط براي تهیه مجوز که خدا مي وویتک و من مي. ها بطور غیر معمولي جذاب بود شرایط سویسي

ت در کشور خودمان انجام دهیم و ماند این بود که مقداري از خریدمان را با زلوی تنها کاري که باقي مي. آن مقدار را بپردازیم
کاري نداشت که ما در کوهستان چه کار " مزیت بزرگ دیگر این بود که ورنر ابدا. سپس ورنر را در اسالم آباد مالقات کنیم

 از )Janusz Majer (یانوژ ماژر. مصر بودیم کوهنوردي دو نفره خود را ادامه دهیم" کنیم، زیرا من و وویتک کامال مي
بنابراین تصمیم گرفتیم براي . رفتند آنها چهار نفره به برود پیک مي. کرد نیز برنامه اي را در همان منطقه سرپرستي ميکاتوویچ 

 .کار مشترک بسیار آسانتر است. تدارکات اولیه کارها را تقسیم کنیم
بخصوص اینکه همه چیز کمیاب بود، . کنید آسان نیست اما هیچ چیز در لهستان زماني که شما خود را آماده یک برنامه بزرگ مي

انجام گرفت براي اداره بسیار مهم در این مورد یک مکالمه که براي تهیه مجوز گوشت اضافي در یک . علي الخصوص گوشت
 که در  رئیسبعد از یک مشاجره طوالني در جلوي در ورودي باالخره خود را در مقابل میز. ابد در مغزم حک شده است

 براي چیست؟" همه این کارها دقیقا: او مختصر و مفید گفت. ه بود دیدماش لم داد صندلي
 کارها به او وابسته است، وضع خود را به طور مختصر توضیح  بنابراین من هم با احترام به وقت گرانبهاي آقاي رئیس که همة

 :دادم
لذا، . یه گوشت نفرات براي ما کافي نیستکارت ته. و مجبوریم گوشت تهیه کنیم.  ما بزودي عازم سفري به هیمالیا هستیم-

 .هم صورت گرفته، به کمک اداره شما امیدوار هستیم" همچنان که قبال
ابروهایش را در هم . زند  موج ميرئیس بسیار مهمکردم متوجه شدم یک احساس ناخوشایند در صورت  همینطور که صحبت مي

 .کشید و حتي نگذاشت حرفم تمام شود
ام در  وقتي من بخواهم به یک سفر کوهنوردي بروم از کارت سهمیه.  آنست که به این کمکها پایان داده شودوقت!  بسیار خوب-

 !اید که سهمیه مخصوص بگیرید و شما آمده. خرم روم و کنسروهاي مورد احتیاجم را مي کنم و بعد مي طول سال کمتر استفاده مي
ه من مجبور بودم اوضاع را دوباره رو به راه کنم، زیرا بدون آن گوشت جایي ک. و او براحتي مرا از دفترش بیرون انداخت

" بعد از اینکه از رئیس ناامید شدم، تصمیم گرفتم به سراغ خانمي بروم که نهایتا. ممکن نبود بتوانیم به طرف پاکستان پرواز کنیم
گوش یادگاري از  ل، یک پرچم سهروز بعد با یک جعبه شوکوالت، یک دسته گ. گرفت او سهمیه مخصوص را در نظر مي

" خواستم درک کند که این یک سفر یا گذراندن تعطیالت معمولي نیست، بلکه واقعا. باشگاهمان و یک تقاضا به مالقات او رفتم
 .مهم است
 .کنم یک جوري درستش مي. بگذارید به عهده من: او گفت

 رئیس را امضاي بسیار مهمر انبوهي از تقاضاها دفن کرد، تا بتواند را زیرئیس بسیار مهم شاید این . دانم چطور انجام داد، نمي
 .زیاد مهم نیست، اصل قضیه این بود که او موفق شد. بدست آورد

به ازاي چند دالر در روز و شانس دیدن یخچال بالترو، ریسیک وارچکي و .  منتقل شد٥٠٦وسایلمان با یک کامیون مرسدس بنز 
همه چیز مثل .  قبول کردند تا جایي که جاده وجود دارد وسایل ما را حمل کنند)Tomek Swiatowski (تومک اسویاتوسکي

استفان ورنر ! آباد پرواز کردیم، یکروز بعد ریسیک و تومک در پشت فرمان مرسدسشان رسیدند ما به اسالم. کرد ساعت کار مي
 .بعد یک اتفاق ناخوشایند افتاد. از قبل آنجا بود

 ٢آیا بعلت صعود ما به گاشربروم . خواست با گنجاندن نام ما در فهرست هیئت سوئیسي موافقت کند احتي نميوزارت توریسم بر
المللي و افرادي که جداگانه و بتنهایي به  تیمهاي بین. کنم علت اصلي مهمتر از این موضوع بوده باشد در سال گذشته بود؟ گمان مي
آمد، سپس اسمش را در تیم  یک کوهنورد با یک تیم مي. مخالفت رو به رو شده بودندشدند کم کم با  فهرست اسامي تیم اضافه مي

 .و این امر با منافع پاکستان در تضاد قرار داشت. کرد کرد و بدین ترتیب در یک فصل دو قله را صعود مي دیگري نیز ثبت مي
اي براي مجوز،  نه اعزام شود که در نتیجه، هزینه جداگانهجداگا" آباد مایل بودند براي هر قله یک تیم کامال طبیعتا آنها در اسالم

 .پاکستان کشور ثروتمندي نیست. جاي تعجب نداشت" اصال. شرکت خدماتي، باربران و غیره پرداخت شود
م و  را داشتی٤اما ما مجوز صعود به گاشربروم .  انجام دهیم٢توانستیم هیچ کاري براي الحاق به تیم کي  نه ورنر و نه ما نمي

 .لذا ما فقط تیممان را عوض کردیم. بعنوان بخشش ما را در زمره تیم یانوژ ماژر به برود پیک قبول کردند
. غیرقانوني" برود پیک را صعود کرده بودم، اگر چه از مسیر عادي، و کامال" من قبال. این چیزي نبود که به آن امید بسته بودم
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هاي  توانستم بطور قانوني از یک مسیر جدید، شاید با یک عبور سرتاسري از تمام قله ميحداقل اینبار . اما آنرا صعود کرده بودم
 . برویم٤توانستیم با برود پیک شروع نموده و سپس به گاشربروم  به هر حال مي. آن، برود پیک را صعود کنم

متري که هم اکنون به صعودشان امید هزار   هشت١٤ متر ارتفاع دارد، و در نتیجه در شمار ٧٩٢٠ فقط ٤٤گاشربروم گاشربروم 
 و ٢اما، با آن دیواره درخشان که تا آنموقع صعود نشده بود، مانند یک آهنربا هر کسي را که به سمت کي . داشتم قرار نداشت
 تصمیم من و وویتک. اي که براي اولین بار آنرا دیدم مرا راحت نگذاشته بود از لحظه. کرد رفت به خود جذب مي گاشربروم ها مي

 .داشتیم بعد از برود پیک تالشي بر روي آن انجام دهیم
در دقایق آخر ریسیک و تومک برنامة خود را عوض کردند و گفتند که باید به لهستان . بایست به بارگاه اصلي برسیم اما اول مي
. این موضوع کمي ناراحتمان کرد. ندولي قول دادند، طبق توافق اولیه، براي برگرداندن بارها دوباره به آنجا بیای. باز گردند

بایست یا یک کامیون پاکستاني را با نرخ باال کرایه کنیم یا مرسدس  حال مي. آباد تا اسکاردو فاصله است  کیلومتر از اسالم٦٠٠فقط
ینامه  یک گواه)Edek Westerlund (خوشبختانه یک نفر از اعضاء تیم، یک اتریشي بنام ادک وشترلوند. را خودمان برانیم

 صبح من ٤تا ساعت . آباد خارج شدیم و تمام شب را رانندگي کردیم  بعدازظهر از اسالم٤ما ساعت . رانندگي تجاري داشت
 صبح دوباره من رانندگي ٨ساعت . رانندگي کردم و سپس ادک، تا من خودم را در بارها جاي دهم و براي چند ساعتي بخوابم

در یک طرف کوه و در طرف . کننده بود و جاده نیز ترسناک و خسته. کرد تنمان سیخ ميرانندگي مردم محلي مو بر . کردم مي
اسم آن بزرگراه قراقروم بود، اما ما چسبیده به فرمان . آلود جریان داشت متر پرتگاه که در پایین آن یک رود کف٢٠٠دیگر 
 .حوصله شوخي نداشتیم" اصال

گرفتم؛ اوقاتم تلخ شد و با خود گفتم نکند این یک حادثه بد شگون باشد، همچون خزید زیر  ناگهان یک مار را که روي جاده مي
 .گذرد، بد شگون است لهستان که دیدن یک گربة سیاه که از جاده مي

جاده با یک بهمن که ممکن بود چهار روز طول بکشد تا پاک شود بسته شده بود، .  کیلومتر مانده به اسکاردو گرفتم١٥٠جوابم را 
 . راندیم)Gilgit ( زدیم و به طرف نزدیکترین شهر، گیلگیتپس دور

یک درة سبز که از میان آن آخرین کیلومترهاي جاده . بعد از آن جاده پرپیچ و خم کوهستاني انگار به کشور دیگري وارد شده ایم
بار داشت ولي خارج از پیچ و  افهکامیون ما کمي اض. راندم آرام شدم و از وسط آسفالت باریک جاده مي. رسید مستقیما به شهر مي

به . گذشتیم فقط گاه گاهي یک جویبار یا یک پل کوچک سر راهمان بود که با احتیاط از آن مي. خمها این موضوع زیاد مهم نبود
. ناگهان مو بر تنم سیخ شد. یکي از آنها که رسیدیم طبق معمولي فرمان را کمي به راست چرخاندم تا از وسط پل عبور کنم

 .امیون تحت کنترل من نبودک
ما . یک چرخ به لبة جدول کنار پل برخورد کرد و کنترل فرمان را از دستم خارج کرد. همه چیز در عرض یک لحظه گذشت

من خودم را . خوشبختانه در انتهاي مقابل آن یک شیب تند بود که کامیون در آنجا متوقف شد. رفتیم یکراست به داخل رودخانه مي
زد در   که پشت سر من چرت مي)Rysiek Powlowski (ریسیک پاولوسکي. سباندم و در نتیجه هیچ آسیبي ندیدمبه صندلي چ

گر چه کمي کوفته شده . یک لحظه به خود آمد و با یک پرش جودو مانند از ماشین بیرون پرید و با یک پشتک بروي پایش ایستاد
بار به چوبهاي  هاي سنگین بندي  وحشت تصور وضعیتي را کردم بستهاما بقیه چطور؟ با. بود ولي چهار ستونش سرجایش بود

اما صداهاي فریاد توأم با غرولند آنها که یکي یکي خود را . شکسته تبدیل شده و بروي همراهان خواب آلودمان واژگون شده باشند
 .کشیدند خیالم را راحت کرد بیرون مي

در گیلگیت وضع خود را مورد بررسي قرار . خورد اول فقط بدرد اوراقي ميدر نگاه . کامیون به اندازه ما وضع خوبي نداشت
او یک کوهنورد درجه یک پاکستاني است که با تعداد زیادي تیم . کند خوشبختانه گیلگیت جایي است که شیرخان زندگي مي. دادیم

این . عضویت داشت و داراي نفوذ زیادي بودپدر او باز نشسته نیروي هوایي بود که در پارلمان محلي . لهستاني همراه بوده است
او بود . آقاي شیرخان پدر بود که یک چرثقیل کرایه کرد تا آهن پاره را از درون بستر رودخانه بیرون بیاورد و آنرا به شهر بکشد

 یا بهتر بگویم به یک در نتیجه مرسدس به یک تعمیرگاه. که یک تعمیرگاه را پیدا کرد که قبول کرد آهن پاره ما را رو به راه کند
دادند که کامیون ما را از خطر نابودي  به ما اطمینان کامل . حیاط روغني با دو نفر، یکي چکش یکي آچار به دست، برده شد

 .دهند نجات مي
 :یکي از آنها با خونسردي زمزمه کرد

 .فقط به بعضي قطعات نیاز داریم. شود  رو به راه مي-
گشت و قول داد  ادک وشترلوند بزودي به اتریش باز مي.  آنرا تعمیر کنند، زماني که ما در کوه بودیمآنها دو ماه وقت داشتند که

طوري که شوکه نشوند، ولي در عین . نشستیم و یک تلکس براي تومک و ریسیک آماده کردیم. هر چه الزم بود براي آنها بفرستد
. باالخره کامیون آنها بود. شان تصمیم بگیرند پاره ند و راجع به آینده آهن حال از آنها بخواهیم که بیایند و به کار تعمیر کمک کن

بهتر است . کردیم ولي حاال داشتیم به صاحب تعمیرگاه اطمینان مي. همان دیروز نزدیک بود آنرا به عنوان اوراقي بفروشیم
 .در نتیجه مشکل آنچنان که پیش بیني مي شد، حل نشد. بگذاریم کارش را انجام دهد

بایست وسایلمان را به حداقل ممکن  مي. بسیار زیاد. به پول نیاز داشتیم. براي رسیدن به کوهستان وسیلة نقلیه دیگري نیاز داشتیم
ولي همه چیز مورد . کردیم، در نتیجه مقدار زیادي با خود آورده بودیم با داشتن کامیون شخصي به میزان بار فکر نمي. برسانیم

خواب همینطور وسایل   هر چیزي را به حداقل رساندیم، غذا، چادر، کیسه. بندي کردیم اره همه چیز را از نو بستهنیاز نبود، لذا دوب
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و از آنجا که پول براي کرایه کامیون و پرداختن به مکانیکها، براي تعمیر مرسدس الزم داشتیم، هر چیزي که مورد . کوهنوردي
خواب و هر چیزي  ظروف، کنسرو، یک کیسه. به یک فروشنده خیاباني شدیمدر یک لحظه تبدیل . نیاز نبود را فروختیم

 :یک مرد آمد و گفت. آمد زنگ خطر از دست دادن کنترل بصدا در مي. فروختیم مي
 .آنها را به من نشان دهید. ام شما چیزهایي براي فروش دارید من شنیده  -

او صابونها را . ي به آنها نداشت زیرا فقط به صابونهاي ما توجه کرده بودا  ولي او عالقه لذا بعضي چیزها را به او نشان دادیم،
مردم هجوم آورده بودند و . جمع شدن جمعیت کم کم حالت غیرقانوني به خود مي گرفت. قاپید و چند روپیه در کف دستمان گذاشت

از ترس اینکه دیر یا زود پلیس خواهد رسید . یدشما اجازه ندارید در خیابان اقدام به خرید و فروش کن. پلکیدند آن دور و بر مي
 .باالخره همه چیز فروخته شد، حجره بسته شد و ما به طرف کوهستان روان شدیم. حالمان بد شده بود

هایي است که تنها مسیر صعود  برود پیک از آن قله. مان را در زیر یال جنوبي برودپیک برپا کردیم وویتک و من بارگاه اصلي
نقشه ما . آن مسیر را صعود کرده بودیم" اي به آن نداشتیم زیرا قبال ما عالقه. ي آن همان اولین مسیر صعود استشده بر رو

شروع از این مسیر عالي از طریق یال جنوبي بسیار . پیمایش تمام قلل از طریق یال با شکوه و تا آنموقع صعود نشده جنوبي بود
از فاصله دور بسیار . دادیم راي پیداکردن مسیر مناسب روي آن مورد بررسي قرار ميجذاب بود، و ما آنرا بدقت از چادرمان ب
 .آید دیدیم از نزدیک چگونه بنظر مي باید مي. جذاب بود ولي تا حدودي غیرقابل تشخیص

طمئن رفتن به معني نصب طناب ثابت جهت م. اولین شناسایي مثل آن بود که یک سطل آب سرد روي سرهاي پرشورمان بریزند
هوا تاریک شده بود، مقداري غذا . در تالش دوم تصمیم گرفتیم بر روي یک شیب تند یخي شب را بگذرانیم. ساختن صعود بود

 .سپس به گوشه چادرمان خزیدیم و به درون کیسه خوابمان فرو رفتیم. درست کردیم و آنرا حریصانه خوردیم
بطور . تدا با لطافت، انگار یکنفر یک مشت برنج روي چادر بریزددر همان موقع چیزي بر روي چادر ضرب گرفته بود، اب

بعد از چند لحظه . غریزي خودمان را به دیواره چادر چسباندیم و پشتمان را در گوشه چادر فرو کردیم تا خود را کنار بکشیم
چشمانم را که بي اختیار . کوتس. بعد هیچ چیز. بدنبال آن دو صداي ضربه آمد. اند احساس کردیم برنجها درشتر و بیشتر شده

در وسط جایي که من چند . چادرمان پاره شده بود. زدند ها برق مي وویتک هم همینطور، باالي سرمان ستاره. بسته بودم باز کردم
 . دو سنگ بزرگ به اندازه سر دو انسان افتاده بود کردم، لحظه پیش چمباتمه زده و آشپزي مي

توانستیم فرار کنیم؟ شب بود و ما در وسط یک شیب پنجاه درجه اي گیر  وانستیم بکنیم؟ کجا ميت چکار مي. اي بود عجب تجربه
وقتي هنوز هوا روشن بود ما آنجا را به عنوان بهترین محل انتخاب کرده بودیم و سه ساعت تمام را براي کندن جاي . افتاده بودیم

هاي چادرمان در تاریکي  مانده  بعد از اینکه ناامیدانه مدتي در باقي.هیچ امکان دیگري وجود نداشت. چادر وقت صرف کرده بودیم
 :و سرما کاوش کردیم، من گفتم

 .آید، بیا آنرا دوباره سرپا کنیم  یک بمب بندرت در همان محل سابقش فرود مي-
نشب ما نه تنها چادرمان بلکه اما آ. مان تا صبح نشستیم خوابهایمان خزیدیم و درجاي قبلي ما به درون کیسه . وویتک جوابي نداد

در تالش . به هر حال دیگر سقفي باالي سرمان نداشتیم. مجبور بودیم به بارگاه اصلي بازگردیم. مان را هم باخته بودیم روحیه
 متري رسیدیم، جایي که با یک شیب یخي بسیار تند متوقف شدیم، یخي آنقدر سخت که حتي با کرامپون ٦٢٠٠بعدي به ارتفاع 

اوضاع بر وفق مراد نبود و وویتک حالتهاي دیگري که در نظر گرفته بود را . شد تعادل خود را روي آن نگه داشت ي ميبسخت
توانستیم یال جنوبي را تا آخر صعود کنیم و به قلة  ما البته مي. شروع پیمایش برودپیک از این مسیر بسیار مشکل بود. مطرح کرد

خواستیم پیمایش را ادامه دهیم، قله تنها در وسط راه  اما اگر همچنان مي. انجا تمام مي شداصلي برسیم، بشرط آنکه صعود در هم
 .بود

بخصوص براي این یال، و چیزي . است کرد احساس کردم او اشتیاقش را براي نقشه اولیه از دست داده  وقتي وویتک صحبت مي
 :گفت آنرا تأیید کرد" که بعدا

 .پیمایش در هر حال مهمتر از صعود این مسیر است. نیم بگذار از جبهه شمالي آغاز ک-
در بارگاه اصلي دوباره تفکر راجع به مسیر را از . ما در سکوت بازگشتیم. من نظر دیگري داشتم اما چیز زیادي نگفتم

 .مان را قبول کنم توانستم تغییر نقشة اولیه مدت زیادي طول کشید زیرا من بسختي مي. سرگرفتیم
در .  نظر کنم توانستم براحتي از صعود یال جنوبي که صعود آن بسیار با ارزش بود صرف کرد، نمي  مرا متقاعد نميدالیل وویتک

باالخره . بعد وویتک کامال در الک خودش فرو رفت و دیگر با هیچ منطقي نمي شد با او صحبت کرد.  روز بحث کردیم٢حدود 
 :از کوره در رفتم

پایمان به هم . رویم بسیار خوب از طرف شمال مي! یم، بسیار خوب بگذار راه تو را انتخاب کنیم اگر محکومیم که با هم باش-
 .زنجیر شده است، باید کاري انجام دهیم

قله . ترین قله براحتي تسلیم نشد، ما با چند قسمت بسیار مشکل مواجه شدیم اولین و شمالي. کال پنج روز طول کشید. شروع کردیم
بخاطر تالش نافرجامي که براي شناسایي یال مسیر .  و ما پروژه را بدون مشکالت بیشتري به پایان رساندیم ود،تر ب مرکزي ساده

وویتک حق داشت پیمایش از طرف شمال آسانتر بود، اما چقدر زیبا بود اگر . جنوبي انجام داده بودیم بخوبي هم هوا شده بودیم
 .آنرا از طرف جنوب آغاز کرده بودیم

در طول راه به آثار زیادي از تیم . خاطر بودیم  قله را از طریق مسیر سرراست عادي آغاز کردیم، خوشحال و آسوده فرود از
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کردیم، وویتک در یک   متر عبور مي٦٤٠٠ آنها در ارتفاع ٢وقتي از کنار بارگاه .  ماژر برخورد کردیم  ایتالیایي و گروه یانوش
چه اتفاقي افتاده بود؟ . دقایق مي گذشتند، سپس یک ربع ساعت، او ناپدید شده بود. منتظر ماندمایستادم و . لحظه از نظرم ناپدید شد

شدم که برگردم و به دنبال او بگردم  اما درست وقتي که دیگر داشتم آماده مي. وویتک آدمي نبود که اینطرف و آنطرف بپلکد
حالش سر جا آمد گفت چطور از کنار یک طناب قدیمي گذشته و وقتي . چشمانش هنوز از ترس از حدقه در آمده بود. پیدایش شد

. وویتک روي یک شیب یخي سر خورده بود. بود طناب قدیمي ناگهان پاره شده . خود را براي تعادل بیشتر به آن وصل کرده است
 .اند داده سعي کرده بود خود را نگه دارد اما کرامپونهایش فقط سطح سفت یخ را خراش مي

بایست  مي. بود آنها را در یخ فرو کند و درست باالي یک پرتگاه عمودي خود را متوقف سازد ن توان باالخره موفق شده و با آخری
ماري را که زیر گرفتم به یاد آوردم، بعد امتناع از دادن مجوز براي .  بد در امان نگاه داریم تا آخرین لحظات خود را از شگون

 .ت میلیمتري وویتک، تصادف کامیون، و حاال نجا٢کي 
صعود آن . کشید  و دیواره درخشان معروفش انتظار ما را مي٤حال گاشربروم . انجام پیمایش برودپیک فقط نیمي از نقشه ما بود

او مانند دختري زیبا جذاب است، اما یک نگاه هم کافي است تا این . براي سالها آرزوي کوهنوردان و مترادف با غیرممکن بود
هیچ کس . توان ساده انگاشت فهمي که صعود آن بسیار مشکل است و اینکه هیچ کجاي این دیواره یخ و سنگ را نميواقعیت را ب

وقتي اولین بار آنرا دیدم اولین واکنشم این بود که این . شود مایل نبود پیش بیني کند این دیواره توسط چه کسي و کي تسخیر مي
 .دیواره صعود ناشدني است

 متري از سنگ و یخ ٣٠٠٠د بار دیگر از کنار آن رد شدم، با اعتماد بنفس بیشتري شروع به تماشاي این دیواره بعدها، وقتي چن
مدتها طول کشید که صعود آنرا مدنظر قرار دهیم، وویتک . نمودم و متوجه شدم شاید شانسي براي صعود آن وجود داشته باشد

یک دیواره درخشان نیازمند یک اراده درخشان است، که هیچ گاه .  کندمدت زیادي وقت صرف کرد تا راجع به آن با من صحبت
رود   آن دهلیز که تا آن باالها مي. یک روز گذشت تا من توانستم خود را متقاعد کنم که شانسي وجود دارد. گذارد شما را آرام نمي

مسیر را . شود تر مي بعد از آن شیب کم متر دیواره پرشیب، اما ٢٠٠را شاید بتوان بسرعت از روي یخ آن صعود کرد، سپس 
 .آنرا باور داشتم. در ذهن خود حک کرده بودم" عمیقا

کشید تا از   ساعت طول مي٨.  روز غذا در آن گذاشته بودیم٥باري که براي  با کوله. حال بعد از چند روز استراحت آماده بودیم
براي چند روز بود که . آمد، و نه آنچنان پایدار هوا بنظر خوب ميدرخشید،  آفتاب مي. بارگاه اصلي تا پاي دیواره را طي کنیم

تواند منتظر بماند؟  شود؟ اما یکنفر چقدر مي آیا هوا خراب مي: کردند که پیچیدند و این سؤال را به ذهن متبادر مي ابرها در هم مي
 .یکروز صبح باالخره تصمیم گرفتیم شروع کنیم

متوجه تغییري در وویتک شدم؛ سرعتش . . . شد  شدیم آن دیواره بزرگ و بزرگتر مي کتر ميهمچنان که به دیواره درخشان نزدی
 .بعد نشست. افتد کردم چیزي درون او اتفاق مي گفت، احساس مي چیزي نمي را کم کرد، 

 .اجازه بده برگردیم خانه. . . همینطور از این هوا . احساس خوبي در مورد این دیواره ندارم. گویم؟برود به جهنم داني چه مي  مي-
 .زد بعد از آنهمه سال که سعي کرده بود مرا متقاعد کند، حال پس مي. خشمگین شدم" کامال

 .کنم بهتر است براي مدتي دور و بر هم نپلکیم اما احساس مي. گردیم بسیار خوب برمي!  وویتک-
رزیسیک ویلیچکي، ریسیک پاولوسکي، و والنتي فیوت یانوژ ماژر، ک. این پایان برنامه بود. ما به بارگاه اصلي بازگشتیم

)Walenti Fiut ( یافته بودند  نفره برودپیک را از مسیر عادي صعود کرده بودند و به هدف خود دست٤در قالب یک گروه .
 ساعت ٢٣متري را در عرض ٨٠٠٠او قله برود پیک، یک قله . کرزیسیک ویلیچکي یک رکورد دیگر هم باقي گذاشته بود

 !العاده است خارق. این کوهنوردي نبود، بلکه دو بود. عود کرده بودص
براي اولین بار در عمرم احساس کردم نیاز مبرمي به تنهایي دارم و تصمیم گرفتم براي مدتي را به تنهایي . آماده بازگشت شدیم

مسیري . من پیشاپیش مي رفتم.  رفتهمین نظر را داشت او در جایي در طرف راست" وویتک هم احتماال. در کوهستان بگذرانم
گذشت و از آنجا با یک مسیر   مي۵مسیر از یخچال ماشربروم و از طریق ماشربروم . شد انتخاب کردم را که بندرت استفاده مي
 .ها و سپس به اسکاردو مي رسید کوتاهتر از میان دهکده

 توانستم از کنار قله بیارچدي اول نمي.  آورد واهمروي چقدر تجربه به دست خ کردم در طول این انزوا و پیاده فکر نمي
)Biarchedi( ام، بگذرم و   متر، ولي یک قله صعود نشده، و فقط با یکروز فاصله از مسیر اصلي٦٧٠٠، نه چندان مرتفع، حدود

هستان را به گونه در تنهایي مطلق، کو. آنرا صعود کردم و سپس از ذهنم پاک شد. آنرا از ذهن خود پاک کنم و همینطور هم شد
اما . دیدم خودم را قسمتي از این کوهستان بزرگ مي. کردم بدون وجود همراه با خودم و با کوهستان صحبت مي. دیگري مي دیدم

 .دادم از همه مهمتر، آنچه را که مایل بودم انجام مي
بعضي از . طقه آنچنان دقیق نیستندهاي من نقشه.  معطوف نمودم۵بعد از صعود یک کوه دیگر، توجهم را به طرف ماشربروم 

قبل از شروع . گیرند و به عنوان یک قاعده اغلب اطالعات را از اهالي محلي مي. قسمتهاي قراقروم هنوز شناخته شده نیستند
 مطمئن اي قانع کننده" از این مسیر گذشته است و مرا با لحن کامال" او گفت که قبال. حرکتم از آشپزمان راجع به آن پرسیده بودم

 .یک پله کوچک آنجا هست که البته چیز مهمي نیست.  متري با خودم ببرم١٠کرد که فقط براي اطمینان یک طناب حداکثر 
نه . ام از حلقم بیرون زده بود دل و روده. چرخیدم اما من خود را در تودرتوي شکافها و نقابها یافتم که یکروز تمام داخل آن مي

گیرد  یکنفر طناب را مي. براي دو نفر گذشتن از شکافهاي یخي مسئله مهمي نیست. توانستم جلو بروم يتوانستم برگردم و نه م مي
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شدم که به آنطرف  خواستم بپرم باید مطمئن مي اگر مي.  تنها بودم اما من دست. رود پرد یا از آن پایین مي و دیگري به آنطرف مي
 .توانم دوباره از آن بیرون بیایم شدم که مي اید مطمئن ميخواستم داخل یکي از آنها بروم ب اگر مي. رسم مي

اغلب حتي . وقتي باالخره از آن توده شکاف و نقاب خودم را خالص کردم خود را در پوزه یخچال یافتم. آن گذر جان مرا درآورد
این چیزي بود که من . رسند اي از چمنزار مي به باریکه" دهد که نهایتا  متري یخچال مورنهایي را تشکیل مي٤٠٠٠در ارتفاع 

کند دنیایي از  بعد از دو ماه در قراقروم، جایي که فقط یخ، صخره سیاه و برف وجود دارد، جایي که انسان فراموش مي. دیدم
 .رنگ بجز سیاه، سفید و خاکستري وجود دارد، رنگ سبز چمنزار مرا شوکه کرد

یکجا یک برج یخ باالي سر . ي یخ، بسیاري به اندازه یک خانه، قرار داشتها اما بین من و آن بهشت سر سبز، تودرتویي از کومه
قلبم به تپش افتاده بود، . شد و من دست تنها بودم هوا تاریک مي. شما آویزان بود و جاي دیگر یک شکاف بزرگ دهان گشوده بود

اما خودم را متر به متر به انتهاي . تندهاي عجیب و غریب ممکن است برسر من فرو بیاف با این آگاهي که هر یک از این تکه
توانستم از آن پایین  متري که نمي١٥اما یک دیواره . بعد کمي جلوتر آن چمنزار با طراوت قرار داشت. کردم یخچال نزدیک مي

ود یک اما آشپز گفته ب. هیچ راهي نبود. در جستجوي راهي در دور و برگشتم. بروم ما بین ما قرار داشت؛ کامال متوقف شدم
. کنم خوردم اگر دوباره او را ببینم، به او خواهم گفت که راجع به آگاهي او از منطقه چه فکر مي قسم . است متري کافي١٠طناب 

 . متر باالي زمین آویزان مانده بود٥یک سر طناب را به آن وصل کردم، سر دیگر . تصمیم گرفتم یک پیچ یخ بزنم
 بپرم؟

دانستم روي چه  آمدم، هنوز نمي حتي اگر بدون دررفتگي یا شکستن پایم فرود مي. ه طبقه اول است متر حداقل به اندازه پنجر٥
زیر همه آنها ممکن بود . هر آنچه از آن باال معلوم بود تودة درهم و برهمي از برف، سنگ، کثافت و یخ بود. چیزي خواهد بود

پشتي را پرتاب کردم و سپس صندلي فرود  اول کوله.  قرار نداشتاما هیچ امکان دیگري در برابرم. یک شکاف قرار داشته باشد
گذاشتم از طناب رها شوم، . اي ارزان قیمت فرا رسید لحظة حساس فیلمهاي حادثه. را پوشیدم و به آرامي تا آخر طناب فرود رفتم

ماس پیدا کرد، خوشبختانه شکاف پنهاني کرامپونهایم با یخ ت. کردم داشتم سقوط مي. دادم در حالیکه با کلنگم به دیواره فشار مي
به آرامي خرده ریزهایم را جمع کردم و به . بر روي کلنگم بلند شدم و دیدم دست و پایم سرجایشان هستند. محکم بود. درکار نبود

 .ام ریختم درون کوله پشتي
. انگار به درون بهشت پریده بودم.  چمنزاراما بعد از چند ثانیه پاداشم را گرفتم؛. خواستم چنین پرشي را امتحان کنم دیگر نمي

 .برروي چمن نشستم و چشمانم را در خلسه فرو بستم
بروي علف دراز کشیدم و احساس خوشي . انگیز و ابدي بهاري، آمده بودم احساس کردم از یک سیاره دیگر به یک دنیاي شگفت

آن لحظات خوشي بعد از تالشي بي . کیسه خوابم فرو رفتمبعد چادرم را زدم و به درون . سرشار از رضایت وجودم را فرا گرفت
 .وقفه، خطر و سختي بوجود مي آیند

بعد از یکروز . صبح روز بعد چادرم را جمع کردم و بطرف پایین سرازیر شدم. کشند اما این لحظات رویایي براي ابد طول نمي
. کردند هاي دود گرفته در آن گوشه قراقروم زندگي مي آن کومهمردمي که در . داران رسیدم پیمایي به اولین روستاي گله تمام راه

. کردند آنها در سرزمیني که براي هزاران سال تغییر نکرده بود زندگي مي. کردند وابسته بودند به آنچه که خود تولید مي" کامال
با صورتهاي کثیف زنها و . ه بوداي به وسط روستاي آنها آمد هاي صخره حال، از یخچال باالي سرشان یک غریبه از میان راه

توانستم ارتباط  خندیدم اما نمي کردم و مي صحبت مي. کردند هایي احاطه شدم که ابتدا با ترس سپس با کنجکاوي مرا نگاه مي بچه
م باالخره یک پارچ گلي پر از شیرترش برای. اشاراتي کردم که در همه جاي دنیا به معني نوشیدن و خوردن است. برقرار کنم

 .ها مقداري شیریني دادم و راهم را به طرف پایین ادامه دادم اي نشستم، به بچه چند دقیقه. آنرا تا آخرین قطره نوشیدم. آوردند
آمد وقتي از کنار مدرسه مي گذشتم، معلم  اي یکبار جیپ به آنجا مي تر رسیدم که هفته بعد از چند ساعتي به یک دهکدة متمدن

 .جلویم را گرفت
 . امشب را مهمان من باش بیا،-

 :پرسید میزبان مهربانم مرتب از من سؤاالت یکساني مي. باالخره توانستم با یک نفر صحبت کنم
 اي؟ چرا تنهایي؟ دوستانت کجایند؟  از کجا آمده-

 :با حوصله پاسخ دادم
 .من تنها هستم. ام ام و به اینجا آمده  من از ماشربروم ال عبور کرده-
 یه کجا هستند؟ اما چطور؟ بق-
 . . .ام  من تنها آمده. اي وجود ندارد  بقیه-

 :اي بود معلم آدم یکدنده
بجز آنها هیچ کس دیگري . اند  سال پیش یک گروه از کوهنوردان آمریکایي از آنجا گذشته٥فقط یکبار .  اما این غیر ممکن است-

 .موفق نشده است از آن گذرگاه عبور کند
از سر اتفاق من کاري را انجام داده . اما این دیر باوري رضایت عمیقي را نسیبم کرد. شد نوز باورش نمياو ه. دیگر ادامه ندادم
 .به سختي پیمایش برودپیک بود" بودم که احتماال

کرد،  با معلم میهمان نواز، که تا آخرین لحظات حرف مرا باور نمي. تصمیم گرفتم یک هفته منتظر نمانم تا احتماال جیپ بیاید
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در .  متر گرماي مطبوعي است٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠هوا داغ بود، اما گرماي ارتفاع . خداحافظي کردم و از میان دره سبز پایین رفتم
توانستم لذت عمیقم را از اینکه وجود داشتم و  نمي. خودم را با آنها خفه کردم. طول دره درختان زردآلو فراواني وجود داشت

دوباره . تواند با شکم سیر در آن قدم نهد، پنهان کنم ود سر سبزي و گلستانش زیباست، و یکنفر ميآگاهي از اینکه دنیا به خاطر وج
 .به زمین بازگشته بودم

در گیلگیت کامیونمان را دیدیم که روي چهار چرخ خودش ایستاده و اجزایش به هم وصل . در اسکاردو با وویتک مالقات کردم
قطعات یدکي هنوز نرسیده بودند و پاسخي در جواب تلکس ما به صاحبان کامیون نرسیده . کرد اما هنوز کار نمي. . . شده بود 

ما هم از . گفتند با خود فکر کردم تومک و ریسیک در لهستان از خشم به من که کامیونشان را داغان کرده بودم بد و بیراه مي. بود
قعیت قضیه این بود که ما براي دو ماه هیچ خبري از آنها نداشته اما وا. آنها که به وعده خودشان عمل نکرده بودند آزرده بودیم

 .هیچ. بروید به جهنمحتي یک پاسخ همچون 
 دالر دیگر اضافه کردیم و به ٧٠٠به آن پول من و وویتک . باالخره مجوز فروش آن آهن قراضه را از دولت پاکستان گرفتیم

 . را زیر گرفته بودم، دادیم و آنها هر جور بود ما را بخشیدندصاحبان بیچاره و بدشانس مرسدس، که من با آن یک مار
دادن مقدار  عالوه بر ماجراي کامیون و از دست. با وجود موفقیت بزرگ پیمایش برودپیک، آن فصل آنچنان مرا راضي نکرد

شه آنان را دوست قلمداد زیادي از وسایل، برنامه مان بطور کامل اجرا نشده بود و همچنین عدم توافق با همنورداني که همی
اي را در من  همه اینها حالت افسرده. هایم یکي اضافه کنم  متري٨٠٠٠همچنین فصلي بود که من نتوانستم به کلکسیون . کردم مي

 .الزم بود همه چیز دوباره از نو آغاز شود. ایجاد کرده بود
 :از وویتک پرسیدم

 گویي؟ رباره آن چه ميد.  دو برنامه در زمستان به هیمالیا وجود دارد-
 :اوجواب داد

 .من عالقه اي به برنامه زمستاني ندارم
 . شانس صعود دو قله در یک فصل زمستان وجود دارد-

 :بسرعت جواب داد. آنها دائوالگیري و چوآیو بودند
 .دیوانگي است. وقت کافي نیست! غیرممکنه!  مزخرفه-
 .داشته باشدتواند نتیجه بسیار خوبي   اما این دیوانگي مي-
 . در آنصورت هر یک باید راه خود را برود-
 .و من راه خودم را. تو راه خودت را برو. مان را به آخر برسانیم وقت آن رسیده است که ما همکاري" داني؟ شاید واقعا  مي-

 . تمام شد١٩٨٤و اینگونه بود که فصل 
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 ٧فصل 
 ١٩٨٥دائوالگیري، زمستان  ؛  متر برف و مه٨١٦٧ 

 
زنگ جلوي در بصدا را درآوردم و با خود فکر کردم از آن چند سال پیش که آنجا ایستاده بودم، براي خواستگاري، با یک 

آنها صمیمانه .  ناچیز بوده استنوشیدني براي پدرزنم، یک دسته گل براي مادرزنم و شوکوالت براي خواهرزنم، چقدر تغییرات
 .متفاوت به آنجا آمده بودم" اما اینبار به دلیلي کامال. درست مانند همان موقع. به من خوشامد گفتند

 سلینا چطور است؟: پرسیدند
 .او احساس خوبي دارد. همین روزها زایمان مي کند. گوید همه چیز رو به راه است دکتر مي.  او در بیمارستان است-
الزم بود قبل از آنکه با سلینا صحبت . آمد و به این دلیل برنامه هاي من کمي پیچیده و مشکل شده بود چه دوممان داشت بدنیا ميب

تازه سپتامبر بازگشته بودم و . من بخت آنرا داشتم که به یک برنامه بزرگ دیگر بروم. کنم، نظر لطف خانواده او را بدست آورم
توانستم به همسرم در آن ماههاي اولیه که  شد اما نمي البته تا قبل از عزیمت من بچه متولد مي. باره برومخواستم دو در نوامبر مي

تا آن زمان هر سال به یک برنامه . براي اولین بار در کریسمس خانه نمي بودم. مشکلترین دوران بچه داري است به او کمک کنم
قول هرگونه کمکي را داده بود ولي بدون همکاري " مادرم قبال. دو تا شرکت کنممي رفتم، حال این امکان فراهم شده بود که در 

پدر و مادر زنم بقدري در پرورش فرزندان ما کمک کرده بودند که من به هیچ وجه . پاشید خانواده همسرم، همه چیز از هم مي
همه . به کلید برنامه هاي آیندة هیمالیاي من شده بودنددر نتیجه آنها تبدیل . توانستم تصور ترک سلینا را بدون حمایت آنها بکنم نمي

ما با سلینا صحبت . اینقدر برایت مهم است، پس برو" اگر واقعا: و آنها گفتند. چیز بستگي به این داشت که آنها چه پاسخي بدهند
 . هاي راجع به پدر یا مادر زن نخندیده ام از آنروز به بعد هرگز به لطیفه. . . کنیم  مي
وقتي او را حمام . از اولین لحظات تولد صورتش چهره باز و شادي داشت.  اکتبر دومین پسرم، وویتک، متولد شد٢٦ز رو
سلینا با توجه . جو خانه بقدري آرام و لطیف بود که مکالمه جدي با سلینا بسیار مشکل بنظر مي رسید. خندید کردم از شعف مي مي

سازي  ، وقتي خود را غرق در آماده احساس گناه ناشي از ترک وظائف پدري. وافقت کردبه قول مساعدت والدینش، با رفتن من م
 .برنامه مي کردم، بتدریج از بین رفت

چرا به آدمهاي منفي باف علیه خودم بهانه بدهم؟ به قول . در باشگاه تا آخرین لحظات از بازگو کردن نقشه هایم خودداري کردم
کرد، شک برد که چیزي در  آندري زاوادا که برنامه زمستاني به چوآیو را سرپرستي مي. زدم  ميآنها من داشتم با دو پیانو ساز
آدام بیلژوسکي سرپرست برنامه زمستاني به دائوالگیري نیز اگرچه اسم مرا از فهرست تیم خط . سر دارم اما هیچ چیزي نگفت

. ن را آماده مي کردند و قرار بود اوایل نوامبر آنها را بفرستندآنها داشتند وسایلشا. کرد نزده بود، ولي زیاد روي من حساب نمي
البته چیزي نگفتند . وقتي در آخرین لحظات با دو بشکه وسایلم وارد گلیویچ شدم، احساس کردم آنها شرکت مرا جدي نگرفته بودند

اندازي برنامه نکرده بودم، چه در امر   راهبله، البته، من کمکي به. اما گاهي اوقات الزم نیست حتما کلمه اي به زبان آورده شود
باشگاه من متقبل هزینه بلیط و تمام هزینه هاي زلویتي مورد . ولي من فقط وقت آنرا نداشتم. تدارکات و چه کار بر روي دودکشها

غیر مرسوم بود ولي با وجود اینکه این نوع تدارک برنامه کمي . تهیه ارز خارجي مورد نیاز را خود بر عهده گرفتم. نیاز من شد
آنها . وسایل من. اند وقتي یکهفته بعد به گلیویچ تلفن کردم متوجه شدم که تمام بارها بجز دو بشکه فرستاده شده. آنرا منصفانه یافتم

 او به هر :ترین چیزي که به نظرشان رسیده بود این بود که لذا ساده. براي جادادن تمام وسایل در وسیله نقلیه به دردسر افتاده بودند
این موضوع . در نتیجه من آنجا بودم، تنها، با دو بشکه در سیلسیا. توانیم بدون نگراني وسایلش را نفرستیم مي. حال نخواهد آمد

 :واضح براي بلیژوسکي فرستادم" یک یادداشت کامال. حس یکدندگي مرا حتي قوي تر کرد
و از . جدي هستم" کامال. م خود خط نزن، من به شما ملحق خواهم شدکنم وقتي به نپال رسیدي اسم مرا از فهرست تی خواهش مي

 .آن لحظه به بعد خود را در اختیار تدارکات برنامه آندري زاوادا به چوآیو گذاشتم
 متري تالش ٨٠٠٠ قله ٢به آنها توضیح دادم که در آن زمستان تصمیم داشتم بر روي . سر صبحانه در کاتماندو دستم را رو کردم

در آنجا بودند و در بارگاه پاي کوه مستقر " ها قبال بایست اول صعود کنم زیرا بچه اما دائوالگیري را مي.  دائوالگیري و چوآیوکنم،
 .شد خواستم به دائوالگیري بروم، دیگر دیر مي پیوستم و سپس مي اگر ابتدا به تیم آندري زاوادا جهت صعود چوآیو مي. شده بودند

 .بعد پاسخ آنرا شنیدیم، که بیشتر آن انتقاد بود. فکر کردم این نشانه خوبي برایم نیست. صبحانه در سکوت گذشت
داني که ما مسیر بسیار سختي در پیش  مي. کند تو باید تشخیص دهي که این بشدت از قدرت تیم ما کم مي: زیگا هاینریش گفت

خواهم  من نمي. کشي کار یعني آماده سازي مسیر کنار ميترین قسمت  داریم و حاال، درست در زمان شروع، تو خود را از مشکل
به ما بپیوندي که بنظر من " خواهي بعدا حال تو خیلي راحت مي. کردیم هندوانه زیر بغلت بگذارم ولي ما روي کمک تو حساب مي

 .کني بنظر من تو فقط داري مشکل ایجاد مي. احتمال آن هم کم است
بگذار برود، زیاد مهم : دیگران فقط شانه خود را تکان دادند. دادند نیز مخالف آن بودند تشکیل ميها که قسمتي از تیم را  کانادایي

صبح روز بعد دوباره .  اي بیشتر چیزي نگفت کردم، گوش کرد و چندکلمه آندري زاوادا، که من روي موافقت او حساب مي. نیست
 :سر صبحانه گفت

فکر بسیار جالبي است، یا شاید . ما در چوآیو منتظر تو خواهیم ماند. ه دائوالگیري برودتواند ب او مي. من با تصمیم یورک موافقم
 .اما ممکن است موفقیت آمیز باشد. محابا کمي بي
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 .من قدرشناسانه بر روي آندري زاوادا لبخند زدم
 )Pokhara  (اتوبوس به پخارا کیلوگرم مي شد، و با ٤٠روز بعد حداقل وسایل شخصي ام را جمع کردم، که با این وجود حدود 

براي رسیدن به بارگاه اصلي دائوالگیري مسیري . عجله در زمستان نپال ساده نیست، و من کسي بودم که بسیار عجله داشت. رفتم
از جمله خطرات یکي پرواز با یک . کرد را انتخاب کردم که با وجود اینکه کمي خطرناک بود ولي مدت زمان سفرم را نصف مي

مسیر عادي . شود، و دیگري عبور از دو گذرگاه بسیار مرتفع آل از زمین بلند مي بیست صندلي بود که فقط در شرایط ایدهفوکر 
 .کشد است که البته مدت زمان زیادي طول مي ) Mayangdi( رسیدن به دائوالگیري از دره مایانگدي 

کاتماندو را . شدم داشتم نگران مي. پرواز به هم خورد. نتظر ماندمتمام روز م. وارد پخارا شدم، بلیط خریدم و منتظر هواپیما شدم
 . سپتامبر ترک کرده بودم و حاال عید کریسمس بود و هنوز در آنجا گرفتار بودم، بسیار دورتر از کوهستان٢٠

 تابستان شلوغ با اما در زمستان، بعد از یک. پخارا دومین شهر بزرگ نپال است و در اوج مسافرت توریستها بسیار شلوغ است
براي گذراندن وقت یک دوچرخه . مردم مشغول استراحتند. اند و خیابانها خلوت  مردمي از سراسر دنیا، هتلهاي کوچک خالي

 ( بخصوص از دیدن منظره جبهه جنوبي آناپورنا. کرایه کردم و به دیدن مناظر زیباي اطراف دریاچه نزدیک شهر مي رفتم
Annapurna( و ماشاپوشار  ) Machpuchare( بردم  لذت مي. 

هوا مرا به یاد سپتامبر در لهستان . توانستي آن را لمس کني رسید که انگار مي کوهستان پوشیده از برف آنقدر نزدیک به نظر مي
هتلهایي که شبي یک دالر کرایه آن بود و از سنگ و گل ساخته شده بودند مرا به یاد . انداخت، اما عصر هوا سرد بود مي

 .نه هیچ چیز دیگر. در اتاق یک تخت چوبي بود و یک میز. انداخت هاي سیلسیا مي خوکداني
کمي . شود بگذرانم بایست عید کریسمس را که در یک خانوادة لهستاني مهمترین جشن سال قلمداد مي اینجا جایي بود که من مي

 .تي آلو یک پاکت سوپ باز کردممیوه گرمسیري خریدم، یک قوطي کنسرو ساردین باز کردم و بجاي سوپ سن
دهیم و براي هم آرزوي  با خودم یک انجیل و مقداري بیسکویت تبرک شده آورده بودم که ما در موقع عید کریسمس به یکدیگر مي

ام  هاین اولین عید کریسمس بود که در کنار خانواد. اما در پخارا کسي نبود که من آنرا با او قسمت کنم. کنیم سالمتي و خوشي مي
 صبح ٥. توانم پنهان کنم، چیزي نمانده بود که اشک بریزم نمي. کردم احساس اندوه زیادي نمودم نبودم و وقتي شمع را روشن مي

هوا هنوز . ام را که کلنگها، کرامپون و کارابینهایم در آن بود را برداشتم پشتي را دوباره بستم و ساک به ظاهر دستي روز بعد کوله
ام مثل پر سبک است، آنها بلیطم  و دوباره وانمود کردم که ساک دستي. وسایلم بازدید شد. وباره به فرودگاه رسیدمتاریک بود که د

توانستم صداي آنها را بشنوم  مي. بعد انتظار شروع شد. هر چه باشد حاال دیگر دوستان قدیمي بودیم. را مهر کردند و لبخند زدند
وسایلم . بعد دوباره گوشي را برداشتند و پرواز را به هم زدند. پرسیدند  و از وضعیت هوا ميگرفتند که با فرودگاه دیگر تماس مي

 .یکروز دیگر در پیش داشتم. را جمع کردم و دوباره به هتل بازگشتم
ما . ي رخ دادا بعد معجزه. کنم اي را دنبال مي نتیجه بي" روز بعد وقتي به فرودگاه وارد شدم به این نتیجه رسیدم که پروژه کامال

توسط کوهستان احاطه شده بود عبور داد و خلبان از حرکات تند " هواپیما ما را از وسط یک درة طوالني که کامال! پرواز کردیم
در حالیکه هواپیما بشدت به اطراف کشیده . فهمیدم حال دلیل تأخیر را مي. خواست آمد عذر مي و ناگهاني که بخاطر باد بوجود مي

پیمایي  متأسف بودم که چرا از همان اول راه. شوم ودم عهد بستم که این آخرین باري است که سوار چنین هواپیمایي ميشد، با خ مي
نمي .  با بدن سالم-توانستم به مقصد برسم  روزي که در پخارا منتظر بودم مي٥در طول . در طول دره را انتخاب نکرده بودم

بجز من دو توریست، یک سرباز آمریکایي که در مرخصي بود و چند نفر . هنم بودخواهم خودم را لوس کنم، ولي درست مثل ج
در طول آن پرواز دهشتناک . از مردم محلي با سبدهاي حصیري و غازهاي زنده در زیر دستانشان نیز مسافر آن هواپیما بودند

دلم . قدرشناسانه به کابین خلبان نگریستمبا زانوهاي لرزان از هواپیما خارج شدم و با نگاهي . وضع آنها بهتر از من نبود
 .خواست زمین را ببوسم ولي بجاي آن تصمیم گرفتم دنبال یک باربر بگردم مي

البته دستم باز . دهد کیسه گشادي ندوزد به کسي نیاز داشتم که مسیر را بشناسد، از زمستان کوهستان نترسد و براي خدماتي که مي
 ساعت طول کشید تا توانستم ٢اما . گردد ي هستم که در آن وقت سال در آنجا به دنبال باربر ميدانستم من تنها کس بود، زیرا مي

از همه . تواند در صورت نیاز آشپزي هم بکند یک پسر بچه را پیدا کنم که مدعي بود نه تنها باربر بلکه راهنما هم هست و مي
بدون بحث با شرایط او موافقت کردم که دستمزدي دو برابر . بسیار عالي بود. شناخت مهمتر، او مسیر مورد نظر مرا هم مي

 . کیلویي١٥ کیلویي داشت و من یک کوله ٢٥او یک کوله . راه افتادیم. خواست تابستان را مي
ها   رسیدیم و در مقابلمان گذرگاه دامبوش و گردنه فرانسوي )Tukuche ( به آخرین مراتع در توکوچه. روز اول بخوبي گذشت

به باربر غذا و اجاق دادم ولي همچنان . اولین شبمان در چادر هنوز به خط برف نرسده بودیم ولي هوا بسیار سرد بود. اشتقرار د
به . خزیدم متوجه شدم که اگر اینطور ادامه بدهیم طولي نمي کشد که غذاي کافي نخواهیم داشت که به درون کیسه خواب خودم مي

باالخره او آمده بود تا بار . اما، به جهنم، خودم غذا درست کردم. ین کارش افتخار مي کردسختي چاي درست کرد، و بسیار به ا
 .مرا ببرد و راهنماي مسیر باشد
اینجا .  متر ارتفاع داشت، به عبارت دیگر مرتفع بود٥٢٥٠بایست از آن بگذریم گذرگاهي که مي. روز بعد به حاشیه برف رسیدیم
سعي کردم سرعت یکنواخت ولي نه چندان تندي را در پیش گیرم، ولي فاصله ما . افتاد عقب ميبود که متوجه شدم باربر داشت 

مدت زیادي از آخرین عبورش از آن . رسید یک کمي گیج بنظر مي. منتظر او شدم و پرسیدم راه از کدام طرف است. شد زیاد مي
 . . .مسیر گذشته بود 
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هاي توریستي محل، اگر بخواهم مؤدب باشم، آنچنان  نقشه. ماد زیادي به آن نداشتماي که اعت راهي دیگري نبود بجز مطالعه نقشه
من محکوم شده بودم به اینکه در آن برهوت سفید باربرم را در امتداد راه نامعیني به . شد مان داشت بحراني مي وضع. دقیق نیستند

 .دنبال خود بکشم
به محض اینکه چادر را برپا کردم، باربر به درون . ل باطلي رها ساختماني دیگر اینبار درون برف، مرا از هر خیا یک شب

 .مجبور بودم به او غذا بدهم و مانند یک بچه از او پرستاري کنم. کاري نبود خوابش خزید و دیگر قادر به هیچ کیسه
 گذشتیم و راهمان  )Dambush ( کردم، از گذرگاه دامبوش در حالیکه نقش یک برف کوب را بازي مي. روز بعد وضع بدتر شد
ها را دوباره بستم و در نتیجه بار بیشتري از باربرم  کوله. افتاد ها ادامه دادیم، ولي همراهم همچنان عقب مي را به گردنه فرانسوي

درست اما آیا . رفتیم به جلو پیش مي. شمردم کنم مي  متري را صعود مي٨٠٠٠قدم به قدم، گامها را انگار یک قلة . را حمل کردم
 کیلومتري از ٢این یکي مانند گردنه معمولي بین دو کوه نبود، بلکه یک پهناي . رفتیم؟ کلمه گردنه یک کمي گیج کننده است مي

هاي رسیدیم و به یخچالي که در آن بارگاه اصلي دائوالگیري قرار  اما باالخره به گردنه فرانسوي. زمیني بایر و پوشیده از برف
آورد و شکافهاي عریضي آنرا  هاي یخ بزرگي سر از آن بیرون مي  کیلومتر پهنا دارد که توده٤- ٣خچال ی. داشت سرازیر شدیم

. کردي تودة در هم و برهمي از سفیدي بود اي نبود، هر جا که نگاه مي پیداکردن بارگاه در آن پهنه وسیع کار ساده. دهند برش مي
ازکنار یک قوطي خالي لهستاني .  من بودم در کجاي آن یخچال چادر مي زدمبا حس غریزه به آنجا نگاه کردم با خود گفتم اگر

اند؟ به هر حال آنها از اول دسامبر  آیا به این معني بود که آنها صعودشان را تمام کرده، بار و بنه شان را جمع کرده و رفته. گذشتم
به اطراف و در آن برهوت سفید اینبار با ناامیدي بیشتري توانستم بکنم؟  حال چکار مي. آنجا بودند و کوهنوردان خوبي نیز بودند

 .آمد باربرم پشت سرم مي. نظر افکندم
هیچ . اي یخ دو جنبنده ظاهر شدند و من یانوژ شورک و آندري چوک را شناختم درست همان لحظه از یک سرازیري در توده

سپس وقتي دو متر با من فاصله داشتند ار جایم پریدم و داد عکس العملي نشان ندادم، در عوض منتظر ماندم تا آنها نزدیک شوند، 
 :زدم

 آیا شما مجوز دارید؟. کنترل گذرنامه
آنها انگار تبدیل به سنگ شده باشند سرجایشان خشکشان زد، . کنند آنچنان که در مرز اسلواکي در همسایگي تاترا این کار را مي

 .اي کردیم اجرا شدند و سپس با هم سالم و احوالپرسي صمیمانهباالخره متوجه م. مات و مبهوت شده بودند" کامال
 !گردیم به بارگاه اصلي برمي. رویم حال که تو اینجایي به راهپیمایي در این اطراف نمي. است العاده  فوق-

آنها . دید شده بودآخرین نگرانیهایم ناپ. آنها هنوز دائوالگیري را صعود نکرده بودند. خواستم بشنوم این همان چیزي بود که مي
هنوز مقدار زیادي کار سخت باقي بود، آنها به نیروي تازه نفس احتیاج داشتند، و از . اند  شده٢گفتند فقط موفق به برپایي بارگاه 

 .پدیدار شدن من در آنجا بسیار خوشحال شدند
ردم از مسیر عادي برگردد که گر چه کمي همان روز او را برگرداندم و به او توصیه ک. کرد پشت سر راهنماي من هنوز تقال مي

به او مقداري . توانست از پس آنها بربیاید، عبور کند به تنهایي نمي" ها که احتماال تر است ولي مجبور نیست از آن گردنه طوالني
 .انعام دادم و او، خوشحال از اینکه سفر کوتاهش باالخره به پایان رسیده بود، راهي شد

 متر آنطرفتر بود ولي من براحتي ممکن بود آنرا که پشت یک صخره بزرگ پنهان شده بود پیدا ٢٠ه فقط بارگاه اصلي پیشرفت
کردند، یک بهمن در جایي باالتر فرو ریخته بود  موقعي که آنرا برپا مي. تر و در جنگل قرار داشت بارگاه اصلي بسیار پایین. نکنم

در نتیجه بیشتر باربران با توجه به سطح کارشان از ادامه دادن راه امتناع . ده بودو فشار باد حاصل از آن تمام چادرها را ازجا کن
 .کردند

یخچال بسیار پهن بود و تا شیبهاي . تر بود اینجا بسیار ایمن. حال هنوز بعضي از آنها مشغول حمل بار تا این صخره بزرگ بودند
 .اطراف فاصله زیادي وجود داشت

هیچ کس صحبتي از نقشه اول که . رگاه باالتر، باالي گردنه شمال شرقي در مسیر عادي، شده بودندآنها موفق به برپایي یک با
آنها آنقدرها ارتفاع نگرفته . من در موقعیتي نبودم که چیزي بگویم و فقط درگیر صعود شدم. کرد صعود یک مسیر جدید بود نمي

 . متر ارتفاع داشت٥٧٠٠شود، فقط  گردنه، باالي جایي که کوهنوردي شروع مي. بودند
به یاد خاطراتمان افتادیم و من کمي احساساتي شدم و به یاد شبهاي . تصمیم گرفتم آن روز استراحت کنم. روز بعد شب سال نو بود

 .سال نو در ایستبنا، جایي که در آن بزرگ شده بودم، افتادم
 ٢٠شدند و گاهي   در این گردهمایي سنتي باشگاه جمع ميها خیلي. آخرین بار آندري چوک و یانوژ شورک در آنجا با من بودند

ها  همیشه سال نو را در بیرون کلبه. انداختیم راني و آتشبازي راه مي مسابقات سورتمه. نفر در یک کلبة چوپاني گردهم مي آمدند
ع بقدري سرد و غمگین بودیم که در واق. اینجا در حالیکه روي یخ دراز کشیده بودم، احتیاجي به بیرون رفتن نبود. گذراندیم مي

 .خوابهایمان فرو برویم نتوانستیم تا نیمه شب صبر کنیم و بعد به درون کیسه
آنها تا آنموقع سه هفته آنجا . ام نگران بودم هوایي یک کمي در مورد هم. روز دوم ژانویه من به اتفاق آندري و یانوژ به کوه رفتم

تجربه " دوستاني که قبال. رفتم پاي آنها راه مي اما احساس خوبي داشتم و پابه. گذشته بودم متري ٥٢٥٠بودند و من فقط از گذرگاه 
بارش برف وجود ندارد، و اینکه بزرگترین مشکل، " صعود زمستاني در اورست را داشتند به من اطمینان داده بودند که تقریبا

بله، باد شدیدي وجود داشت، ولي با . یري وضع فرق داشتولي در دائوالگ. یخي به سختي الماس است که با باد پاک شده است
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 رسیدیم زیرا برف تازه پیدا کردن آنرا دشوار ٢شب به بارگاه  ما نصف. همه جا پر از برف بود. بارشهاي برف نیز همراه بود
 .شروع شدخواستیم کمي باالتر برویم، ولي هوا خراب شد و بارش برف همراه با باد و مه  روز بعد مي. کرده بود

وزید، هوا  هیچ دوره هواي خوبي نصیبمان نشد، باد در نهایت شدت مي. کردیم که این وضع معمول است داشتیم کشف مي
و این اوضاع عادي هر روزمان . رفتیم العاده سرد بود و بقدري برف تازه نشسته بود که ما اغلب تا زیر سینه در آن فرو مي فوق
باالخره این همان چیزي بود که من به . کردم، اما مجبور بودم ادامه دهم فکر مي" آن بود که من قبالتر از  شرایط بسیار سخت. بود

 .خاطر آن به کوهستان آمده بودم
بار بهتر  دومین. ال ندیدم در ابتداي ورودم به بارگاه، خود را در شرایط ایده. مطابق معمول بدقت به عالئم دروني بدنم گوش دادم

هوایي  توانم درباره هم از تعداد ضربان قلبم بطور دقیق مي. گیریم متوجه شدم ز روي ضربان قلبم که همیشه اندازه مياین را ا. بود
شوم تعداد  هوا مي ولي هر چه بهتر هم.  بار در دقیقه٧٠ اي ضربان من عادي است، حدود  در ابتداي هر برنامه. خودم قضاوت کنم
همیشه از این متعجبم . رسد  مي٤٨ هفته فعالیت در ارتفاعات ضربان قلبم در بارگاه اصلي به ٤ تا ٣بعد از . شود ضربان کمتر مي

 کند؟ که چرا افزایش پیدا نمي
سپس دوباره نوبت ما . دیگران جاي ما را گرفتند.  منتظر ماندیم، اما هوا رو به بهبودي نبود، لذا بازگشتیم٢دو روز در بارگاه 

 را در ارتفاع ٤بارگاه . حال تمام مدت من جلو بودم. برپا کردیم و از آن پس صعود جدي شروع شد را ٣باالخره بارگاه . بود
 .توانیم از آنجا براي صعود قله برویم دانستیم کمي پایین است ولي مطمئن بودیم که مي  متر برپا کردیم، با اینکه مي٧٠٠٠

 متر بودیم، متوجه ٨٠٠٠ وسط روز، وقتي در ارتفاع حدود آندري چوک، یانوژ شورک و من صبح خیلي زود حرکت کردیم، اما
 :یانوژ لپ مطلب را گفت. شدیم شانسي براي صعود نداریم

 .گردم من برمي.  گور پدرش-
بعد دوباره برف با باد شدید و پرقدرت . نصف روز طول کشید تا هوا باز شود. شد هوا بهتر نمي. ما به بارگاه اصلي بازگشتیم

گر چه بهتر بنظر . وزید یک چیز را از آن شرایط فهمیدم و آن اینکه وقتي هوا ابري بود باد با شدت کمتري مي. باریدن گرفت
در این شرایط شخص مجبور .  متر را نمي دیدیم در برف شنا کنیم١٥رسید، اما در مقابل مي بایست اغلب در حالیکه بیشتر از  مي

دانستیم به  گاهي فقط نمي.  اي همراه است ه کند، که همواره با تردید آزاردهندهاش در کوه تکی است تا حد زیادي بر حس غریزه
از این انتخابهاي مختلف یکي را برگزینیم، گاهي " بایست مرتبا مي. راست برویم یا چپ، تا از یک دهلیز خطرناک پرهیز کنیم

 .ر استاینطرف خطرناکتر است ولي در عوض بسیار سریعت: گفت یکنفر کالم آخر را مي
" احتماال  متري، و ٨٠٠٠یک مسیر معمول براي صعود یک . مسیر کالسیک دائوالگیري از طریق یال شمال شرقي مشکل نیست

ها  ولي وقتي یال با صخره. ابتدا یک یال طوالني و سرراست قرار دارد که مشکل مسیریابي در آن وجود ندارد. تر از آناپورنا ساده
در جاهایي که باد مسیر را پاک کرده بود، طنابهاي . ید که آیا یال را ادامه دهید یا آنها را دور بزنیدآمیزد شک مي کن  مي در هم

دانستیم که مجبوریم یک  مي. در بارگاه اصلي ما موفقیت را با خونسردي تحلیل کردیم. کردند قدیمي در مسیریابي کمکمان مي
کردم و  من به تقویم نگاه مي. وسط ژانویه بود. شد اما داشت دیر مي. پایین بود خیلي ٤بسیار ساده، بارگاه . بارگاه باالتر بزنیم

 .هنوز در فکر چوآیو بودم
. بنابراین خیلي خوشوقت شدم وقتي تصمیم گرفته شد بارگاه چهار را کمي باالتر ببریم تا از آنجا براي صعود به قله حمله شود

یانوژ . کردیم یک مشکل دیگر بوجود آمد بندي مي وقتي نفرات را گروه. اشتوقت کافي براي برپایي یک بارگاه دیگر وجود ند
منهم خودم را با پررویي به آنها تحمیل کرده بودم و از آن به بعد یک تیم سه . شورک و آندري چوک یک زوج جدا نشدني بودند

عقل سلیم مي . شد ي بعد از ما بسیار ضعیفتر ميخواستیم همین دسته بندي را حفظ کنیم، هر تیم اگر مي. نفره را تشکیل داده بودیم
یانوژ این یکي دو روز آخر در بهترین شرایطش نبود، و من و آندري بهتر بودیم و بهتر هم هوا . گفت باید دو تیم حمله تشکیل داد

، و کمي اصطکاک شود  رنگتر مي دید که شانس صعودش کم یانوژ مي. شده بودیم، ما بهترین نامزدهاي اولین زوج قله بودیم
 :آدام بیلژوسکي، سرپرست تیم، باالخره تصمیم آخر را خودش گرفت. بوجود آمد

. کنند روند بارگاه چهار را باالتر مستقر مي روند، زوج دوم هم یانوژ و ماچنیک هستند که ابتدا مي  کوکوچکا و آندري با هم مي-
 .روند آندري و یورک بدنبال آنها مي

هوا وحشتناک .  شد٤اما در نهایت موافقت کرد و به اتفاق ماچنیک راهي بارگاه . ز این موضوع پنهان نکردیانوژ عدم رضایتش ا
 . بازگشتند٢بود و آنها نتوانستند باالتر بروند، پس به بارگاه 

 اکنون . به عنوان پشتیبان ترک کردیم )Mirek Kuras (من و آندري بارگاه دو را به همراهي میرک کوراس. نوبت ما بود
 گذراندیم که بسیار سرد بود و از اینکه انگشتان ماچنیک سرما زده بود ذره ٤شب را در بارگاه .  بود مدفون شده"  کامال٣بارگاه 

 .اي تعجب نکردیم
درست وقتي آماده شده بودم که به بیرون بروم یک توده . صبح روز بعد وظیفه دشواري پیش رو داشتیم، بردن چادرها به باالتر

کنترل خودم را از دست دادم، خیز برداشتم و پریدم به . آورد جیم از برف را در پشت خود احساس کردم که به من فشار ميح
آورد ولي  نیروي زیادي به ما فشار مي. بعد از چند لحظه همه چیز آرام گرفت. توانستم خارج شوم طرف در خروجي ولي نمي

 .خواستم چادر را پاره کنم مي. به من یک چاقو بدهید: فریاد زدمشدم  حال داشتم خفه مي. هنوز زنده بودیم
 :بعد صداي خونسرد آندري را شنیدم
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 .شویم بدون چاقو هم موفق مي.  سخت نگیر آرام باش، آرام باش،
 !هواي تازه. . . زدم و نهایتا  هاي لعنتي، کمي برف را کنار مي شروع کردیم به دست و پنجه کردن با آن توده

به . از داخل چادرمان که در لبة یک پرتگاه عمودي از یخ قرار داشت، بیرون خزیدیم. تانه آنچنان بد مدفون نشده بودیمخوشبخ
میرک . او با جورابهایش بیرون پریده بود. آندري کفشهایش را نپوشیده بود. توده حجیم برف که بهمن با خود آورده بود خیره شدیم

 .شد ا کند، دستانش داشت سرد مينتوانسته بود دستکشهایش را پید
. موفق شدیم مقداري از برف را پارو کنیم و آنچه را که نیاز داشتیم بیرون بکشیم ولي دستان میرک حس خود را از دست داده بود

 .ستپایان کار فرا رسیده ا. آور است خجالت. و آنجا آن تردید آزاردهنده به سراغمان آمد که معموال با مشکالت آغاز مي شود
. توانستیم فقط به خودمان بگوییم خوب، همینه که هست نمي. به آهستگي خودمان را جمع و جور کردیم. خوابیده بود" چادر کامال

خوشبختانه آنها از آلیاژ آلومینیوم لهستاني ساخته شده . اند اند فقط خم شده دیرکهاي چادر را درآوردیم و متوجه شدیم آنها نشکسته
 .بایست سخت و محکم نبود اي که مي ازهبودند که به اند

 .لعنتي، شاید بتوانیم اینها را یک جوري صاف کنیم: من گفتم 
توان از آنها دوباره استفاده  دیرکها را به یکدیگر وصل کردیم و با خود گفتیم مي. در آوردن تمام چادر دو ساعت دیگر وقت گرفت

 از سرش بیرون کند، زیرا اکنون بقدري انگشتانش سرما زده شده بود که نیاز بایست امید انجام هر کاري را فقط کوراس مي. کرد
دنیاي پیرامون به چند متر . گرفتیم قدم به قدم ارتفاع مي. ما با هم خداحافظي کردیم، او پایین رفت، ما باال. به توجه سریع داشت

کشیدم، با کرامپونهایم  ، بعد چکش، بعد خودم را باال مياول کلنگ. دیدم من فقط کلنگ و نوک کرامپونهایم را مي. محدود شده بود
 . . . .زدم، یک متر جلوتر، دوباره کلنگ  ضربه مي

مان را روي یک یال باریک زدیم و براي صعود فردا آماده   متر رسیده بودیم و چادر پاره پوره٧٧٠٠در آخر روز ما به ارتفاع 
فقط آنموقع بود که آندري گفت که از ناحیه پا کمي احساس ناراحتي مي .  مانده بوداما تا پایان مشکالت فاصله زیادي باقي. شدیم
او چیزي نگفت و فقط پشتش . توانست آنرا محکم ببندد حال او نمي. وقتي صبح بهمن به ما زده بود، زیپ گتر او شکسته بود. کند

آندري فکر ادامه ندادن . ه بعد در خطر زیادي قرار داشتندخیلي بهتر شدند، ولي از حاال ب. را به من کرد و پاهایش را ماساژ داد
 .گیري به خواب رفتیم با این نتیجه. رفتیم فردا، هر چه زودتر، سبکبار، به سمت قله مي. کرد راه را هم نمي

 متري ١٠٠ شد بزحمت تا فقط گاهي که هوا باز مي. دیدیم بارید، ما بسختي چیزي مي صعود بسیار مشکل بود، برف تمام مدت مي
اجازه حرکت . کردیم، جایي که باد خیز بود ولي نه آنطور که امانمان را ببرد ما یال قله را از روي غریزه پیدا مي. دیدیم را مي

ناگهان گام نهادن در برف تمام شد، یک . ما به یک شیب مشکل تکنیکي رسیدیم که از هر دو طرف پر شیب بود. داد مي
 .گذاشتیم کردیم و حمایت میاني کار مي با طناب حرکت مي. درست مانند تاترا. ٤ و در جاهایي ٣ یا ٢نوردي واقعي، درجه  صخره

 متر جلوتر یک ١٥اما . توانستیم بلندترین نقطه، قله را ببینیم مي.  برج و شکاف یال دندانه اي بود، با چندین باال و پایین رفتن،
بعد متوجه شدیم، لعنتي، .  متر یک نفس حرکت کردیم١٥تیم و براي آخرین یک استراحت کوتاه، نفس گرف. نقطه بلندتر بود

ما حتي یک .  بعداظهر به جایي رسیدیم که قدر مسلم بلندترین نقطه بود٣و در ساعت . دوباره. باالترین نقطه کمي جلوتر است
 .شد را در آنجا یافتیم گیري استفاده مي براي اندازه" ساقة قدیمي بامبو که احتماال

 .بر روي قله ایستاده بودیم
" احتماال. اش آویزان بود یک قندیل از زیر بیني. آندري از یخ پوشانده شده بود، ریش او یخ زده بود. وزید و هوا سرد بود باد مي

 :بازوي او را چسبیدم. اش پشتي سیم از کوله آندري شروع کرد به درآوردن بي. من هم شبیه او بودم
چند عکس گرفتم و تا آنجا که ممکن بود با سرعت پایین . توانیم با آنها تماس بگیریم هم مي" تر برویم، بعدا یینبگذار پا.  ولش کن-

 .باالخره موفق شد. اما آندري مصمم بود که تماس بگیرد. شد، و ما راه زیادي تا چادرهایمان در پیش داشتیم داشت دیر مي. رفتیم
 . . . ، تمام  ما قله را صعود کردیم، صعود کردیم-

درست همان موقع فهمیدم چه خرابکاري . از میان خرخر رادیو فریاد شادي و تبریک را شنیدم که از آن پایین برایمان فرستادند
 .سیم را بدون تعارف از دست آندري چنگ زدم بي. در مورد وقت کرده بودم، ساعت سه نبود، بلکه چهار بود

 .تمام. ما باید عجله کنیم و به چادرمان برسیم. ش کنیمها، خیلي خوب، باید تمام  خوب بچه-
توانیم در مسابقه با زمان پیروز شویم؟ بدون پیش آگهي  اما آیا مي. . . پایین، پایین، سریع . اش انداخت سیم را در کوله آندري بي

این طرف بسیار پر شیب . دشوار بودانتخاب مسیر بسیار . خود را در یک شیب برفي یافتیم در حالیکه تمام اطرافمان تاریک بود
توانستیم در  بایست به اندازه کافي ساده باشد، براحتي مي مسیر مي. چرخیدیم بود، آنطرف بسیار مشکل، و ما دور خودمان مي

حالیکه از یک پله پایین رفتم، در . تواند غیرممکن باشد ترین مسیرها مي امتداد یال پایین برویم، اما در شب عبور از حتي ساده
 آیا امتداد یال بود یا فقط یک پله ساده؟. روم دانستم کجا مي نمي

ماني  کنم مجبور به شب فکر مي. شویم، و این عاقبت خوبي نخواهد داشت ما داریم سرگردان مي. شویم  آندري، ما موفق نمي-
 .هستیم

 . بگذار فقط یک کمي دیگر ادامه دهیم-
. پس بر سر تصمیم ایستادم. شد هاي مرتفعي ختم مي رسیدیم که به صخره تري مي هاي پرشیب هتر به صخر اما بیاد آوردم که پایین

یک . ریخت اما برف بسیار پودري بود و مرتب فرو مي. شروع به کندن برف کردیم و سعي کردیم خودمان را در آن پنهان کنیم
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 .ر شده بودکرد اما هوا کمي بازت هنوز سرما بیداد مي. ساعت به این ترتیب گذشت
 :آندري به اطراف نگاه کرد

 .کند کرد، که ما را به یال راهنمایي مي یک راه مناسب آنجا پیدا خواهیم. تر برویم مجبوریم یک کمي پایین. دانم کجا هستیم  مي-
 . بسیار خوب برویم-

حال . شود تر مي تر و مشکل یچیدهاما متوجه مي شدم که اوضاع پ. شروع کردیم، حتي یکجا از مقدار کوتاهي طناب فرود رفتیم
رفتیم تا بعد مجبور شویم دوباره  تر برویم؟ آیا بسیار پایین نمي  متر پایین٢٠٠متر یا ١٠٠آیا مجبور بودیم . دانستیم هیچ چیز نمي

هایمان  پشتي  درجه روي کوله-٤٠در دماي . صعود کنیم؟ آندري موافقت کرد که بهتر است به هر حال در هواي آزاد سر کنیم
فقط یک فکر داشتیم که . البته هیچ چیزي براي خوردن نداشتیم و جاي صحبت از نوشیدني هم نبود. نشستیم و به یکدیگر چسبیدیم

کردم  آمدم خیال مي وقتي به خود مي. رفتم متناوبا در اوهام فرو مي. تا روشن شدن هوا دوام بیاوریم، مقاومت کنیم، و زنده بمانیم
باالخره سپیده سر زد و ما شروع به پایین رفتن . اي بیشتر نگذشته است فهمیدم که فقط چند دقیقه شته باشد، و ميباید ساعتها گذ

تازه آن موقع دوباره با بارگاه اصلي تماس . رویم و در عرض نیم ساعت به چادرمان رسیدیم دانستیم کجا مي حال مي. کردیم
 سال دوباره سیگار کشیدن را ١٧اقرار کرد که از همان شب او بعد از " وسکي بعداآدام بیلژ. ها نگران شده بودند گرفتیم، بچه

او با خونسردي . همه چیز خوب بود، تا وقتي که یکنفر از وضع پاهاي آندري پرسید. اما حاال او خوشحال بود. شروع کرده است
 .نها ندارماحساسي در آ. وضع بدي دارند: زد پاسخ داد انگار راجع به کس دیگري حرف مي

لذا قبل از اینکه اجاق را روشن کنیم و نوشیدني آماده کنیم به نوبت شروع کردیم به مالش دادن پاهاي آندري که به اندازه هندوانه 
تنها شانس او آن بود که هر چه سریعتر به پایین برود، اما ما هر دو بقدري خسته بودیم که مرتب به خواب . ورم کرده بود

ما روي قابلمة جوشان چرت . خواستم فقط یک نوشیدني دیگر بخورم و بعد برویم. وقتي بیدار شدم احساس تشنگي کردم. رفتیم مي
 .زدیم، و بعد یک نوشیدني دیگر مي

. سر خوش بودیم، مسیر پایین سرراست بود. توانستیم زودتر بیرون بیاییم نمي.  بعداظهر چادر را ترک کردیم٢ باالخره ساعت
خستگي مفرط خود . اما حتي در مسیري آنچنان مشخص بسیار آرام حرکت مي کردیم.  برسیم، شاید پائینتر٣توانستیم به بارگاه  مي

پس فقط به .  برسیم٢رفتیم، اما باالخره به این نتیجه رسیدیم که ممکن نیست به بارگاه  به نوبت جلو مي. را به حساب نیاورده بودیم
 متر ١٥ یا حداکثر ١٠در بوران و برف ما فقط . آندري ادامه داد و از نظر ناپدید شد. براي یک لحظه نشستم.  امید بستیم٣بارگاه 
خیلي از اینجا " لعنتي، حتما: با نگراني به خود گفتم. ان از بین رفتبلند شدم و در جاي پاهایي قدم گذاشتم که ناگه. دیدیم را مي

 پایین رفته است؟
. به دنبال او فریاد زدم، اما پاسخي نگرفتم.  به طور افقي برویم٣بایست از آنجا به طرف بارگاه  در جایي ایستاده بودیم که مي

. کند زاده در چادر استراحت مي ته و حاال مانند یک اشرافسعي کردم خود را متقاعد کنم که او مسیر افقي را پشت سر گذاش
در حالیکه داشت دیر . به طرف یال برگشتم. حرکت افقي را شروع کردم، بعد دیدم این جایي نبود که چادرمان را برپا کرده بودیم

 .فریاد زدم ولي هیچ اثري از او نبود. شد مي
توانم  دانستم نمي قدم به قدم و مي. تاریک بود" ردم زیرا در آن موقع هوا کامالسرازیر شدم، سرازیر، و فقط با غریزه حرکت مي ک

 .رو داشتم ماني دیگر در هواي آزاد را پیش یک شب. بیش از این خود را فریب دهم
گر در هواي ترسیدم یک شب دی مي. خواستم اما گرما و نوشیدني مي. فرسوده بودم" توانم دوام بیاورم، اگر چه کامال دانستم مي مي

شاید . آزاد ممکن است عاقبت هولناکي داشته باشد، اما مگر راه دیگري هم بود؟ بعد احساس کردم زمین زیر پایم پرشیب شده است
زدم فقط یخ محکم را  کجا بودم؟ با کلنگم به هرکجا مي. اما شکافي در آنجا نبود. یک شیب کوتاه بود، شاید یک شکاف پنهان

 .کردم احساس مي
وقتي . فقط یک امکان داشتم و آن کندن جایي در برف بود تا از آن باد کشنده خود را محافظت کنم.  بر من چیره شدترس
ام نشستم و مبارزه براي بقاء دوباره  بر روي کوله. به تاریکي مطلق محکوم شدم. ام را گم کردم ام را باز کردم چراغ قوه پشتي کوله

 .از ابتدا شروع شد
اي در پاي  نور؟ بله، خواب و خیال هم نبود، بلکه نور دهکده. شد و نقاطي نوراني در پایین دیده مي شد هي باد کم ميهر از چند گا
هوا گرم است، خودم را با چاي و آب سیب . ایم جلوي آتش نشسته. ما آنجا هستیم، با آنها. تر بود  متر پایین٤٠٠٠دائوالگیري، 

 . . .کنم  ب گرم خیالبافي ميدرباره آن آب سی. کنم محلي گرم مي
یک کیسه . گذشت کردم و شب مي تر مي در خواب و خیال و وهم غرق بودم و در همان حال در آن برف ناپایدار گودالم را عمیق

رم خواستم آنرا بیرون بیاو اگر مي. ام قرارداده بودم صبح آنرا در انتهاي کوله. ام داشتم ولي آنرا بیرون نیاوردم خواب در کوله
چیزها را گم  ترسیدم دستکشها و همه مي. ریزها را در جایي بگذارم و در آن باد جاي امني براي آنها نداشتم مجبور بودم تمام خرده

توانستم  چنانچه مي. خیس بوده و حال یک تکه یخ بي استفاده بیشتر نخواهد بود" خوابم کامال به خودم قبوالندم که کیسه. کنم
اما در آن شرایط . به این نتیجه مي رسیدم که داخل همان پارچه خیس رفتن بهتر از ایستادن در هواي آزاد استمعقوالنه فکر کنم، 

ام  اگر من نشسته: شود شود که حتي مانع تفکرات ابتدایي مي خرفتي بخصوصي بر شما چیره مي. تفکر منطقي کار ساده اي نیست
 م؟ چرا دراز بکشم؟چرا موقعیتم را عوض کن. مانم پس نشسته باقي مي

اگر دیروز بخت با من یار بود و همچنان با احساسم . توانم براحتي روي آن بدوم ام که مي وقتي سپیده زد دیدم روي شیبي نشسته
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 .صبح همیشه شخص عاقلتر است. پایین مي رفتم، شاید به بارگاه مي رسیدم
همگي دوباره با هم . فریادي زدم که همه را از ته قلب شاد کرد. ودندصبح وقتي به بارگاه رسیدم آنها تازه به جنب و جوش افتاده ب

 به بارگاه ١٠ها بدنبال او گشته بودند و او باالخره ساعت   رفته بوده و بچه٢معلوم شد که آندري به جایي حوالي بارگاه . بودیم
 منتظر ما بودند و میرک موفق شده بود ٢اه آنها تمام مدت در بارگ. یانوژ بارانک و میرک کوراس هم آنجا بودند. رسیده است

 .دستانش را به حالت عادي بازگرداند
هاي  اما توده. وزید و خورشید مي درخشید پائینتر هوا عالي بود، باد نمي.  را جمع کردیم و به پایین سرازیر شدیم٢ما بارگاه 

. ، بیشتر غلتیدن و دست و پا زدن در برف تازه بودنمي شد به آن شیوه حرکت راه رفتن اطالق کرد. عظیمي از برف وجود داشت
اما حداقل مقداري غذا و سوپ گرم وجود . ماني اضطراري کردیم  برسیم و باالجبار دوباره شب١در واقع موفق نشدیم به بارگاه

 .و تمام مدت نوشیدیم و نوشیدیم و نوشیدیم. داشت
 را در ٣ دکتر پاهاي آندري را معاینه کرد و تشخیص سرمازدگي درجه . بعداظهر به بارگاه اصلي رسیدیم٤روز بعد تنها ساعت 

" غذاها تقریبا. بایست به آنجا برویم مي. او به شدت به داروهاي کمکي احتیاج داشت که پایین دره بودند. تمام انگشتان پایش داد
لذا آخرین شاممان را خوردیم . باقي گذارده بودندخوردند و کنسروهاي گوشت را براي ما  بقیه تیم فقط حلیم و آرد مي. تمام شده بود

 .و صبح روز بعد بارگاه را تخلیه کرده و به پایین رفتیم
 . . .بایست بازگردم  اما من مي

 متر از برف و مه بر روي دائوالگیري ٨١٦٧براي من آن . توانستند استراحت کنند بقیه کار سختشان به پایان رسیده بود، و مي
 .در آن پایین علفها سبز بودند و آنجا مکاني شاد با مقدار زیادي برنج گرم بود. رو بود هدف نهایي هنوز پیش.  بودپایان دور اول

 .ها، در پیش رو، دور دوم دوباره به تپه. ام را به دوش انداختم، و حرکت کردم کوله
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 ٨فصل 
 ١٩٨٥چوآیو، یال جنوب شرقي، زمستان  ؛ نردبان شکسته

 
با این . خواب، اجاق گاز، مقداري لباس، مقداري غذا تنها چیزهایي که ناچار از حمل آنها بودم را به همراه بردم، چادر، کیسه

. اولین قدم به سوي چوآیو حرکت کردمها بعنوان  دوباره به طرف گردنه فرانسوي.  کیلوگرم وزن داشت٢٥ام  پشتي وجود کوله
و آنرا از دیگران مخفي کرده بودم و دکتر که . پاهاي من هم سرمازده شده بود، البته در مقایسه با آندري چوک آنچنان مهم نبود

 کمر در برف اما آنطرف گردنه تا. مسیر ساده بود. ها رسیدم به گردنه فرانسوي. تمام توجهش به آندري بیچاره بود متوجه آن نشد
شاید بهتر بود . هاي تردید در اینکه آیا مي توانم از آنجا بگذرم یا نه را در خود احساس نمودم فرو مي رفتم، و اولین نشانه

اکنون ! مجبور بودم از آن عبور کنم. رفتم؟ اما وقت زیادي نداشتم تر به کاتماندو مي گشتم و به همراه دیگران از مسیر ایمن برمي
 .شد  فوریه تمام مي١٥ه بود و اجازه صعود چوآیو  ژانوی٢٥

بایست یک متر در برف شنا کنم و پشت سرم یک  مي. شدم گاهي در ناامیدي مطلق گرفتار مي. تمام روز با آن برف نحس جنگیدم
و به امید اینکه دیدم  اي را مي تر صخره آنطرف. رفتم تلوتلو خوران گاهي به چپ و گاهي به راست مي. کانال برفي بجا بگذارم

دیدم فقط یک جزیره کوچک بیشتر نیست و پشت آن دوباره تا کمر در برف  اما مي. رفتم برف آنجا کمتر باشد به طرف آن مي
توانستم  در پایان روز هنوز مي. یک مبارزه پوچ و ناگوار بود که مرا تا مرز گریستن از فرط بیچارگي رساند. زدم دست و پا مي

وقتي شروع به پایین رفتن کردم متوجه شدم در . روز بعد از میزان تالش الزم کاسته نشد. گذرانده بودم را ببینمجایي که شب قبل 
امیدم به کنارة . از آن بدتر اینکه تا بسیار پایینتر در طول دره پایین رفته بود. یک ماه گذشته حجم برف چقدر افزایش یافته است

 .دیدم جنگل بود که در آن پایین مي 
کاري را که نمي بایست انجام مي دادم را . شد کردم که تاولهاي آن بزرگتر مي ماني بدقت بانداژ پاهایم را عوض مي در هر شب

آنها را . زد با وجود مراقبتهایم همه چیز آلوده شده بود و از محل تاولها چرک و خونابه بیرون مي. انجام دادم، آنها را سوراخ کردم
حال . باالخره به جنگل رسیدم. افتادم پوشیدم و راه مي و صبح فقط کفشهایم را مي. توانستم انجام دهم گري نميشستم ولي کار دی مي

ام را بتدریج از  یابي جهت. اما در جنگل نیز حجم برف بسیار زیاد بود. رفتم فقط پایین مي. گشتم از مسیري که باال آمده بودم باز مي
به . نما نگذاشته بود بایست به جمعیتي از انسانها برسم جایي براي تفکر درباره نقشه و قطب ه مياین اشتیاق ساده ک. دادم دست مي

اگر یک جاندار . بازگشتم و کمي به راست رفتم و بعد چپ، تا زماني که به جاي پاي حیواني رسیدم. یک صخره عمودي رسیدم
به . خوشبختانه جاي پاي پلنگ نبود، بلکه جاي پاي سم یک گوزن بود. توانستم چهار پا توانسته بود از آنجا پایین برود پس منهم مي

آمد به تازگي کسي در آنجا بوده است و بعد از چند ساعت  اي گذشتم که بنظر مي دنبال آنها به جاي راحتتري رسیدم و از کنار کلبه
 . رسیدم )Morfa ( به دهکده مورفا

گرفتم، همه جا چشمها ناباورانه   که موقع باال رفتن در آنجا گذرانده بودم پي ميدر حالیکه من راهم را به سمت چاي خانة کوچکي
 .به من دوخته شده بودند

ام چندان  ها گذشته ام و از بقیه تیم جدا شده و از گردنة فرانسوي صاحبخانه در باره ادعاي من که تازه دائوالگیري را صعود کرده
. برد که یعني عقل از سرش پریده است ادعاهایي شخص فقط دستش را به گیجگاهش ميدر لهستان در مقابل چنین . مجادله نکرد

 .گویي بودم دادم و مجاز به هذیان بخصوص که من مهماني بودم که پول مي. اما او بسیار مؤدب بود
 .هیچکس تا به حال در این وقت از سال از آنجا نگذشته است: فقط یکبار گفت

طور بود که  همه چیز همان. خوردم بي داشتم، در کنار آتشدان نشسته بودم و برنج و چاي داغ ميمن ناراحت نبودم، احساس خو
 آیا ممکن بود کسي در تمام دنیا از این شادمانتر باشد؟. کردم من در آن شب سرد در زیر قله دائوالگیري به آن فکر مي

 :وش رسیدبعد در میان آن حال و هواي مطبوع صداي گوینده رادیوي نپال به گ
آندري چوکویو و یري کوکوچاک قله را صعود کردند، این اولین و تنها صعود .  تیم لهستاني دائوالگیري به موفقیت دست یافتند-

 . . .باشد  زمستاني این قله مي
ره میزبانانم اما چیزي که توجهم را جلب کرد تغییري بود که در چه. اسامي به شدت بد تلفظ شده بود. زیاد توجهي به آن نکردم

روز بعد با سرعت به . نوشیدني بعدي در خانه حاضر بود. کنند تنها آن موقع بود که متوجه شدم آنها راجع به من صحبت مي. دیدم
باربر استخدام کنم و با  تنها چاره این بود که یک . بیني نشده است شهر رسیدم و متوجه شدم براي سه روز آینده هیچ پروازي پیش

 . راه بیافتمپاي پیاده
باربر من جواني بود که یک شرپاي معروف و مورد اعتماد . درد آزاردهنده به پاهایم بازگشت، اما فرصت استراحت وجود نداشت

 به باربرم  به لطف او من بیش از اندازه. ها نیز بود، و یک باغ میوه داشت، برایم پیدا کرده بود که در ضمن دوست لهستاني
کشد را ما   روز طول مي٧پیمایي که از آنجا تا پخارا به طور معمول  رفت و راه ز اول صبح تا آخر شب راه ميباربر ا. نپرداختم

. رفت یک تاکسي گرفتیم و به ایستگاه اتوبوس رفتیم که خوشبختانه یک اتوبوس همان موقع به کاتماندو مي. سه روزه طي کردیم
 . همان شب به کاتماندو رسیدیم١٠عت بدون صرف وقت حتي براي یک کوکا سوار شدم و سا

 :گزیدم و منتظر ارتباط بودم به آژانسي دویدم که با بارگاه اصلي چوآیو تماس رادیویي داشت و بیصبرانه لبهایم را مي
 . هیئت لهستاني چوآیو، هیئت لهستاني چوآیو-
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بعد در میان خش خش .  پیوستن من به آنها نبودچنانچه تا آنموقع مقدار زیادي صعود کرده بودند، ممکن بود بگویند جایي براي
 کانادایي بود که تنها در بارگاه اصلي مانده بود و بنظر مي  )Jacek Olech ( رادیو صداي آشنایي را شنیدم؛ او یاچک اولک

 :آمد از ورود من بسیار خوشحال شده است
 .تمام. ما منتظر تو هستیم.  فورا یک هواپیما به لوکال بگیر و بیا-
روز بعد موفق شدم بلیطي براي لوکال بدست آورم، آسان نبود زیرا تمام پروازها مملو از توریستهایي بود که براي .  فوریه بود٥

بارهایم را کنترل کردند و . صبح اول وقت یک تاکسي گرفتم و به فرودگاه رفتم. رسیدن به بارگاه اصلي اورست عازم لوکال بودند
تاکسي، فرودگاه، . روز بعد همانطور گذشت. یک روز دیگر را به تنهایي گذراندم. زگشت به هتلبا. بعد پرواز منفصل شد

 .بازرسي بار، انفصال پرواز
اي نداشت، چرا که هنوز چند  خورد، دیگر رفتن من فایده اگر پرواز روز سوم هم برهم مي. حال فقط یک روز دیگر فرصت داشتم

 برسم، چند روز براي خود صعود، و با اینکه در شرایط بدني خوبي قرار داشتم، از بابت کشید تا به بارگاه اصلي روز طول مي
 .پاهایم نگران بودم، که کرخ بودند و هنوز چرک داشتند

اي به توقفگاههاي  به محض اینکه به لوکال رسیدم یک باربر گرفتم و کامال واضح به او گفتم عالقه. روز سوم، هواپیما بلند شد
ما خوش اقبال هم بودیم زیرا قرار بود شب را در خانه او بگذرانیم، لذا . سر گذاشتیم روز اول سه توقفگاه را پشت. رممعمول ندا

روز بعد نیز سه توقفگاه را پشت سر گذاشتیم تا زمانیکه مجبور شدم براي گذراندن شب به دنبال محل . مصمم بود که به آنجا برسد
آمد زیرا در  داشت پایین مي.  یک شرپاني جوان برخوردم که هتلي را کمي باالتر اداره مي کردبا خوش اقبالي به. مناسبي بگردم

توانستیم بدون او راهمان را پیدا  مطمئن نیستم مي. زمستان مهمانان بسیار کمي در آنجا وجود داشتند، اما به خاطر ما بازگشت
 .هاي علف خشک که روي آنها خوابیدم  و بقچهدومین شب اشرافي را گذراندیم، با آتشي در وسط اتاق. کنیم

درست همان موقع، یک باربر انگار از . شد و باالخره اعتصاب کرد شدیم روحیة او بدتر مي لیکن، هر چه از خانه باربر دور مي
وطنش را  پشتي هم ولهبدون یک کلمه حرف ک. او را آندري زاوادا که نگران شده بود پایین فرستاده بود.  به آنجا رسید آسمان بیفتد،

 بعدازظهر به بارگاه اصلي چوآیو رسیدیم، جایي که زیگا هاینریش از من ٢ فوریه ساعت ٨در نتیجه در روز . به کول گرفت
 Maciej( ها، ماچیژ بربکا  دو تا ماچیژ. ها برروي مسیر جدیدي روي دهلیز جنوب شرقي بودند استقبال کرد و گفت بچه

Brbeka ( یووسکيو ماچیژ پاول ) Maciej Pawliwoski(  شان انتقال بارگاه به   بودند و برنامه٤ در آن موقع در بارگاه
 در  )Miroslaw Gardzielewski (جینک چروباک و میروسالو گاردزیلوسکي. مقداري باالتر، و سپس حمله به قله بود

 . بودند و تیم دوم حمله بعد از ماچیژها بودند٣بارگاه 
دهد زیرا ممکن بود  گفت دیگر ادامه نمي هر وقتي تماس رادیویي برقرار کردیم، من صداي جینک را شنیدم که ميآنروز بعد از ظ

او به اندازه کافي صبر کرده بود و ممکن بود فقط از مسیر عادي براي قله تالش . مدت زیادي مجبور باشند منتظر دیگران بمانند
 .کند

 ٢روز بعد به بارگاه .  شدیم١ام را بستم و به اتفاق زیگا هاینریش عازم بارگاه  کولهفورا . لذا جاي صحبت از استراحت نبود
در . آنجا را خالي کنند"  بخوابند و نهایتا٤ در بارگاه  جایي که مجبور بودیم منتظر دیگران بمانیم تا قله را صعود کنند،. رسیدیم

 . داشتیم متر عمودي، کوهنوردي مشکل١٠٠٠به ارتفاع " پیش رو تقریبا
بعد از . کمي راجع به اینکه بتوانیم در یک روز یک بارگاه را جا بگذاریم نگران بودم، با اینحال به توانایي خودمان ایمان داشتیم

 حرکت کردیم، در طي مسیر با ماچیژها برخورد کردیم که از صعود موفقیت ٤یکروز انتظار من و زیگا به طرف بارگاه 
. قله را صعود کرده بودند کمي احساس حسادت مي کردم" گفتم از اینکه آنها قبال وقتي به آنها تبریک مي. گشتند آمیزشان باز مي

آنها توضیح دادند که چگونه باید برویم و یادآور شدند که مجبور بوده اند چند طول از طنابهاي ثابت . احساس ناخوشیاندي بود
 .اند استفاده کنند نیاز داشتهقسمتهاي مشکل را بردارند تا در باالتر که به آن 

شبیه به آن بود که از نردباني صعود کنیم که چند پله آن شکسته شده . رفتیم زیگا و من اکنون قسمتهایي را بدون طناب ثابت باال مي
 یا ٢٠در عوض آن در هر . در آن قسمت نیز طناب ثابت وجود نداشت.  بود٤ متر منتهي به بارگاه ١٦٠ترین قسمت  مشکل. باشد
مجبور بودیم این قسمت بدون طناب . نسبتا دیر بود. اوضاع کمي حساس شده بود.  متر یک میخ یا پیچ یخ کار گذاشته شده بود٣٠

ترین قسمت بود که تاریکي مطلق ما  اما درست همانجا، در مشکل. تر باشد بایست ساده بعد از آن مي. را قبل از تاریکي صعود کنیم
یکبار دیگر در . ام از دستم افتاد هایش را عوض کنم، اما چراغ قوه ام را بیرون آوردم و خواستم باطري وهچراغ ق. را فرا گرفت

 .تاریکي فرو رفتیم
بایست چکش یخ و کلنگ یخ را  یک دیواره یخي که احتیاجي به جستجو براي گیره نداشت، فقط مي. مشخص بود" اما مسیر کامال

قدم به قدم، به آرامي، . شد صعود کرد حتي در تاریکي قیرگونه نیز مي. کندم تر یک جاي پا ميفقط هر چند م. در دیواره بکوبیم
فکر چاي گرم، کیسه خواب و چادر که در آن باال انتظار ما را مي کشید انگیزه مضاعفي . کشیدم خودم را با دو وسیلة یخ باال مي

 .براي صعود به من مي داد
ما روي یک شیب تند بودیم و . بسیار بد. بایست بسیار سردش شده باشد کرد مي  حمایت مي ساعت گذشته مرا٢زیگا که براي 

شد دو نفر روي  باالخره به یک یال تیز رسیدم که در بهترین شرایط مي. ماني نبود، مجبور بودیم برویم جایي براي نشستن و شب
خودم را در . ا جایگزین شده بود؛ نشستن و زنده ماندن تا صبحرویاهاي اخیرم راجع به یک چادر گرم با تالش براي بق. آن بنشینند
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ام تا او بتواند  فریاد زدم که طناب را محکم کشیده. برف جا دادم کلنگ یخم را در برف فرو کردم و آماده شدم زیگا را حمایت کنم
فقط طناب به . چ تماسي با زیگا نداشتمهی. برد وزید و همه اصوات را با خود مي باد مي. تاریکي مطلق. منتظر ماندم. صعود کند

 .بایست اتفاقي افتاده باشد لعنتي، مي. بعد براي مدتي طوالني طناب کشیده شد. کند یا خیر کرد که او حرکت مي من اعالم مي
 !!!زیگا : فریاد زدم
 .ام کردم خودم را قانع کنم که صدایي را از میان سوزه باد شنیده سعي مي

 .آمد تر مي خره صداي نفس نفس شدید زیگا را شنیدم که از کمي پایینساعتها گذشت تا باال
  چرا اینقدر دیر کردي؟-

 :آمد او بقدري خسته بود که صدایش انگار از ته چاه مي
 . . .دم -ورس افتا- من از ترا-

به کمک طناب توانسته . ه بود متر سقوط کرده بود و مانند پاندول ساعت به طناب آویزان شد٣او در حین صعود لیز خورده بود و 
 .از اینکه گفت برایش کافي است تعجب نکردم. بود خود را به خط تراورس برگرداند، اما مدت زیادي تالش سختي کرده بود

 .تواني بنشیني  بعد مي.  فقط چند متر دیگر-
 .کشید ميهمه جا ظلمات بود و باد زوزه . بعد از مدت کوتاهي باالخره دوباره در کنار هم بودیم

 .ماني را بدهیم ترتیب یک شب: اي گفتم با لحن آرام کننده
و بروي یک سکو که به اندازه دو صندلي تراشیده بودیم و . ماني پیچیدیم خودمان را در یک پارچة سبک اضطراري شب

صبح خودم را از . بیدیملرزید، تا صبح براي گرماي بیشتر تنگ هم چس درحالیکه پاهایمان در فضاي نامعلوم آویزان بود و مي
. تر بودیم  متر از آن پایین٦٠فقط .  متر دیگر صعود کردم و آنجا، درست جلوي چشمم، چادر قرار داشت٥٠برف درآوردم یک 

. رویاي ما در مورد کیسه خوابي خشک و سوپ داغ بقدري دلفریب بود که تصمیم گرفتیم براي مدت کوتاهي در آن استراحت کنیم
ما در .  فوریه بود، آخرین روز١٥وقتي بیدار شدیم روز . ه بودیم که یک لحظه تبدیل به یک روز و شب کامل شداما بقدري خست

 . متري بودیم٧٤٠٠ارتفاع 
خوشبختانه برف بیشتر . داد ارتفاع داشت خود را نشان مي. با حداقل وسایل از چادر خارج شدیم و بالفاصله صعود مشکل شد

رسید وضع متعارفي داشته باشم ولي از سرعتمان  بنظر مي. با وجود روحیه خوب بسیار خسته بودم. داوقات فقط تا ساق پا بو
او به دلیل جراحت در ابتداي کار . از طرف دیگر زیگا بطور کامل هم هوا نشده بود. فهمیدم که آنقدر که باید سرحال نیستم مي

 . بعد از ظهر اوضاع نسبتا نگران کننده شده بود٤ساعت . فرصت نیافته بود چندان به ارتفاع باال صعود کند
ولي بعد مجبوریم در تاریکي فرود . حال چکار کنیم؟ اگر بتوانیم قبل از غروب آفتاب به قله برسیم بسیار شانس آورده ایم: پرسیدم

 . . .ماني دیگر در هواي آزاد  بیاییم با یک شب
او به آن دسته افرادي تعلق .  سالش بود٤٨.  آدمي بسیار عاقل معروف استاو در باشگاه به عنوان. زیگا مرا به شگفت انداخت

تا . . . ما بسیار به قله نزدیک هستیم : زنان پاسخ داد اما به سختي و نفس. نمي کنند) ریسک(داشت که به هیچوجه بدون دلیل خطر
 .دهیم توانیم ادامه مي جاییکه مي

بسیار " و قله واقعا.  متر در زمستان در هواي آزاد زنده ماند٨٠٠٠توان در ارتفاع  ميدریافته بودم که " قبال. لذا ادامه دادیم
 .نزدیک بود

مرا  کرد روحیة  اما این واقعیت که زیگا مانند من فکر مي.  داشتیم  کار در پیش نوري بسیار مشکل تا پایان حال فقط یک مرحله یخ
کردیم من به یال  یکدیگر را حمایت مي" در حالیکه دائما. رفت  که همیشه به جلو مياي نبودم اینبار من تنها دیوانه. باال برده بود

 .مبارزه علیه خستگي، زمان و کمبود اکسیژن آغاز شد. شد داري رسیدم که به قله منتهي مي بسیار باریک و از دو طرف شیب
. اي بود، زیرا ناگهان به یک دنیاي دیگر قدم نهادم هالعاد  فوق تجربة. در نور قرمز خورشید که در حال غروب بود به قله رسیدیم

 بود، انگار از یک دره تاریک و خطرناک ناگهان به یک فالت مسطح و صورتي وارد  هاي پرشیب و یال تیز ناپدید شده دیواره
با یک . منحصربفردي است"  کامال چوآیو قلة. ها هویدا شد اي بعد زیگا از میان سایه لحظه.  بعدازظهر بود١٥/٥ساعت . بودیم شده 

هوا آرام بود، فقط باالتر از افق، گلولة سرخ . است  به اندازه چندین زمین فوتبال، که در دور دست کشیده شده  بزرگ، محوطة
 که آندري ٨چندین عکس با دوربین سوپر. ماچیژها جا گذاشته بودند پیدا کردم" دو تکه شیریني که احتماال. خورشید قرار داشت

فیلم آندري زوادا خوب در آمد، متأسفانه دوربین من یخ زد و تمام . (چند تا هم با مال خودم گرفتم. ادا به من داده بود گرفتمزاو
میل  بقدري زیبا و فوق العاده بود که من و زیگا بي. زیگا هم چندین عکس گرفت.) ام پرنور شد عکسهاي دائوالگیري و چوآیو

 .اما اکنون فقط یک چیز مهم بود، پائین رفتن با حداکثر سرعت، در تاریکي. منبودیم مدتي دیگر آنجا بمانی
باید ادامه ! بلند شو: زدم نشست و من فریاد مي بر زمین مي" افتاد و مرتبا از آنجا که زیگا خوب هم هوا نشده بود مرتب عقب مي

 .دهي
 !بدو! بلند شو: گفت ز باال شنیدیم که ميبعد اوضاع برعکس شد وقتي که من در برف غلتیدم و صداي فریادي را ا

اي بود  اما کسي در کار نبود و مبارزه براي هر متر فرود، مبارزه. اگر کسي ما را مي دید ممکن بود فکر کند ما با هم دعوا داریم
ماني دیگر   که یک شبدانستیم رفتیم مي با خطر فراوان، شاید باالترین خطر ممکن و در حالیکه با آخرین ذرات توانمان پایین مي

وقتي آخرین . بیشتر قبل از آنکه مجبور به آن شویم، پایین برویم بایست با سرعت هر چه  مي. در هواي آزاد منتظر ماست



 ٥٤

یکدیگر را به نوبت و . هاي نور هم ناپدید شد ما در یک محوطة برفي بودیم، ولي در تاریکي به پایین رفتن ادامه دادیم باریکه
 .رفتیم کردیم و پایین مي حمایت ميطول به طول 

رفتم و از دو  رو به شیب فرود مي. شدم، در حالیکه طنابم بسیار شل شده بود من جلو بودم و بوسیلة زیگاي خواب آلود حمایت مي
. شدم ن ميدوباره کلنگ یخم را فرو بردم و زیر پایم چیزي احساس نکردم، داشتم نگرا. شد شیب تندتر مي. وسیله یخم آویزان بودم

 آن   متري باشد؟ در یخ یک طاقچه کندم و ابتدا یک پا و سپس دیگري را در١اینجا پرتگاهي نبود؟ شاید فقط یک شکاف " مطمئنا
. سعي کردم دوباره آنرا در یخ فرو کنم ولي پایم لیز خورد. تر کشیدم و در همین لحظه کلنگ یخم درآمد کمي خودم را پایین. نهادم

خودم را به دّقت معاینه . سپس بعد از کمتر از یک ثانیه محکم به چیزي برخوردم. فکر کردم تمام شده است. . . کردم  سقوط مي
خوب حمایت  روي یک طاقچه فرود آمده بودم؛ . دور و برم را جستجو کردم. ام کرد، ولي فهمیدم زنده کردم، بعضي جاهایم درد مي

 .زنده مانده بودم. شده بودم
 !یک کمي به راست برو! اینجا یک پرتگاه است! بایست: فریاد زدمبه طرف زیگا 

زیگا به طرف من اریب آمد و تصمیم . توانستم ببینم که پرتگاه پنج متري در طرف راست قرار داشت در سایه روشن آسمان مي
همانجا . ستیم به کدام طرف برویمدان در تاریکي نمي. انتهاي سیاه قرار داشت پایین پایمان یک گودال بي. گرفتیم همانجا بمانیم

 درجه زیر ٤٠ حداقل  داشت، مان پاره شده بود و چندان در برابر سرماي کشنده ما را در امان نگه نمي پتوي نجات. چمباتمه زدیم
 . !!!!ایم به پاه-به خودم بخاطر زنده ماندن بعد از سقوط تبریک گفتم؛ قبل از آنکه اجازه دهم به وضع وحشتناکم فکر کنم . صفر

" خوشبختانه او اصال. اي ناخوشایند انجام دهد قبل از ترک بارگاه اصلي هرگز پایم را نشان دکتر نداده بودم تا نکند بخواهد معاینه
اما . رفتم متوجه نشد که انگشتان پاي من سرمازده است، زیرا من با پاهاي خودم آمده بودم و خوشحال به این طرف و آنطرف مي

خواستم این  کردم، به دور از چشم زیگا، زیر نمي هر شب در چادر بانداژ پاهایم را عوض مي. پاهایم در ستیز بودمبا " دائما
العاده سرد هیچ  ماني در هواي فوق حال در این شب. گیري وي بگذارد یا باعث ایجاد درگیري شود موضوع تأثیري بر تصمیم

شب قبل . طور بود از آن شب جان سالم به در بردیم و به طرف چادر براه افتادیمهر . توانستم براي پاهایم انجام دهم کاري نمي
 متري بود ولي ما بقدري ضعیف ٧٤٠٠تمام روز را در آنجا گذراندیم، با اینکه در ارتفاع .  متر با آن فاصله داشتیم٢٠٠فقط 

ذاشته بودیم، اما آنقدر فرسوده بودیم که تمام روز و شب مقداري غذا و نوشیدني آنجا باقي گ. تر برویم توانستیم پایین بودیم که نمي
رفتیم، و همان  پایین مي: راه باشد روز بعد فکر کردیم همه چیز باید روبه. زد کرد و دیگري چرت مي بعد به نوبت یکي آشپزي مي

 ٣ و حداکثر ٢بایست  عمول ميبطور م.  رساندیم٢امّا شب هنگام به زحمت خود را به بارگاه . رسیدیم روز به بارگاه اصلي مي
 را گذراندیم، در حالیکه در   شب٢در بارگاه . اندازه خسته بودم و زیگا هم بدتر از من بود ساعت وقت ما را بگیرد، ولي من بي

 .ستمانده فرود ا   ایم و تنها مورد باقي دانستند که ما به قله صعود کرده مي. نگران مي شدند بارگاه اصلي داشتند برایمان 
خواست  اما اوضاع نمي. ، یا حتي بارگاه اصلي خواهیم رسید١دادم که قطعا به بارگاه  سیم اطمینان مي همچنان به آنها از طریق بي

وقتي آماده حرکت شدیم از این .  شده بود٩تا بیایم چیزي درست کنیم ساعت .  صبح بیدار شدیم٧ صبح، ٥بجاي . به سامان برسد
آنجا بود که چند .  واقع شده بود١موفق شدیم خودمان را به یخچالي برسانیم که در آن بارگاه . گذشته بودساعت نفرین شده خیلي 

یکبار دیگر در شب پایین . آنها آمده بودند که ما را ببینند و کمکمان کنند. شدند نقطه متحرک را دیدیم که بزرگ و بزرگتر مي
 .ارگاه اصلي رسیدیم فوریه به ب١٩رفتیم، درست قبل از نیمه شب  مي

چادرها را جمع کردیم و . روز بعد فرصتي براي استراحت نبود. آنها فقط منتظر ما بودند. همه چیز براي بازگشت تیم آماده بود
کردم در خود نیروي  رفتیم و اکسیژن بیشتري استنشاق مي مانند یک آدم مکانیکي شده بودم، اما همچنان که پایین مي. حرکت کردیم

از همه . مان را رفع کنیم کرد؛ باالخره موفق شدیم تشنگي نشستن و خوردن عادي کمک بسیاري مي. کردم ي احساس ميبیشتر
دیگر یک روز . کردیم کردند، در واقع ما بسیار به آهستگي حرکت مي مهمتر این بود که سرعت حرکت را باربرها تعیین مي

 .کردیم  ساعت حرکت مي٥یا حداکثر  ٤روزانه . کاري از اول صبح تا تاریکي هوا نبود
بعداز چوآیو آگاه بودم . توانستم حرکت کنم و فکر کنم مي. توانستم حرکت کنم کردم، خیلي الغر شده بودم، اما مي احساس ضعف مي

له، ب. وقتي این را به من گفتند ناخودآگاه شکلک درآوردم. که حال بعنوان یک رقیب جدي براي رینهولد مسنر محسوب مي شوم
بایست مسنر را در قصرش در آلپ زنداني کنند و به من  توانستم باعث شوم بیشتر پول خرج کند، اما براي آنکه من ببرم مي مي

ابدا اینطور . توانستم مسابقه را ادامه دهم منظورم این نیست که من نمي. خواهم در هیمالیا انجام دهم اجازه دهند هر کاري مي
. هزارمتري در زمستان دستاوردي بود که تا آن موقع هیچ کس در هیمالیا به آن نائل نشده بود  قله هشتباالخره، صعود دو. نیست

بود، من بخودم اجازه داده بودم که بدون تفکر جدي درباره  بدون پیش آگهي آغاز شده " این به اصطالح مسابقه با مسنر کامال
هزار متري را از مسیر  اینکه هشت.  رقیبم آنرا شروع کرده بودمعواقب آن درگیرش شوم؛ به هر حال من بسیار دیرتر از

کرد  چیزي که بیشتر عالقه مرا جلب مي. مورد عالقه من نبود" شان صعودکني تا فقط به تعداد صعود شده هایت بیافزایي ابدا عادي
این بازي بود که . اولین صعود زمستانيیک مسیر جدید، یا : مي خواستم این نقشه جنون آمیز را دنبال کنم. چهارده مسیر نو بود

شد براي من فقط این امکان را فراهم آورد تا  رقابت با مسنر باعث مي. این مسابقه بزرگي بود. ارزش سرشکستنک را داشت
زدم، خودم را با  به این ترتیب، وقتي با آن پاهایي که بیش از توانشان از آنها استفاده شده بود قدم مي. بتوانم این نقشه را دنبال کنم
 .این افکار مشغول مي کردم

دستانش را از ترس عقب .  پاهایم اعتراف کردم و اجازه دادم دکتر آنها را معاینه کند آن روز بعد از ظهر باالخره به سرمازدگي
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ذارد و بعد از بیوتیک تزریق کرد، سرم وصل کرد، یک لباس مخصوص پوشاند و پماد روي آنها گ به من آمپول آنتي" برد و فورا
 .آن مرا مورد مراقبت ویژه قرار داد

 وسایلش،  )Krzysiu  (کرژسیو. حال هر بعد از ظهر بیمارستان صحرایي، بیشتر اوقات در گوشه آشپزخانه شرپاها، برقرار بود
شست و بانداژ  را ميبرید، آنها  هاي گوشت مرده را از انگشتانم مي کرد، تکه کرد و بروي پایم کار مي سرم و سرنگ را پهن مي

داد که با پوست روي یک  هایي مي زمیني شد یک شرپاني به من سیب زماني که این کارها انجام مي. داد تازه روي آنها قرار مي
بدن گرسنگي کشیده من به غذاي هر چه . آنها به خوشمزگي بهترین غذاهاي دنیا بودند. آتش بزرگ در وسط اتاق پخته شده بودند

 .نوشیدم نوشیدم و مي نوشیدم، مي مي. یاج داشتبیشتري احت
اما سرمازدگي یک جنبه خوب . کس نمي توانست مرا به نزدیکترین ایستگاه اتوبوس راهنمایي کند هیچ. بایست ادامه دهم صبح مي

و به این . تم راه برومفقط به کمک مسکن مي توانس" بعدا. رفتم عادي راه مي" لذا کامال. در مراحل اولیه آن درد وجود ندارد: دارد
 .ترتیب به کاتماندو رسیدیم

بایست به  اما حال مي. بخاطر پاهایم به سرعت به دهلي پرواز کردم که قرار بود از آنجا نیز در اسرع وقت به لهستان پرواز کنم
و هر روز این پاسخ را کردم  شلیدم و تقاضاي یک صندلي در یک پرواز مي هر روز به دفتر آنها مي. امید لطف آیروفلوت باشم

بدبختانه من . هیچ چیزي کمک نکرد، نه مالقات با رئیس و نه حتي نامه سفیر لهستان در توصیه من. غیر ممکن است: مي گرفتم
ده روز طول کشید، که در آن دوره . بر روي بلیطم یک مهر قرمز غیرقابل انتقال قرار داشت. توانستم خودم را عوض کنم نمي

ر بیمارستان اوقات خود را در یک هتل کوچک در محل اقامت توریستي و در جوار موشهاي کثیف و متعفن و بجاي اقامت د
انسان . خوشبختانه با یک دکتر چچني در آنجا مالقات کردم که توانست هر روز بانداژ پاهایم را عوض کند. خوار گذراندم نجاست

در ماه مارس به . ي آمده بود و تمام وسایل درمان مورد نیاز را همراه نداشتاي بود، ولي او به عنوان توریست به دهل العاده فوق
 .لهستان رسیدم و خوشبختانه انگشتان پایم از خطر نجات یافتند

اندازه خوشحال بودم و از اینکه توانسته بودم  ام، همسر و فرزندانم که آنقدر دلتنگشان بودم قرار داشتم بي از اینکه در میان خانواده
فقط یک موضوع باعث مي شد شیریني صعود کمي به . کردم بگیرم در خود احساس رضایت خاطر مي شه جنون آمیزم را پينق

خالصه این که من چوآیو را با . توانستم کنایات را حس کنم گر چه هیچ کس بطور مستقیم چیزي نگفت، اما مي: کامم تلخ شود
با شرکت . خوب شاید واقعیتي در آن نهفته باشد.  آنرا کشیده بودند صعود کردماي که دیگران زحمت ساختن نردبان از پیش آماده

 .در کلیه مراحل صعود رضایتي در انسان حاصل مي شود که در این مورد من از آن برخوردار نبودم
هاي نردبان  پله. ودبطور کامل آماده شده ب" واقعیت این بود که وقتي براي صعود چوآیو به همراه زیگا حرکت کردم مسیر تقریبا

 .آنهایي که نزدیک قله بودند. بایست سر جایشان بوده باشند، گرچه چند تایي از آنها شکسته بودند مي
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 ٩فصل 
 ١٩٨٥ -نانگاپاربات، دهلیز جنوب شرقي ؛ بخشد نانگا هرگز نمي

 
دانستم یک  ، زیرا مي"براي رقص دعوت شوم"ام به دائوالگیري و چوآیو در خانه نشستم و منتظر شدم تا  امه زمستانيبعد از برن

 سال قبل، ١٠زیرا . خواستم تقاضا کنم اما من نمي. کند تیم از کراکو یکسال است که خود را براي سفري به نانگاپاربات آماده مي
شنیدم که از من . لذا منتظر ماندم. راي حضور در یک تیم عازم به نانگاپاربات رد شده بود، به شکل ناگواري تقاضایم ب١٩٧٦در 

من . به من تلفن کرد) Pawel Mulartz(سپس سرپرست تیم پاول موالرتز.  اما هنوز پیشنهادي درکار نبود نام برده شده است،
 .خانه بودم

تا سقف اتومبیل . اهاي کمیابي که براي سفر مورد نیاز بود را تهیه کنمبا استفاده از ارتباطهایم در سیلزیا موفق شدم تمام غذ
ها روزي غرور آفرین و  سوم ماه مه بود، این روز براي بیشتر لهستاني. بود کوچکم از میوه خشک، سوسیس و گوشت پر شده 

ر چنین روزي که مردم در مبارزه د.  اولین قانون اساسي دمکراتیک لهستان تالیف شد١٧٩١تاریخي است، زیرا در سوم ماه مه 
. کردند، من با اتومبیلم که تا سقف آن از اجناسي کمیاب پر بود در کراکو در رفت و آمد بودم با حکومت نظامي تظاهرات مي

سقف اضافه بر همه اینها، بعد از آنکه در یک پمپ بنزین در بین راه ایستادم، ژاکتم را با تمام مدارک از جمله گذرنامه ام روي 
 .در ایستگاه بازرسي دو روز بازداشت شدم. شده بودم وقتي متوجه این موضوع شدم که وارد کراکو . ماشین جا گذاشتم

المللي بود ولي هسته اصلي آن را پاول موالرتز و پیوترک کالموس  تیم ما یک تیم بین. دو هفته بعد از حرکت تیم عازم شدم
)Piotrek Kalmus (اي در   ساعته تا گیلگیت، و از آنجا با جیپهاي کرایه٣٠ر با یک اتوبوس سواري سف. تشکیل مي دادند

 سال پیش، براي اولین بار با شکوه و ٨زیرا در اینجا بود که، . گویي یک فیلم را دوباره مي دیدم. اي آغاز شد بزرگراه صخره
انسان فاتح "هایي که از خواندن کتابهایي نظیر  با افسانهمن به آنجا آمده بودم . عظمت هیمالیا و همچنین تلخي شکست آشنا شده بودم

ها  حال فارغ از آن افسانه. زد شکل گرفته بود؛ کتابهایي که در هر صفحه آن مشقات فوق انساني، ترس و مرگ موج مي" هیمالیا
 .مردم عادي استبا نهایت احترام، اما مي دانستم هیمالیا نیز جاي . غرور؟ خیر. گشتم به هیمالیاي بزرگ باز مي

اي که بارگاه  روي به بارگاه اصلي آن رسید؛ تنها قله توان بعد از یک جیپ سواري کوتاه و سپس دو روز پیاده اي که مي تنها قله
توان در کنار چادر آتش برپا کرد،   متري است، جایي که گیاه در آن مي روید، به رنگ سبز، مي٣٣٠٠اصلي آن در ارتفاع 
 -٤٠اي که با صعود آن تمام فصول را تجربه مي کنید، از اوج گرماي تابستان تا  دوي پیشاهنگي؛ تنها قلهدرست شبیه یک ار
 متري آن برسم و سپس یک سیلي به گوشم ٨٠٠٠اي که اجازه داد با آن کمي بازي کنم، اجازه داد تا ارتفاع  درجه سانتیگراد؛ قله

 .این قله نانگاپاربات است. نواخت
قبل از .  که دریافتم مشکل اول هیمالیا حمل و نقل مداوم و گیج کننده اي است که کوهنوردي در آن چندان نقشي ندارددر اینجا بود

آنکه کسي بتواند راجع به کوهنوردي فکر کند باید روزها و روزها را مانند یک قاطر صرف بارکشي کند و بارهایي متشکل از 
بعالوه به این فکر مي کردم که یک تیم سه .  حمل نماید، پایین برود و دوباره از اولچادر، کیسه خواب، سوخت و غذا را به باال

شخص در یک تیم .  عقیده اي که امروز به صحت آن مطمئن شده ام نفره احتماال به اندازه یک تیم بزرگ موفق خواهد بود،
 .تواند کارآیي بسیار خوبي داشته باشد کوچک هیمالیانوردي مي

 متر ٨٠٠٠ متر و بعد از تالشي ناموفق براي صعود قله تا ارتفاع ٧٤٠٠آورم که همراه با دو دوست در ارتفاع  د ميشبي را به یا
آن دو نفر مارک . اي مانع عبورمان شده بود دانستیم تا قله فاصله زیادي نداریم، اما یک نوار صخره مي. گذراندیم مي

 .بودند) Manius Piekutowski(و مانیوس پیکوتوسکي) Marek Pronobis(پرونوبیس
 :گفتم من

 "خوب حاال چکار کنیم، دوباره سعي کنیم، برگردیم باال؟"
 :مارک با ناامیدي گفت

 ."هنوز احساسي در پاهایم ندارم. من نمي توانم"
 :مانیوس اقرار کرد

 ."من به هیچ وجه امیدوار نیستم"
 ."تواند به پاهایش برسد کنیم او مي که ما یک تالش دیگر براي صعود ميزماني . اجازه بده مارک را یک روز اینجا تنها بگذاریم"

دانستم آن کلمه را  مي. باال یا پایین: تنها یک کلمه نیاز بود. همه چیز را جمع کرده بودیم. این پیشنهاد را مجدانه مطرح کردم
 . . ."شاید من تنها بروم، شما بروید پایین ": سپس با نومیدي زیادي گفتم.  سکوت اغلب گویاتر از کلمات است نخواهم شنید،

 ."احمق نباش، فقط تو سرحالي: "مارک واکنش نشان داد
مانیوس براي همیشه از ناراحتي سرمازدگي در دستها و پاهایش رنج برد، و مارک تمام انگشتان پایش را از دست . حق با او بود

 حالیکه دیگران با حمایت من در یک طناب هشتاد متري به آرامي پایین به یاد دارم که ناامیدانه در برف نشسته بودم در. داد
به . خواستم گریه کنم مي.  سکوت، هوایي که آرزوي آنرا داشتیم، قله درست آنجا آسمان آبي، بدون باد،: به باال نگاه کردم. رفتند مي

 .طناب چنگ زدم
 !"بیا پایین! طناب تمام شد: "مارک از پایین فریاد کشید
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انگیز بود با رنگهاي  آنموقع ابتداي یک پاییز شگفت. د از چند روز بارگاه اصلي را جمع کردیم و به پایین دره سرازیر شدیمبع
باالي سرمان قله زیر آفتاب مي درخشید و تأسف فراوان از اینکه از چنان فاصله نزدیکي مجبور به بازگشت شده . قرمز و طالیي

 .دهد شدم؟ این سؤال تا امروز مرا آزار مي ایي مي رفتم موفق ميآیا اگر آن روز به تنه. بودیم
 ."هواي بسیار خوبي است"

بزودي . شدیم که یکبار از آن شکست خورده بودم به کوهي نزدیک مي. صداي راننده مرا از خاطرات هشت سال پیش بیرون آورد
براي رهایي از این اندیشه که یکبار از آن شکست . ترسیدم بیشتر از بقیه کوهها از آن نمي. براي دومین بار در دامنه آن بودیم

 .بایست فقط آنرا صعود کنم خورده بودم مي
. یک مسیر جدید روي دهلیز جنوب شرقي: اي بود برنامه بلند پروازانه. با این وجود، از این برنامه کمي ته دلم خالي شده بود

 سال ٨حال بعد از . م ولي در آخرین لحظات از آن منصرف شده بودیمخواستیم آنرا صعود کنی  مي١٩٧٧مسیري که ما در سال 
هیمالیانوردي که موفقیتهاي ) Tadeusz Piotrowski(تادژ پیتروسکي . تر بودیم وسایل مجهزتري داشتیم و بسیار با تجربه

. توان به او متکي بود ره ميهمچنین زیگا که هموا. او همچنین اطالعات زیادي راجع به مسیر داشت. چشمگیري داشت با ما بود
 Carlos(براي اولین بار با دو مکزیکي به نامهاي کارلوس کارسولیو.  کار بودند بقیه از نظر هیمالیانوردي کمي تازه

Carsolio ( و السا آویال)Elsa Avila (خورند؟  اند، به چه درد مي این جوانهایي که در سرزمین کاکتوسها بدنیا آمده. آشنا شدم
 شد ولي قبل از حتي  من با خود فرض کرده بودم که به همراه پیتروسکي و زیگا هاینریش هم طناب خواهم. معلوم مي شدبعدا 

 .اولین شناسایي نادرستي این ایده روشن شد
یار کمي براي بندي کنیم بقیه شانس بس اگر به این شکل تقسیم. ترین افراد هستید شد زیرا شما با تجربه شما با هم هم طناب نخواهید "

 ."داشت  رسیدن به قله خواهند 
اما بعد از تعمق در آن به . اي با این استدالل مواجه شده بودم براي یک لحظه متحیر مانده بودم، اولین بار بود که در برنامه

اغلب . ار بودصداقت موجود در این استدالل، که از جنبه هایي نیز صحیح بود، تاثیرگذ. موضوع از زاویة دیگري نگاه کردم
یا یک تیم کوچک ولي بسیار قوي پیشگام تمام مراحل . کنند شوند از دو الگو تبعیت مي هایي که به صورت سنتي هدایت مي برنامه

من همواره .  تیم به نوبت صعود را پیش مي برند٣ یا ٢کرنند یا اینکه در غالب  صعود شده و بقیه به عنوان پشتیبان عمل مي
 تیم تقسیم شدیم، ٣در عمل به . شخص باید همه چیز را امتحان کند. بار نوع دوم را قبول کردم ل بودم، اما اینطرفدار نظریة او

یک تیم همواره در جلو بود، در حالیکه دو تیم دیگر استراحت . کرد، زیگا دومي و من سومي را تادک یکي را راهبري مي
ري از یک جبهه پرشیب و شیارشیار با دهلیزها و شکافهاي متعدد که مسی. مسیر مشکل و بي اندازه خطرناک بود. کردند مي

ریختند که در  هاي خروشان از گل از مسیرهاي ثابتي فرو مي خوشبختانه این رودخانه. ناپذیري از آنها سرازیر بود هاي پایان  بهمن
. از این دهلیزها عبور مي کردیم" ایست مرتباب اما مي. بیني کرد شد مسیر آنها را پیش شیبهاي پایین دست و برفهاي باالدست مي

تا امروز بر این عقیده ام که این یکي از . مشکل اصلي پیدا کردن زمان مناسب براي عبور از آنها با حداکثر سرعت ممکن بود
 .هایي بود که در آن شرکت داشته ام خطرناکترین برنامه

در برنامه یک تیم آلماني ) Andrzej Bielun( به همراه آندري بیلوناو سه سال پیش. تنها تادک پیتروسکي مسیر را مي شناخت
او تمام مدت پیشاپیش تیم حرکت کرده بود و یک . به آنجا رفته بود) Karl Herrligkoffer(به سرپرستي کارل هرلیخکوفر

کامل شده " در نتیجه مسیر قبال. نیست زیادي  العاده موفق شده بود به یال برسد که از آنجا تا قله فاصله آلماني حتي با تالشي فوق
بایست  روشن بود که او مي. حال تمام دشواري مسیریابي به عهده تادک بود. بود" ز"بود نقطه باالي  چیزي که باقي مانده . بود

 .همواره در جلو باشد
.  هزار متر با هم فاصله داشتند١اه بارگاه اصلي و بارگ. شد تر مي مسیریابي با توجه به کمبود جاي مناسب براي بارگاهها پیچیده

ما طناب ثابت داشتیم ولي .  متر برپا شده بود٥٣٣٠ در ارتفاع ٢بارگاه . براي هر کاري مي بایست از آن دهلیزهاي بهمني بگذریم
م، محاسبات غلط بعد دریافتیم که طناب کافي نداری. شدند ترمیم کند آنها را که بر اثر ریزش سنگ پاره مي" بایست دائما یک تیم مي

 .انجام گرفته بود، و تنها راهي که باقي بود خرید مقدار بیشتري طناب از نزدیکترین شهر بود؛ گیلگیت
مسیر بقدري .  بیشترین مشکالت را براي ما به همراه داشت٣ و محل در نظر گرفته شده براي بارگاه ٢نصب طناب بین بارگاه 

ماند تا بتوان یک یا دو طول   مي تنها دو ساعت باقي. د تا به انتهاي طنابهاي ثابت برسیمکشی  ساعت طول مي٤ تا ٣طوالني بود که 
ولي برف زیاد و قسمتهاي پاره شده گاهي .  وقت مي برد٢دیگر را صعود کرد و سپس چندین ساعت دیگر تا بازگشت به بارگاه 

کاري وجود نداشت مگر اینکه طنابها را به آخرین میخ رسیدیم وقت براي  گرفت که وقتي به انتهاي طنابها مي آنقدر وقت مي
 .یک هفته تالش ما نتیجة چنداني به همراه نیاورده بود. متصل کنیم و بالفاصله بازگردیم

 مورد ٣به عبارت دیگر همه آن چیزي که براي برپایي بارگاه . چطور از پس آن بر آییم؟ تصمیم گرفتیم بار سنگیني حمل کنیم
 متر دیگر روي شیب ٢٠٠در انتهاي طنابهاي ثابت . مراه داشتیم ولي هر جا که امکان داشت شب ماني مي کردیمنیاز بود را ه

وقتي به آخرین نقطه رسیدم شب شده بود، و دیگران کورمال کورمال به آنجا صعود . یخي بسیار مشکلي طناب ثابت کار گذاشتیم
 نفر در چادر چپیدیم و منتظر ماندیم ٦کرد، سپس   نفره کفایت مي٢ک چادر طاقچه کوچکي در شیب برفي کندیم که براي ی. کردند

 .تا شب بگذرد
 متر را ٢٠٠روز بعد آن .  فاصله داشتیم٣ متر تا محل مورد نظر بارگاه ٢٠٠به لطف این حرکت فقط . این همان نقطة عطف بود
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 . متري برپا کردیم١٢خي  متر و در زیر یک برج ی٦٢٠٠ را در ارتفاع ٣هم صعود کرده و بارگاه 
اگر آنها را به حال . کردم شدند نگاه مي با دقت به مقدار رو به افزایش برف و چادرها که ناپدید مي. برف شروع به باریدن گرفت

 Slawek(تصمیم گرفتم به اتفاق اسالوک لوبودزینسکي.  از بارگاه چیزي باقي نمي ماند کردیم احتماال خود رها مي
Lobodzinski(بعد از چند . به داخل چادر رفتیم و شروع به پخت و پز کردیم.  در آنجا بمانم و بقیه به بارگاه اصلي بازگشتند

 انتخاب کرده بودیم؛ آن برج یخي همانند ٣ریخت، به همین علت آنجا را براي بارگاه  ساعت بهمن پودري از اطراف ما فرو مي
حتي ریختن کناره .  اگر چه حدس نمي زدیم آن حجم عظیم از برف فرو بریزدحق با ما بود،. یک حفاظ براي ما عمل مي کرد

بجاي استراحتي که شدیدا به آن نیاز داشتیم چندین . هاي آن جریان مداوم برف کافي بود تا چادر را بتدریج در زیر خود مدفون کند
روز بعد مجددا مجبور شدیم چادر را جابجا . ساعت صرف خارج ساختن چادر از زیر برف و انتقال آن به محلي مناسبتر نمودیم

 .فرداي آن روز باالخره خورشید به ما لبخند زد. کنیم، این بار نزدیکتر به برج یخي
آنجا چکار مي . اي آویزان بود اي دیدیم که از صخره پشتي  کوله١رفتم در نزدیکي بارگاه  وقتي به طرف بارگاه اصلي پایین مي

وقتي به بارگاه رسیدیم و آنرا خالي یافتیم نگراني ام . این موضوع مرا نگران کرد. کسي باشدبایست روي دوش  کرد؟ مي
با . کردند  حرکت مي١مطمئن بودم باید اتفاقي افتاده باشد، چرا که به تازگي کساني را دیده بودم که به طرف بارگاه . بیشترشد

 .الخره همه چیز روشن شدبا. عجله پایین رفتم و بر روي یخچال دو نقطه متحرک دیدم
البته بهمن بزرگي نبود، . گرفتار بهمن شده بود) Andrzej Samolewicz( آندري سامولویچ١درست قبل از رسیدن به بارگاه 

به شدت کوفته و مجروح شده ولي زنده . بلکه آنقدر که بتواند او را از جا کنده و در مسیر خود مانند یک سورتمه با خود ببرد
 .مانده بود

العاده  سامول از این حادثه با اقبال فوق. اش را به صخره اي آویزان کرده بود تا به کمک او برود همراه او پاول موالرتز کوله
 .این اولین اخطار جدي به ما بود. زیادي جان سالم بدر برد

 ٢٠٠ حدود ٣ل از مراجعت به بارگاه  نصب کنیم و سپس قب٤بعد از چند روز استراحت تصمیم گرفتیم طنابهاي ثابت را تا بارگاه 
خواستیم با صعود و فرودهاي متعدد از آن شیارهاي بهمني بین بارگاه  ما نمي. شد از آنجا به بعد شیب کم مي.  متر دیگر٣٠٠الي 

قط براي  را بارگاه اصلي پیشرفته قرار دهیم و ف٣ مشي الهي را امتحان کنیم، لذا تصمیم گرفتیم از آن به بعد بارگاه ٢ و ١
 .استراحت از آنجا پایین بیایم

این روش شبه سبکبار با .  را برپا نمود٥شد براي حمله به قله اقدام کرد و در حین این صعود بارگاه  بعد از دو روز دیگر مي
 . روز شدیم١٥ تا ١٢هاي بسیار بزرگي بستیم و منتظر نوبتمان براي این  کوله. روحیات من بیشتر منطبق بود

با هدف نصب طناب ثابت در آخرین قسمتهاي منتهي به ) Mikolaj Czyzewski( کمي تأخیر تادک و میکوالژ چیزوسکيبعد از
.  متر دیگر طناب ثابت نصب کرده و بقیه کار را به ما واگذار کردند٢٠٠اي با بوران و یخ  بعد از مبارزه.  حرکت کردند٤بارگاه 

 با فشار هواي ناشي از سقوط یک بهمن در فاصله یک کیلومتري ١بارگاه . یدا نکردیم پ١اسالوک، کارلوس و من اثري از بارگاه 
روز بعد با حرکت زیگزاگي موفق شدیم .  خواب، و چند زیرانداز پیدا کردیم و نه هیچ چیز دیگر دو عدد کیسه. از جا کنده شده بود

بایست از قوانیني سخت که هوا آنرا  در این مسیر مي. سیم بر٢ریختند پرهیز کنیم و به بارگاه  از بهمنهاي متعددي که فرو مي
 .کرد پیروي کنیم دیکته مي

و حوالي ظهر . کردند اوایل صبح تعداد بهمنها کمتر بود، سپس وقتي خورشید بروي برفها مي تابید بهمنها شروع به غرش مي
حرکت کنیم یا دیر هنگام، زمانیکه خورشید روي شیبها لذا مجبور بودیم یا صبح خیلي زود . همانند بمباران هوایي فرو مي ریختند

 را ٣ را ترک کردیم، و تا باالي بارگاه ٢ بارگاه ٥صبح روز بعد قبل از ساعت . شد تابید و یخ زدگي باعث تثبیت اوضاع مي نمي
 جایي که انتظار داشتیم در دهلیزهاي پرشیب با برف ناپایداري روي یخ برخورد کردیم،. براي تکمیل طنابهاي ثابت صعود کردیم

نفر اول مجبور بود مسیر را از برف پاک کند تا بتواند نوک کرامپونها و کلنگش را در یخ فرو کند . به سرعت آن را صعود کنیم
 .در آخر به یک تیغه رسیدم و صد متر دیگر از آن را صعود کردم. گیري بود صعود سخت و وقت. و یک پیچ یخ کار بگذارد

بعد از عبور از میان برفي عمیق . روز بعد دوباره از طنابهاي ثابت صعود کردیم.  بازگشتیم٣به بارگاه .  کافي بودبراي آن روز
صبح روز بعد من و زیگا .  متري رسیدیم٧٤٠٠ در ارتفاع ٤از میان چندین نقاب راهمان را باز کرده و در تاریکي به بارگاه 

در همان موقع .  صعود کنیم٤ براي استراحت بازگشتیم تا بعد از آن دوباره به بارگاه ٣  متر دیگر را آماده کرده و به بارگاه١٠٠
. از بارگاه اصلي حرکت کرده بودند) Mirek Gardzilewski( گاردزیلوسکي تادک پیتروسکي، پیوترک کالموس و میرک

آنها بعنوان دومین تیم تالشي دوباره را انجام قرارمان این بود که ما آن روز براي حمله به قله تالش کنیم و اگر شکست خوردیم 
 .دهند

تمام روز را .  جوالي و تا اواسط روز بعد طوفان بسیار شدیدي مي وزید که چادر اسالوک و کارلوس را خواباند١٠تمام شب 
عات ممکن در روز بعد در بدترین سا.  رسیدند١تادک و گروهش بسیار دیر وقت به بارگاه . براي هواي بهتر منتظر ماندیم

 بعد از ظهر روشن کردم ١سیم را سر ساعت تعیین شده  وقتي بي.  بودند؛ نیم روز٢ و ١خطرناکترین قسمت مسیر بین بارگاه 
 . گرفتار بهمن شد١٠/١١پیوتر کالموس در ساعت : شنیدم

بهمن او را از طناب . گذشتند  مي و زماني اتفاق افتاد که از یکي از دهلیزهاي خطرناک اریب٢این حادثه درست در زیر بارگاه 
 گیر ٢روز در بارگاه  اما آنها نیز با بهمنهاي نیم.  خبر را اطالع دادند٢تادک و میرک به محض رسیدن به بارگاه . ثابت کنده بود
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ما نیز . نده است یا خیرفقط آنها که در پایین بودند ممکن بود بتوانند به جستجوي پیوتر بپردازند و ببینند آیا او هنوز ز. افتاده بودند
سیم  آمد زیرا یک کیلومتر باالتر بودیم و محکوم شده بودیم جریان ماوقع را از طریق بي در آن باال هیچ کاري از دستمان بر نمي

ها  آنها جسد پیوتر را در البالي برف٤ساعت . افسرده بودیم و در انتظار شنیدن خبرهاي ناخوشایند" هنگام شب کامال. دنبال کنیم
. یک حادثه غم انگیز بوقوع پیوسته بود. پیدا کرده بودند و تنها کاري که قادر بودند انجام دهند این بود که اعالم کنند او مرده است

 .یکي از دوستانمان را از دست داده بودیم
پایین، که کاري بسیار پرمشقت  راجع به حمل جسد او به ٢ و ١سیمها دائما در حال کار بودند زیرا بین بارگاه  آن بعد از ظهر بي

 .شد در مسیري بسیار دشوار بود، بحث مي
بعد چه؟ آیا ادامه دهیم یا برگردیم؟ آیا همه چیز را جمع کرده و هم . ما آن باال از جریان آن مذاکرات جدي قرار جدا افتاده بودیم

کنند تا بتوانند از پس آن به تنهایي   احساس قدرت ميخود را معطوف به حمل جسد پیوتر به پایین نماییم، یا آنها به اندازه کافي
 .بایست جمع تصمیم گیري کند مي. بربیایند؟ تصمیم گیري براي یک نفر بتنهایي بسیار مشکل بود

معروف بود انگیزه صعود در من باعث تشویق دیگران مي شد، کسي که رسیدن به قله براي او مهمتر از . موقعیت عجیبي بود
اما اگر . ایم یک حادثه غم انگیز اتفاق افتاده و ما یک دوست را از دست داده: ا انتظار داشتند که نظر من اینچنین باشدآنه. همه بود

به قله برسیم، گر چه از اندوه حادثه کاسته نمي شود ولي تیم به هدف خود دست یافته است، هدفي که یکي از آرزوهاي بزرگ 
 .پیوتر بوده است

رو تصمیم او  زیگا هاینریش سرپرست فني بود و من گفتم دنباله. ، گفتن این موضوع برایم بسیار دشوار بوداما من جرأت نکردم
پنهان شدن پشت سر زیگا نه تنها ناعادالنه بود بلکه خطرناک هم بود، چون زیگا با وجود آنکه یکي از پیشروان . هستم

او از آن نوع اعضاي تیمي . ولي بندرت پایش به قله اي رسیده بودکوهنوردي لهستان چه در هیمالیا و چه در آلپ بوده است، 
تواند نقش خود را در گروه به انجام رساند، اما آن   ارضا مي شود، چرا که مي٣ و ٢است که تنها با حمل بار بین بارگاههاي 

. اي رسیدن به قله جایز مي داندحسي که پذیرش کمي خطر را بر. بلندپروازي که شما را به سمت قله بکشاند را در خود ندارد
 .اجازه بدهید جمع کنیم و برگردیم: همه شرایط براي این گفته او محیا بود

 :سیم را از دست من گرفت و گفت او بي. و حال بار دیگر در اینجا. او مرا یکبار در چوآیو به شگفت آورده بود
ما در موقعیت اولین و تنها شانس صعود به قله قرار . ه چیز آماده استدر باال هم. این حادثه ناگوار بي دلیل اتفاق نیافتاده است"

 ."تمام. باید ادامه دهیم. شانس دومي وجود نخواهد داشت. داریم
پیوترک . کرد تر که بیشتر از بقیه تحت تاثیر آن حادثه قرار گرفته بود صحبت مي او با پاول موالرتز در فاصله چند کیلومتر پائین

.  ساعت طول کشید٢سیم  مباحثه از طریق بي. خواست بار و بنه اش را جمع کند و تیم را ترک کند و بود و او ميدوست قدیمي ا
 هستند براي کمک به حمل جسد به پایین بروند، و ما براي حمله به ٤در نهایت چنین تصمیم گرفته شد که آنهایي که پایین بارگاه 

 .قله صعودمان را ادامه دهیم
توانستیم به قله برویم زیرا غذا و وسایل کمي با خود همراه  واضح بود که هر شش نفر ما نمي.  باقي مانده بودفقط یک مشکل

توانستم خود را در  بایست به پایین برود؟ از نقطه نظر تجربه و توان زیگا جاي پایش محکم بود و من مي پس چه کسي مي. داشتیم
توانست نفر سوم باشد؟ کارلوس بلند پرواز و مصمم ولي بسیار کم تجربه بود و  يم اما چه کسي . حین صعود با او تجسم کنم

  اما این دو نفر تا حدودي تیم را حمایت مالي کرده. اسالوک لوبودزینسکي در آمریکا زیاد کوهنوردي کرده بود، اما نه در هیمالیا
 :ره من چنین پیشنهاد کردمباالخ. این اولین برنامه هیمالیاي میکوالژ و سامول نیز بود. بودند

 ."کارلوس، میکوالژ و سامول صبر مي کنند تا بعنوان تیم دوم صعود کنند. زیگا، اسالوک و من ابتدا مي رویم"
احساس مي کردم با گفتن این حرف براحتي شانس آنها را براي صعود از بین برده باشم زیرا چندان اعتقادي به اینکه آنها بتوانند 

 .دوم صعود کنند نداشتمبه عنوان تیم 
 ."کنم بهتر است پایین بروم  من فکر مي در اینصورت،: "میکوالژ احتماال همین احساس را داشت زیرا گفت

کنم مرا در محاسبه غذایتان به حساب نیاورید، اما  خورم، خواهش مي من غذا نمي: "فقط کارلوس پایش را در یک کفش کرده بود
 متري بعنوان اولین مکزیکي ٨٠٠٠این اولین و تنها شانس من براي رسیدن به یک قله . ید بروممن با. من با شما خواهم آمد

 ."است
. تواند بکند؟ از این برنامه بود که کارلوس تبدیل به یک هیمالیا نورد بزرگ شد انسان در برابر آدم کله شقي مثل او چه کار مي

 .کند که این محاسبه یک ذره هم به مقدار غذا اضافه نميدانستیم  دوباره شروع به محاسبه کردیم و بخوبي مي
یك .  نفره تا حدودي ناهمگون است٤لیكن یك تیم . میكوالژ و سامول پایین رفتند و بقیه ما باال. و به این ترتیب قائله خاتمه یافت

تري حمل كنیم و در روز آخر هم هیچ لذا مجبور بودیم، بار بیش.  نفره حداکثر براي سه نفر كافي است، نه براي چهار نفر٢چادر 
 .غذایي نداشتیم
. كردیم زیرا مقدار كمي باقیمانده بود در مصرف سوخت صرفه جویي مي.  متر بسیار سرد بود٧٦٠٠ و در ارتفاع ٥هوا در كمپ 

 باد گزنده روي یال بایست در وقتي به یال مي رسیدیم هنوز فاصلة زیادي تا قله راه بود كه مي. روز بعد به سمت قله مي رفتیم
ماني داشته باشیم، و از آنجا كه فقط  بایست در بین راه شب آیا مي.  متر آخر تنها یك قدم زدن ساده نبود٦٠٠صعود آن . طي شود

براي یك شب دیگر سوخت داشتیم دو روز را بدون غذا سپري كنیم؟ یا اینكه با قبول خطر به سمت قله برویم؛ سبک و سریع 
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 .بردیم ماني همراه مي فقط یك پارچه شب. بعد از تاریكي به كمپ باز گردیم؟ خطر بیشتر را انتخاب كردیمحركت كنیم و 
 ."بگذار آن اجاق و آخرین مقادیر سوخت را همراه ببریم: "زیگا پیشنهاد كرد

 ."اگر قرار است سبك حركت كنیم، باید واقعا سبک باشیم: "من قاطعانه جواب دادم
به . زده از همان ابتدا شروع شد هاي یخ ت كردیم و صعودي سخت و آهسته روي برف و گاهي یخ و صخرهصبح خیلي زود حرك

 متر ٢٠٠ بعد از ظهر و در حالیكه هنوز ٢در ساعت . مجبور بودیم حمایت كنیم" دائما. یك دهلیز با یخ سخت و بلوري برخوردیم
من نفر اول رفتم و هر چند متر یك میخ .  پرشیب در مقابلمان سینه سپر كردتا یال منتهي به قله فاصله داشتیم یك دیواره یخي تند و

از همه بدتر . كردم بسیار به كندي حركت مي.  متر٨٠٠٠در ارتفاع . كردم گذاشتم و خودم را با آن حمایت مي یا پیچ یخ كار مي
 .كم جمع مي شدند ابرها هم كم
ا نقطه اتكا من به یك میخ بود كه به سنگ كوبیده بودم و بقدري با الکتریسیته تنه.  یك طوفان واقعي ما را فرا گرفت٤در ساعت 

گفت خودم را از آن میخ جدا كنم، اما  ام مي غریزه. هاي الکتریسیته را دور و بر آن ببینم توانستم جرقه ساکن شارژ شده بود كه مي
نیم ساعت به همین ترتیب . ها و رعد و برق در اطراف  جرقهآن میخ تنها نقطه اتصال من بود، تنها امید من در آن جهنم سفید با

 .گذشت
ماني پیدا  تو برو و جایي را براي كندن برف و شب. امروز شانسي براي رسیدن به قله نداریم: "به پایین و به سمت زیگا فریاد زدم

 ."در این باال جایي وجود ندارد. كن
 اي كه چهارنفرمان در آن بخزیم و تنگ هم در مقابل باد در امان بمانیم   اندازهوقتي به پایین رسیدم دیگران یك غاربرفي را به

همان چیزي بود كه ما " این دقیقا. اش یك اجاق و یك كپسول گاز در آورد بعد بدون یك كلمه صحبت زیگا از داخل كوله. كنده بودند
فقط براي . م بار اضافه همراه نبریم زیر لب او را دعا کردمبه آن نیاز داشتیم، و من با وجود اینكه پیش از این اصرار كرده بود

 .ماني كه داشتیم بسیار غنیمت بود آب كردن مقدار كمي برف سوخت داشتیم، اما همان چند جرعه مایع داغ در آن شب
و بیگاه آرنج یكي به شب در حالي گذشت که آرزو داشتیم بتوانیم براي یك لحظه پاهاي خشك شده مان را دراز كنیم در حالیکه گاه 

دماي هوا در بیرون از آنجا مي بایست منفي چهل درجه سانتیگراد بوده باشد ولي در داخل غار ما خود . شد دهان دیگري كوفته مي
 .را در پتوي نجات پیچیده بودیم و هر طور بود آن شب را به صبح رساندیم

قسمت . من دوباره نفر اول صعود كردم. اب ثابت را صعود كردیم متر طن٨٠روز بعد به آرامي خودمان را آماده كردیم و آن 
حال بدترین موضوع آن یخ سخت لعنتي بود، و البته تاثیر . پنداشتم یافتم تر از آنچه كه بعد از ظهر روز قبل مي باالتر را كمي ساده

یگران حمایتي تدارك ببینم، طناب از دستم  متر طناب من تمام شد، جاي پایي درست كردم و آماده شدم كه براي د٨٠. ارتفاع زیاد
 !در رفت

خوشبختانه زیگا به سر دیگر طناب وصل بود . به این ترتیب برروي یك شیب یخي فقط با دو كرامپونهایم و دو چكش یخ بند بودم
نوبت روي هر یك از و طناب را از دست ندادیم لیكن او مجبور بود آن قسمت را نفر اول بیاید و به من برسد؛ وزن خودم را به 

 .كردم كرامپونهایم تقسیم مي
تر بود، البته اگر بتوان این كلمه را براي ارتفاع  بدون حادثه مهم دیگري همگي به یال رسیدیم و خوشبختانه صعود از آنجا ساده

رمق نداشتم، در آن موقع  . گیرد كند، و اوهام مغز شما را فرا مي شخص انگار در هاله اي از ابر حركت مي.  متر بكار برد٨٠٠٠
جهاني كه تا آستانه درد درخشان . شدم خواستم عینكم را بردارم، در دم كور مي اي مي اگر براي لحظه. خورشید بسیار درخشنده بود

 .بود و در عین حال خطرناک، مانند فیلم عکاسي که پر نور شده باشد
غیرممكن بود كه بتوان . ممكن بود بتوان كاري را سریعتر انجام دادغیر.  قدم و سپس استراحت رسیده بودم٧ تا ٦حال به مرحله 

. هفت قدم، استراحت. آخرین قدمها را بدقت مي شماردم.  قدم برداشت و نقاط سیاه در جلو چشمان ظاهر نشوند١٠ قدم ٧بجاي 
اره در آخرین حد توانایي اش شخص همو. شوم هوش مي  قدم بردارم، بي١٢ یا ١٠دانستم اگر سعي كنم  مي. هفت قدم، استراحت

 .پایان.  قدم حد اوست و وراي آن تاریكي مطلق قرار دارد٧داند  كند، و مي حركت مي
بدترین قسمتها را پشت سر گذاشته . توانستم قله را ببینم اما حداقل مي. شد شد تعداد قدمها كمتر مي تر مي اگر چنانچه مسیر سخت

دانستم در شرف رسیدن با آن چیزي هستم كه آنقدر  با وجود خستگي مفرط و گیجي مي. باشمحال فقط مي بایست صبر داشته . بودم
 .مصرانه براي رسیدن به آن كوشش کرده بودم

: زدم رسیدم از جا پریدم و فریاد  در لحظه اي كه به قله . وقتي به قله رسیدم تصمیم گرفتم حركتي ناشي از شادي را بروز دهم
آنچه که مي دانم اینست که بعد از آن فورا نشستم و تا مدتي نفسم بند آمده . ش و آن فریاد چگونه بنظر رسیددانم آن پر نمي. هورا
 .با خود عهد بستم دیگر هرگز اینچنین احساسات خود را بروز ندهم. بود

رود تشكیل   در آن فرو ميو از یخ محكمي كه فقط نوك كرامپونها. قله نانگاپاربات یك برجك كوچك است، كه چند متري پهنا دارد
ما شبیه به . وقتي اسالوك، زیگا و بعد كارلوس به من ملحق شدند ناگهان بنظر آمد آن محوطه بزرگتر شده است. شده است

به كارلوس نگاه كردم، . كوبیدیم توانند از هم جدا شوند به پشت یكدیگر مي بوكسورهایي كه بعد از به صدا در آمدن زنگ پایان نمي
هنوز نمي توانم موفقیت بزرگ هیمالیایي این .  متري را صعود كرده بود٨٠٠٠ سال داشت و اولین مكزیكي بود كه یك ٢٣فقط 

به یكدیگر تبریك گفتیم و بعد با بارگاه اصلي تماس گرفته و با پاول موالرتز و دیگران . پسر را با مكان تولدش به هم پیوند دهم
با وجود آن حادثه . توانستیم خوشحالي را در صدایشان حس كنیم مي گیج و منگ بودیم ميحتي در آن شرایط كه ك. صحبت كردیم
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اگرچه این كارها . رویاي صعود به حقیقت پیوسته بود. غم انگیز، شاید دقیقا به همان دلیل، موفقیت این تیم بسیار با ارزش بود
درحالیکه متوجه نبودیم چقدر تحلیل .  جوالي بود١٣ از ظهر  بعد١وقت زیادي را از ما گرفت اما هنوز وقت داشتیم، تازه ساعت 

 .دادیم  در آن روز و به پایینتر را در روز بعد توضیح مي٥رفته ایم به بارگاه اصلي چگونگي بازگشت به بارگاه 
ها   شدیم؛ تخمین فاصلهو در اولین قدمها با واقعیتي که از قدیم در باره هیمالیا گفته شده است روبرو. سپس به پایین حركت كردیم

 ساعت به ٣مي توانستیم به طناب برسیم و در عرض . آمد همه چیز به نظر بسیار رو به راه مي. تواند كامال نادرست باشد مي
حال بین هر پنج قدم . اما فکر نمي کردیم كه در موقع برگشت حتي از زمان رفت احساس خستگي بیشتري كنیم.  برگردیم٥بارگاه 

.  برسیم٥امكان نداشت قبل از تاریكي به بارگاه .  بعدازظهر به محل شب ماني قبلي رسیدیم٥در نهایت ساعت . ردیمتوقف مي ك
لرزیدیم و دست و پایمان را براي  از سرما مي. در نتیجه یك شب دیگر را در آن محل گذراندیم، این بار بدون سوخت و غذا

 را در مدت یك روز ٥ ساعته به بارگاه ٢د بقدري خسته بودیم كه مسیر برگشت روز بع. جلوگیري از سرما زدگي مالش مي دادیم
 .طي کردیم

بایست گاه و بیگاه به كارلوس فریاد بزنم تا  مي. طي این فرود وحشتناك من تنها كسي نبودم كه بسیار احساس خستگي مي کردم
شخص . الوقوع مي نمود بروز حادثه بسیار قریب.  شوممانع خواب رفتن او كه بر روي یك شیب تقریبا عمودي یخي ایستاده بود

آن گاو نر بلند پرواز و ثابت قدم داشت بر روي پاهایش از بین . بایست بشدت مراقب باشد و كارلوس دیگر توان تمركز نداشت مي
  :زدم نظیر لذا فریادهایي مي. مي رفت

 !"حاال آرام سر بخور!  طناب بچسبحاال به! حاال كلنگت را بگیر! راه بیافت! بیدار شو! كارلوس"
روند آنها را حمایت  هر دو بسیار نامتعادل بودند و مي بایست انگار نفر اول مي. همین مشكل داشت براي اسلواك نیز رخ میداد

را سپس مه غلیظي همه جا . شد به این ترتیب آن روز سپري مي. شد رفت و منتظر تحویل گرفتن آنها مي زیگا نفر اول مي. كرد
به جایي رسیدیم كه من مطمئن بودم داریم اشتباه . گفت راست، من مي گفتم چپ زیگا مي. فرا گرفت و ما نمي دانستیم كجا برویم

 .شد و من آنرا به خاطر نداشتم توانستم شیب را ببینم كه تندتر مي مي. رویم مي
 ."زیگا، این اشتباه است"

 ."استنه، كامال درست : "زیگا به تندي جواب دادي
بعد از . كردم از دهلیز نادرستي پایین مي رفتیم من دیگران را مجبور كردم بنشینند و خودم به باال برگشتم، چرا كه احساس مي

.  متر صعود بطور كامال تصادفي رنگ قرمزي را دیدم كه مربوط به دستكش پاره ام بود كه به طناب ثابت گره زده بودم٥٠حدود 
نمي دانم چقدر از آن صعود مجدد خوششان آمد، اما به هر صورت دوباره صعود كردند و ما از ! ه بودممسیر صحیح را پیدا كرد

 . رساندیم٥طناب نجات فرو رفتیم و بعد از تاریكي خودمان را به بارگاه 
ا تا آستانه درد تشنه م. كرد  تنها یك كپسول گاز وجود داشت كه دقیقا به اندازه درست كردن چهار قمقمه آب كفایت مي٥در بارگاه 

روز بعد . هیچ چیز دیگري هم نخورده بودیم. آبي خشك شده بود زیرا دو روز بود كه هیچ آبي نخورده بودیم بودیم و بدنمان از بي
كه به آن .  ادامه دادیم٣ رفتیم كه آنجا هم خالي بود و همان روز راهمان را به پایین و به طرف بارگاه ٤به پایین به طرف بارگاه 

اولین كسي . دیدم در جلو چشمانم یك ظرف بزرگ سوپ داغ را مي. شدیم فقط در فكر چادري پر از گاز و غذا بودم نزدیك مي
برجي كه باالي بارگاه بود و به عنوان محافظي در ! بودم كه به محل بارگاه مي رسید و متوجه شدم كه بارگاه ناپدید شده است

فقط اینجا و آنجا خرده ریزهایي از . ود و بارگاه را به طور كامل در زیر خود مدفون كرده بودمقابل بهمن عمل مي كرد افتاده ب
 .شد زدگي یكپارچه شده بودند دیده مي زیر قالبهاي یخ كه حاال به دلیل یخ

داري و میرك گاردزیلوسكي داشتند جهت کمک مي آمدند و برایمان مق) Michal Kochanczyk(خوشبختانه میشال كوچانژیك 
 .موفق شدیم دو چادر را از میان باقیمانده ها سرهم كنیم. آوردند غذا مي

. بایست قبل از طلوع آفتاب از آن عبور كنیم  كه مي٢ و ٣خطرناكترین قسمت در پیش رو قرار داشت، مسیر بین بارگاههاي 
گاه و بیگاه .  كه خطر بیشتري داشت تیم دو نفر حركت كردیم؛ پشت سر یكدیگر٣ از خواب بیدار شدیم و در غالب ٢ساعت 

رفت لذا الزم بود خودمان را كه بسیار فرسوده شده بودیم جمع و جور كنیم و مواظب  اي یخ یا سنگ از زیر پاي كسي در مي تكه
زیگا، و با این وجود یكي مستقیم به لنز دوربین اسالوك برخورد كرد، یكي دیگر به شانه . باشیم كسي زیر پاي دیگري قرار نگیرد

 .انگار از میان بمباران در میدان جنگ عبور مي كردیم. یكي هم به كوله پشتي من
گاهي باال تر گاهي پایین تر از طناب که .  متري قرار داشت كه برف آنجا كامال آبكي بود٨٠درست قبل از بارگاه یك تراورس 

سرم رو به پایین . کي از پاهایم در یک شکاف فرو رفتناگهان زیر پایم شكست و ی. کامال حالت ارتجاعي داشت سر مي خوردم
. سعي کردم خود را از طناب باال بکشم ولي طناب فقط کش مي آمد. بود و پایم که در شکاف گیر کرده بود مرا نگاه مي داشت

کنم، همچنین نمي نمي توانستم کوله را از خودم جدا . فشار کوله پشتي داشت خفه ام مي کرد و به زانویم بشدت فشار مي آمد
دانستم بزودي از هوش خواهم  مي. توانستم روي کمک فوري دیگران نیز اتکا کنم زیرا مانند دیوانه ها پیشاپیش دیگران مي دویدم

 .رفت جلوي چشمانم داشت سیاهي مي. رفت
بود خود را به حالت افقي در تمام قواي خود را جمع کردم و براي آخرین بار خودم را از طناب باال كشیدم و تا جایي كه ممكن 

این روش . مانند یك كودك ذوق زده بودم. از طناب آویزان بودم ولي اینبار سرم رو به باال بود. آوردم و بعد پایم را آزاد کردم
ت خواست خود را به طناب ثاب زیگا نیز وقتي مي. واقعا به خیر گذشت. حرکت یكي از احمقانه ترین کارهایي بود که کرده بودم
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 . کند سر خورده بود ولي موفق شده بود طناب را بگیرد و سرعت سقوطش را كم كند اما مچ پایش پیچ خورده بود متصل
شرقي نانگاپاربات قرار داشت كه فتح  پشت سرمان تیغه جنوب. خالصه موفق شدیم خودمان را یكپارچه به بارگاه اصلي برسانیم

 .شده بود
اشت كه مرز استقامت انسان در آنجا به نمایش در آمده بود، و كمي باالتر از بارگاه اصلي یک پشت سرمان همچنین فرودي قرار د

 .در آن قبر دوستمان پیوترک کالموس براي همیشه آرمیده است. قبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PDF : (www.climbing.ir(تهیه برای نشر الکترونیک 



 ٦٣

 ١٠فصل 
 ١٩٨٥لوتسه، تالش بر روي جبهه جنوبي،  ؛ روي شیبیک كوله پشتي 

 
در یک فاصله شش ماهه .  بشکل بي سابقه اي احساس خستگي مي کردم١٩٨٥بعد از بازگشت از برنامه نانگاپاربات در جوالي 

عودهاي حال این ص. در برنامه صعود به سه قله بزرگ شرکت کرده بودم که وقت كمي براي استراحت در بین آنها وجود داشت
اما باشگاه خانگي ام در كاتوویچ در آخرین مراحل . براي مدتي میلي به کوهنوردي نداشتم. پي در پي سهم خود را مي گرفتند

اي كه بسیاري  هاي صعود نشده در هیمالیا، دیواره تداركات یك برنامه به جبهه جنوبي لوتسه قرار داشت؛ یكي از دشوارترین جبهه
توانستم به آن پشت كنم؟ اگرچه صریحا چیزي به زبان نیاوردم، اما  چطور مي. جهان را ناکام گذاشته بوداز بهترین كوهنوردان 

 متري بود ٨٠٠٠لوتسه تنها . اما چیزي در این بین بود. اي چندان متقاعد نشده بودم در مورد آن تالش بر روي آن دیواره افسانه
اي كاش آنقدر . جبهه جنوبي آن واقعا با ارزش بود.  که در زمستان هم نبودكه من آنرا از طریق مسیر عادي صعود كرده بودم،

. كرد بایست دوباره بار سفر را ببندم هر گونه تفکري راجع به آن را منتفي مي این موضوع که تازه بازگشته ام و مي. خسته نبودم
.  اصلي رسیدم از آن احساس فرسودگي کاسته نشده بودوقتي به بارگاه. در نتیجه موافقت شد كه من یكماه دیرتر به بقیه ملحق شوم

تنها یكبار پیش از این چنین احساسي را تجربه کرده بودم، زماني كه همراه با . همین و بس. این دیواره مرا جذب نكرده بود
 . قرار داشتمIVوویتک در پاي دیواره درخشان گاشربروم

بدون فوت وقت .  را برپا مي کردند٤  بسیار ارتفاع گرفته بودند و بزودي بارگاهآنها . ها بسیار فعال بودند در بارگاه اصلي بچه
كردم و آگاه از وضعیت احمقانه  کارها در جریان بودند، و من تا حدودي خود را عقب افتاده حس مي. روز بعد بر روي جبهه رفتم

مدتي بود كه آنجا بودند و . قله به مشامشان رسیده بودکردند و بوي  زوج جلودار مانند ساعت صعود مي. اي که در آن گرفتار بودم
لذا به گروه پشتیبان پیوسته و مواد . به هیچ وجه صالح نبود در آن موقع به آنها ملحق شوم. خواستند هر چه زود به قله برسند مي

 .كردم مورد نیاز را به بارگاه هاي باالتر حمل مي
، )Jasiu Nowak( نفر آرتور هاژر، یاسیو نوواک ٤ن به بارگاه اصلي انجام گرفت اولین حمله به قله یك هفته بعد از ورود م

 متر چادر زدند و به یالي صعود كردند که به نظر قابل ٨٠٠٠در ارتفاع ) Mirek Dasal(کرزیسیک ویلیچکي، و میرک داسال
 شكست ٨١٠٠ین حمله آنها در ارتفاع اول.  متر است٨٠٠٠تمام مشکالت جبهه جنوبي لوتسه مربوط به بعد از . آمد عبور مي

حال نوبت من بود كه به اتفاق ریسیک . خورد و تصمیم گرفتند تا در حمله بعدي بیشتر به طرف وسط دیواره متمایل شوند
 به صبح رساندیم تا روز بعد تا آنجا که ممکن بود ٥شب را در بارگاه . به جلو برویم) Rafal Holda(پاولوسکي و رافال هولدا 

روز .  متر روي آن دیواره بسیار پر شیب، که احتماال مشكلترین قسمت تمام آن صعود بود٣٠٠ یا ٢٠٠ناب ثابت کار بگذاریم؛ ط
 .بعد از آن به قصد صعود قله مي رفتیم که در صورت عدم موفقیت به بارگاه اصلي بر مي گشتیم

دیواره سنگي بقدري .  با کوله باري سبک حرکت كردیمصبح روز بعد ریسیك حال خوشي نداشت و همانجا ماند و من و رافال
 ٨٠ بعد از ظهر ٢ساعت .  متر از آن را صعود كنیم٨٠، که در تمام آن روز فقط موفق شدیم حدود Vمشكل بود، حدود درجه 

 متر طنابي كه همراه داشتیم را
بار بعد که سرم را برگرداندم . ین رفتن نمودیمبعد من از آنها فرود رفتم و هر دو به طرف چادرمان شروع به پای. ثابت کردیم

سپس چند صد متر . هیچ صدایي نشنیده بودم، هیچ فریادي.  متر پشت سر من حرکت مي کرد١٥او حدود . رافال ناپدید شده بود
اید رافال آن دور ش. به دقت به دور و برم نگاه كردم. غلتید پایین تر متوجه یك كوله پشتي شدم كه روي شیب تندي رو به پایین مي

كاسه اي که در آن حرکت مي . اما هیچ اثري از او نبود. یا شاید فقط كمي سقوط كرده بود. و بر مجذوب محیط اطراف شده بود
اما . هنگام راه رفتن روي آنها تیغه کرامپونها براحتي در برف سفت فرو مي رفت. کردیم از برف سفت و فشرده پوشیده شده بود

 متري پرتاب شوي؛ پرتگاهي ٣٠٠بود که مانند لغزیدن از روي یك تخته پرش اسكي به درون یك پرتگاه عمودي یك لغزش کافي 
. با نومیدي با بارگاه اصلي تماس گرفتم تا به كمك دوربین هایشان سعي كنند چیزي بیابند. شد كه از بارگاه اصلي براحتي دیده مي

 .او یكي از جوانترین اعضاي تیم ما بود. افال مرده بودر. آرام آرام وقوع یك حادثه بر همه مسلم شد
 نشسته ٥مبهوت از اینكه چه كاري باید انجام دهم در بارگاه . در تمام این مدت هوا فوق العاده بود، با آسمان آبي و آفتاب درخشان

ما .  مشكالت صعود ابدا كاهش نیافته استدانستم  متري رسیده بودم و مي٨١٠٠به ارتفاع . ام را از دست داده بودم اما انگیزه. بودم
 متر ٣٠٠یا مجبور بودیم راه دیگري بیابیم و یا با هر جان كندني بود حتي صعود چند متر در روز همین راه را ادامه دهیم و 

 كیلومتر ٥دود صعود تا آنجا از سپتامبر تا اواخر اكتبر طول كشیده بود و ح. دیگر طناب ثابت، تا تقریبا خود قله، کار بگذاریم
 .شد تر و هوا سردتر مي روزها كوتاه. شد داشت دیر مي. بزودي نوامبر فرا مي رسید. طناب ثابت کار گذاشته شده بود

حال چه كنیم؟ من فكر نمي كنم این : "نهایتا سوال كردم. گذشت كردم از مغزم مي تمام اینها وقتي با بارگاههاي پایین صحبت مي
 "مسیر راه بدهد؟

بقیه . آوردم متوجه شدم این اولین باري بود كه من اولین كسي بودم كه از بازگشت صحبت مي كردم  این سخنان را بر لب ميوقتي
به اندازه كافي سهم خودم . کامال افسرده شده بودم. در پایین به پاي جبهه آمده بودند تا اثري از رافال بیابند اما تالششان ناکام ماند

 را برچینم و ٥مي خواستم بدانم چه باید بكنم، اگر قرار بود صعود را متوقف كنیم مي بایست بارگاه . رفته بودمرا از این دیواره گ
خواستند صعود كنند مي بایست بدون جمع آوري وسایل براي استراحت پایین  اگر عده اي بودند كه مي. شروع به پایین رفتن كنم
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 .م انگیز اتفاق افتاده بود نمي توانستم از آنها در خواست تصمیم گیري فوري نمایمدانستم در حالي كه یك حاثه غ بروم، اما مي
امكان دیگري بود كه مي توانستیم آنرا مدنظر قرار دهیم چرا كه در آن موقع سه جوان فرانسوي . باالخره سوال را مطرح كردم

آنها با وجود اینكه بسیار با انگیزه بودند تجربه هیمالیا اما . كردند بر روي جبهه كار مي) Vincent fai(نیز از تیم وینسنت فاي 
از همان ابتدا نسبت به موفقیت برنامه شان شك و تردید داشتم ! خواستند جبهه را به روش سبکبار صعود كنند نوردي نداشته و مي

 بر آرتور هاژر كه با نگاه كردن به اما آنها بر ما تاثیر گذاشته بودند، بخصوص. و به نظرم بخت آنها براي صعود بسیار اندك بود
به عالوه با آنها . شد دیواره را مي توان صعود کرد اي داشتند، كم كم باورش مي این جواناني كه وسایل متنوع و فوق العاده

 .ارتباطاتي نیز برقرار کرده بود
ها نیز  و فرانسوي. اي صعود انجام دهیمكنم بهتر است یكبار دیگر تالش خودمان را بر من فکر مي: "او پشت بي سیم به من گفت

 ."تمام. ممکن است مایل باشند براي آخرین تالش با ما همراه شوند
 .آنجا آرامش بخش بود. لذا من همه چیز را در همانجا باقي گذاشته و به بارگاه اصلي برگشتم

 .اده بود نشدندآنها موفق به پیدا كردن جسد رافال كه به احتمال زیاد در شكاف پایین جبهه افت
 ٨٠یك تیم براي نصب . در طراحي یك تالش دیگر، فکر کردیم یک تیم براي صعود کافي نیست و حداقل باید دو تیم عازم شوند

صد البته . اي را پشت سر بگذارد و یك تیم دیگر براي یک حمله سبک به قله  متر طناب ثابت دیگر تا نوار صخره٢٠٠ –
لذا تصمیم گرفته شد هر . اشد كه تمام كار سخت صعود را انجام دهد و درست در زیر قله باز گرددهیچكس مایل نبود در تیمي ب

در آن موقع تنها خود وینسنت فاي از سه فرانسوي همچنان به . تواند انجام دهد تیمي تمام تالشش را براي صعود تا جایي كه مي
در باال چرخ .  رفتیم٤ا یك روز دیرتر حركت كرده و به بارگاه م.  رفت٥آرتور با او به بارگاه . صعود مشترک تمایل داشت
 آرتور تماس گرفته و گفت كه وینسنت حال خوشي ندارد و مایل ٥ و ٤در مسیر بین بارگاههاي . كرد كارها به کندي حركت مي

 .است یك شب را استراحت كند و سپس كار را شروع كند
شاید فكر كنید . توانید استراحت كنید  متر نمي٨٠٠٠در ارتفاع . وان اعالم كردممن مخالفت خودم را با این تصمیم با تمام ت

در نتیجه در آن موقع من نه فقط تند . كنید توانید، اما بعد از یك شب ماندن در آن ارتفاع شما فقط احساس ضعف بیشتري مي مي
 .بلكه یکدنده نیز شده بودم

من كوچكترین شانسي . رویم كنید یا ما همه وسایل را جمع مي كنیم و به پایین مي یا هم اكنون كار نصب طناب ثابت را شروع مي"
 ."تمام. براي موفقیت شما دونفر نمي بینم

در . توانستیم یكدیگر را از فاصله بسیار دور ببینیم كردیم مي وقتي با هم صحبت مي. آرتور سعي مي کرد تا وینسنت را متقاعد كند
اما من همچنان به برگشت . سپس دوباره سعي كرد مرا با اقامت آنها براي استراحت متقاعد كند. داشتیمنتیجه مكالمه ملموس تري 

 .كردم اصرار مي
اما اكنون، ناگهان، . دادم كردم؟ من همیشه كسي بودم كه حتي در بدترین شرایط همواره فقط به صعود راي مي چرا این كار را مي
توانست تعجب  اما آرتور نمي. كرد ت سر من بود و در این مجادله تقریبا هیچ دخالتي نميمیرک داسال پش. چندان مطمئن نبودم
گفتم شانسي براي صعود نداریم راضي به  او بعدها اذعان كرد فقط به این دلیل كه این من بودم كه مي. خودش را پنهان كند

 .این پایان برنامه به دیواره جنوبي لوتسه بود. النداما هیچگاه به طور كامل نتوانست آنرا به خودش بقبو. بازگشت شده بود
هاي بزرگ زماني وجود دارد كه در آن موقع شخص به استراحت مي  اغلب در پایان برنامه. روز بعد در بارگاه اصلي بودیم

، و تنها چیزي كه من اما اینبار همه بخاطر مرگ رافال ماتم گرفته بودند. کشد پردازد و در آرامش، رسیدن باربران را انتظار مي
انگار داشتم از . دیگر اشتیاقي به کوهنوردي نداشتم. مي توانستم به آن فكر كنم خانه بود و آرزوي رسیدن هر چه سریعتر به آن

زماني كه به لوكال رسیدم بخت با من یار . در مدت یك روز مسیر یک هفته اي براي باربران را طي كردم. كردم هیمالیا فرار مي
 متر ٨٠٠٠در مدت یك روز و نیم از ارتفاع . جایي در هواپیما پیدا كنم و به کاتماندو بازگردم" بخشش"ه توانستم با مقداري بود ك

 .یك ركورد دیگر براي من.  متر رسیده بودم١٨٠٠به ارتفاع 
 به عنوان یكي از اعضاي آن در پایتخت با گروه پیشرو از یك تیم عازم صعود زمستاني به كانگچنجونگا برخوردم كه نام من نیز

. پیوست توانستم از عهده آن برآیم، همه چیز با سرعت دیوانه واري به وقوع مي نمي. همچنین کرزیسیک ویلیچکي. آورده شده بود
سرپرست تیم، آندري . خواستم انجام دهم بازگشت به خانه و استراحت بود این یكي برنامه بعدي من بود و تنها كاري كه من مي

آنها كارهاي زیادي داشتند كه مي . اش ببینم توانستم نشانه موافقت را در چهره چنیک، بر من خرده نگرفت، اما در عین حال نميما
اما دیگر . بایست انجام دهند، و این در حالي بود كه كامیون و بارهاي آنها جایي در اقیانوس، با برنامه تغییر یافته، در راه بود

 .طي دو روز بعد به خانه، لهستان، رسیدمبراي من كافي بود و 
شاید این موضوع ناشي از نیرویي . تا امروز متعجبم كه چگونه توانستم بگذارم فرصت صعود دیواره جنوبي لوتسه از دست برود

بدون . رمخواهم لغت پرآب و تاب سرنوشت یا حتي غریزه را بكار بب نمي. دارد بود كه شخص را از برداشتن یك قدم بیشتر باز مي
. كردم، سه چهارم آن بدون من صعود شده بود همچنین چندان احساس تعلقي نسبت به آن دیواره نمي. شك مرگ رافال مؤثر بود

.  شده بودم٥ و ٤ من تنها درگیر قسمت پایاني بین بارگاههاي . شدند من آنجا نبودم زماني كه طنابهاي ثابت و بارگاهها برقرار مي
آیا بیشتر . گوید تو آنقدر برروي آن دیواره كار كردي که حاال بتواني نسبت به بازگشت شرمگین باشي ن مياكنون احساسي در م

اي كه  ابتدا دو قله. از هر چیز و در درجه اول خستگي باعث آن نبود؟ این چهارمین برنامه بزرگ و مشكل من طي آن سال بود
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 .م، سپس نانگاپارباتبرایم ناشناخته بودند را در زمستان صعود كرده بود
بیشتر از هر چیزي احساس . كردم اي نمادین از شكستي كه من بتدریج خود را از آن خالص مي خورد، نشانه تلفن زنگ نمي

لذا فقط . ام گوش فرا داده بودم و به هیمالیا نرفته بودم نیز نتیجه همان بود اما اگر من به صداي دروني. شود كردم وقتم تلف مي مي
براي اولین بار . رفتم مي) Istebna(مان به ایستبنا  ساختم، یا به كلبه ام مشغول مي ام و خانه ت كردم، خودم را یا با خانوادهاستراح

دو . از همه مهمتر سعي كردم خودم را از نظر روحي بازسازي كنم. اي دیگر نبودم بعد از مدتي طوالني نگران رفتن به برنامه
 .كردند من كمك زیادي ميپسر كوچكم در این امر به 

: كنم تا آخر عمر بتوانم از آنها رهایي یابم گذرند، تصاویري كه گمان نمي فقط هر از چند گاهي تصاویري از مقابل دیدگانم مي
 …غلتد درخشد، و بر روي آن یك كوله پشتي به طرف پایین مي شیبي از برف سفت كه در زیر آفتاب هیمالیا مي
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 ١١فصل 
 ١٩٨٦كانگچنجونگا، زمستان  ؛ آرامش ابدي

 
به همراه .  سپتامبر من لهستان را ترك كردم١٢در . توانند براي همیشه ادامه یابند ترین ساعات استراحت نیز نمي حتي لذت بخش

رو به طرف شرق نپال حركت كردیم، و از   به كاتماندو پرواز كردیم و از آنجا با اتوبوس شبویلیچكي از طریق مسكو و دهلي
آرتور هاژر كه در نپال .  روز به آخرین نفرات تیم كانگچنجونگا رسیدیم٢بعد از . مان را در كوهستان آغاز كردیم  پیمایي آنجا راه

كرزیسیك و من در حالیكه فقط وسایل شخصي . ا تأخیر وارد شده بودندمانده بود، مسئولیت رساندن بارهایي را داشت كه ب باقي
و .  متري است٨٠٠٠كانگچنجونگا شرقي ترین قله . كردیم با سرعت ار كنار ستون باربران كندرو گذشتیم خودمان را حمل مي

 متر، از ٥٠٠فاع كم و حدود راهپیمایي از ارت. گذرد راهپیمایي به سمت آن از مناطق وحشي تري نسبت به اورست و لوتسه مي
 متري ٤٠٠٠در ارتفاع . شدیم اما هر روز متوجه تغییري در مناطق دور و برمان مي. گذرد میان جنگلهاي زیباي نخل و موز مي

چهار .  متري به بارگاه اصلي كانگچنجونگا بر روي مورنها رسیدیم٥٢٠٠آخرین چمنزارها را نیز پشت سر گذاشتیم و در ارتفاع 
و چندین ) Przemek Piasecki(، پرزمك پیاسچكي )Andrzej Czok( آندري چوك . ه عید كریسمس مانده بودروز ب

آنها در دهم سپتامبر بارگاه را برپا كرده، و در همان روز اول دو بارگاه دیگر را نیز برپا كرده . كوهنورد دیگر از قبل آنجا بودند
 .بودند

حتي احساس ناراحتي در پاهایم به دلیل سرمازدگي، که تا حدي در لوتسه وجود داشت، . از نظر جسمي احساس بسیار خوبي داشتم
اما مهمترین موضوع در كوهستان این است كه احساس خوبي داشته باشید، و من در باره وضعیت . بكلي از بین رفته بود

در درجه اول نسبت به قابل اجرا بودن .  بهتر بودمام توانم اینگونه قضاوت كنم كه بسیار از زمان شروع برنامه قبلي ام مي جسماني
هم اكنون فقط با اختالف . هدف ما صعود از مسیر عادي جبهه جنوب غربي كانگچنجونگا بود. پروژه صد درصد متقاعد شده بودم

مچنان این را نیز در اما ه. كرد این موضوع نیز انگیزه مرا براي صعود كانگچنجونگا قویتر مي.  قله بدنبال رینهولد مسنر بودم٢
بایست در حالي به خانه  تر از مسنر خواهم بود و مي نظر داشتم كه در صورتیكه كانگچنجونگا را نیز صعود كنم یك قله عقب

.  قله جلوتر بود و بر اوضاع تسلط كامل داشت٢مسنر . شد  هشت هزارمتري مي١٤بازگردم كه او آماده به پایان رسانیدن 
 .كند د تعداد گلها در فوتبال فقط شما را گیج ميها مانن شمارش قله

 درجه -٢٥اصلي سرما به   حتي در بارگاه  با توجه به ماه دسامبر و زمستان هیمالیا، هوا بسیار زیبا و در عین حال سرد بود،
 روان شدیم، سپس به ١ گاه اي به سمت بار كرزیسیك و من بارمان را بستیم و با سرعت شاهانه. آمد رسید، اما باد نمي سانتیگراد مي
 متر بارهایمان ٧٠٠٠در ارتفاع . مان این بود كه تا حد ممكن بارهایمان را به ارتفاع باالتري برسانیم از آنجا سعي. ٢ سمت بارگاه 

یكدیگر خواستیم همگي بدور   دسامبر بود، و فردا عید كریسمس و مي٢٣آنروز . را به زمین گذاشتیم و دوباره به پایین بازگشتیم
گروه به دو قسمت تقسیم شده . اصلي وارد شده است سیم مطلع شدیم كه آرتور با باقیمانده بارها به بارگاه  در آنجا با بي. جمع باشیم

و دومي با بارهاي باقیمانده كه بدلیل تغییر مسیر كشتي حامل .  روز١٢ الي ١٠بود، اولي با حداقل مقدار بار مورد نیاز براي 
 بشكه ٤٠ تا ٣٠باالخره تمام بارها متشكل از . دید اصلي جنب و جوش زیادي را به خود مي بارگاه .  با تأخیر وارد شدبارها مدتي
اما متأسفانه این امکان فراهم نشد كه همه در کنار . توانستیم خوش بگذرانیم و مراسم را به نحو احسن برگزار كنیم مي. رسیده بود

. رحمانه ما بود و این به خاطر محاسبات بي. اصلي بودند اصلي پیشرفته و مابقي در بارگاه  بارگاه بعضي از ما در . یكدیگر باشیم
در . بایست یكروز آنجا بمانیم رسیدیم مي بعالوه وقتي به آنجا مي. براي رفتن به پایین و بازگشت از آنجا دو روز وقت نیاز بود

.  ریاضت نگذراندن كریسمس با دیگران را به قیمت آن سه روز تحمل كنیمو تصمیم گرفتیم. دادیم  روز را از دست مي٣مجموع 
 .گر چه آنقدرها این موضوع ما را ناراحت نكرد

مواد آنرا از یكي از . او حتي موفق شد یك كیك بپزد. و من غذا را آماده كردیم ) Krzysiek Pankiewicz(كرزیسیك پانكیویچ 
از دو بشكه به عنوان میز و از دو . بد نبود.  از یك قوطي پیدا كرده بود نیز درست كردحتي ژله واقعي كه. ها بدست آورد بشكه

بعدازظهر باد شروع به . بایست منتظر طلوع اولین ستاره بمانیم با توجه به رسوم مي. بشكه دیگر به عنوان صندلي استفاده كردیم
اما در آن بعد از ظهر . كرد هوا داشت تغییر مي. الق مي زدوزیدن كرد، بادي قوي به روكشي كه بروي چادرمان كشیده بودیم ش

در . تر از كاتوویچ دود گرفته است در آنجا مشاهده ستارگان بسیار راحت. گشتیم ما نگران باد نبودیم و بدنبال اولین ستاره مي
 . روز بسیار واضحترند كوهستان ساعات شبانه

. هایمان نشستیم و فضاي یك عید كریسمس كامل همه جا را فرا گرفت وي صندليبرر. سرشار از احساسات بودیم! حاال پیدایش شد
 .داد هر لقمه آن گلوي كرزیسیك را خراش مي. بي شک هیچكداممان تا آن موقع چنین كیكي نخورده بودیم

. ن روز را خواندیمبا دعا شروع كردیم و چند سرود مخصوص ای. سعي كردیم این مراسم را تا حدودي شبیه به خانه برگزار كنیم
اصلي قرار  ها در بارگاه  چرا كه تمام نوشیدني. تنها چیزي كه كم داشتیم نوشیدني بود. سپس زمان یادآوري خاطرات فرا رسید

اصلي باشیم و در پشت میز بزرگ كریسمس چاي گورال تاترایي  توانستیم در بارگاه  خواستیم مي اگر مي. اما مهم نبود. داشت
چیزي كه بعدا باعث شد از این فداكاري خود احساس حماقت كنیم این بود كه . ي بهتر از آن كیك خفه كننده بخوریمبنوشیم و چیز

در صبح اول كریسمس طوفان بقدري شدید بود كه قادر نبودیم حتي از . وزید باد تمام مدت مي. اي در بر نداشت اینكار هیچ نتیجه
 .ما در همانجا تا روز اول سال بدون هیچ فعالیتي نشستیم. ي عظیم قرار داشتچادرها خارج شویم، بین چادرها توده برف
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اما آندري زودتر آمده بود و با پرزمك . كردم تا آن موقع هر زمان كه با آندري چوك در یك برنامه بودیم من با او كوهنوردي مي
مان یكسان بود، در نتیجه بطور  هوایي شرایط همآمده بودم و ) Krzyztof(پیاسچكي هم طناب بود، و من با كرزیشتف ویلیچكي 

تر شد ما چهار نفر به  لذا وقتي باد در روز اول سال كمي آرام. جایي براي تغییر در نفرات نبود. طبیعي با یكدیگر هم طناب شدیم
فتیم این تركیب را تا ما با یكدیگر خوب كار مي كردیم و تصمیم گر. این ترتیب تقسیم شدیم؛ آندري با پرزمك و من و كرزیسیك

 .پایان برنامه حفظ كنیم
 متري تشكیل شده ٨٠٠٠ متر ارتفاع دارد و یك قله بزرگ است كه از چهار قلة ٨٥٩٨. كانگچنجونگا سومین قله بلند دنیاست

قله اصلي كانگچنجونگا، و یالونگ كانگ )  متر٨٤٩٦(كانگچنجونگا مركزي )  متر٨٤٧٦(است، كانگچنجونگا جنوبي 
)Yalung Kang( قله غربي ،)متر٨٤٢٠ .( 

كانگچنجونگا از . كند زمستان فرق مي. توان در شرایط عادي تابستان مشكل قلمداد كرد مسیر عادي جبهه جنوب غربي را نمي
اولین صعود قله جنوبي كانگچنجونگا همچنین قله مركزي توسط یك تیم لهستاني انجام گرفته است؛ .  لهستاني است جهاتي یك قلة

در واقع . كرد یك صعود موفق زمستاني این زنجیره را كامل مي. ها همچنین یك مسیر جدید برروي یالونگ كانگ دارند لهستاني
 .توانستیم آنرا یك قله لهستاني بنامیم مي

اي مردانه  بودیم، و اغلب كارمان روبیدن برفها از روي چادرها بود، و بعد از ظهرها صحبته١  روز اول سال نو را در بارگاه
بله آقایان، ما االن اینجا هستیم، برفها را كنار بزنید كه بانوهاي موقر ما لباس شب خود را به تن . "شد بود كه رد و بدل مي

پلكها سنگین شدند و . توانند براي همیشه ادامه یابند ها نیز نمي ترین خیالبافي العاده ترین خاطرات و خارق اما حتي جالب." اند كرده
 .خوابیدیم.  شب سكوت همه جا را فرا گرفته بود٨اعت در س

حداقل برف .  صعود كردیدم و چادرهایي كه باد پاره كرده بود ولي هنوز قابل استفاده بودند را تعمیر نمودیم٢  روز بعد به بارگاه
 بر روي برف سفت و قدیمي، بدون ما. تازه روي آنها را نپوشانده بود، چرا كه در این سمت كوهستان باد همه را با خود برده بود

آنجا خوابیدیم و راهمان را با همان تركیب چهار نفره به .  متري صعود كردیم٧٢٠٠ در ارتفاع ٣ مشكل زیادي تا محل بارگاه
خیلي گذشت در این ارتفاع من و كرزیسیك  هوایي مان در برنامه لوتسه یك ماه مي با وجود آنكه از هم.  ادامه دادیم٤ طرف بارگاه 

 .كردیم بد كار مي
هوا نشده  نه آندري و نه پرزمك نیز چندان خوب هم. داد  چهار هفته اي كه در ارتفاع پایین گذرانده بودیم اثر خود را نشان مي

 . بازگشتند٣  متر فقط یك چادر برقرار كردیم و آندري و پرزمك به بارگاه ٧٨٠٠در ارتفاع . بودند
اما روز بعد . ومي را داشتیم كه با گذراندن یك شب در آن ارتفاع بتوانیم به سمت قله حركت كنیمكرزیسیك و من در دل امید مكت

در همان . اصلي پایین رفتیم را در همان حال گذاشتیم و یكراست تا بارگاه  ما بارگاه . هوا خراب شد و برف شروع به باریدن كرد
این تیم مسیر پاكوپي شده و مشخصي را . ري به بارگاههاي باال برساندموقع یك تیم دیگر شروع به صعود كرد تا تداركات بیشت

لذا عقیده . هوایي مناسبشان بود تنها مانع آنها عدم هم. توانست براي صعود به قله اقدام كند داشت كه بتواند دنبال كند و بعد از آن مي
 .توانند صعود كنند بر آن بود كه آنها تا جایي كه مي

 نفر در آنجا آماده ٢چیز براي استفاده  همه .  با تنها چادري كه در آنجا مستقر بود تبدیل به گلوگاه عملیات شده بود٤ اكنون بارگاه 
 نفره را به سمت قله آغاز ٢ نفره یا ٤وقتي دوباره نوبت ما براي صعود فرا رسید، مجبور بودیم تصمیم بگیریم كه یك حمله . بود
. كردند  نفره به سمت باال حركت كنیم و منتظر آنهایي بمانیم كه در جلو صعود مي٤ تیم تصمیم گرفتیم در غالب یك. كنیم
.  مستقر شویم و از آنجا به سمت قله حركت كنیم٤ توانستیم یك چادر اضافي نیز با خود ببریم تا هر چهار نفر بتوانیم در بارگاه  مي

وقتي به . گشتند  باال رفته و حاال باز مي٣ ورت گرفت، آنها تا بارگاه  ص٣ و ٢ مالقات ما با دسته جلویي در بین راه بارگاههاي 
كرد  آنجا رسیدیم متوجه شدیم آندري چوك هنوز خوب هم هوا نشده است و با شرایط معمول خود كه به خوبي در جلو حركت مي

كنند،  همه در این كوهستانها سرفه مياما . كشید در عوض او سرفه كنان خود را بسختي در پس بقیه باال مي. فاصله زیادي دارد
 .بخصوص در زمستان كه هوا بي نهایت خشك است

 برویم و بقیه روز بعد در پشت سر ما بیایند تا بار ٤ روز بعد به روشني به كرزیسیك گفتم كه بهتر است ما دو نفر به بارگاه 
 نفر با هم ٤اما در آخر تصمیم بر این گرفته شد كه هر . ندجاي بحث نبود، آنها به اندازه ما قدرت صعود نداشت. زیادي حمل نكنیم

 .صعود كنیم و لذا بارهاي اضافي را بطور مساوي بین خود تقسیم كردیم
 رسید و آندري كه ٤ پرزمك نیم ساعت بعد از من و كرزیسیك به بارگاه .  نفره ما بطرز رقت انگیزي متفرق شده بود٤در راه تیم 

شناختم نبود؛ همواره در شرایط عالي و در زمره كارآترین افراد  او آن آندري كه من مي. ساعت بعد از آن ١نمود  بسیار خسته مي
كرد، حتي با  كشاند و مرتب سرفه مي حال او فقط با قدرت اراده خود را باال مي. در زماني كه كار زیادي براي انجام موجود بود

 .شد هایش قطع نمي روهاي خاص سرفهسیم مبني برخوردن دا وجود توصیه دكتر توسط بي
زدند، من و  در حالیكه پرزمك و آندري چادر خودشان را مي. بایست چادرمان را از زیر برف بیرون بیاوریم  ابتدا مي٤ در بارگاه 

 .كرزیسیك نوشیدني را آماده كرده بودیم و به آنها دادیم
. توانست به درون كیسه خوابش بخزد  تازه آن موقع شخص ميگرفت،  ساعت وقت مي٢تمام این كارهاي جزئي به طور معمول 

یكبار دیگر . شنیدم هاي نازك چادرمان صداي سرفه بي وقفه آندري را مي از وراي آن پارچه. توانستم بخواب روم اما من مشكل مي
او . گفته بود به او بدهیم" دكتر توصیه كرد كه بخور چاي و چند قرص بیشتر از دارویي كه قبال. اصلي تماس گرفتم با بارگاه 
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 .هم به او بدهیم) Fursemid(اضافه كرد که در صورت نیاز چند فورسامید 
در صورت یا دستها این موضوع مسئله اي ایجاد . در ارتفاع بدن گاهي آب زیادي را در خود جمع مي كند. فورسامید مدر است

بعد از این توصیه آخري از طرف دكتر كمي بیشتر . د كه كشنده استشو) خیز(تواند باعث ادم كند، ولي در ریه یا مغز مي نمي
خوابهایمان رفتیم،  بنظر همه چیز آرام شده بود و ما به چادرمان و درون كیسه. صحبت كردیم، و سپس دیگر حوصله بحث نداشتیم

 .توانستیم وضع آندري را در نظر نگیریم اما نمي
 ."با این وضع فردا چكار كنیم: "پرسیدم

 ."حال بدي دارم، فردا به پایین مي روم" من واقعا: "آندري گفت
 ."آیم بسیار خوب، پس من هم با تو پایین مي: "پرزمك گفت

 ."كنیم به سمت قله برویم خوب، پس ما نیز سعي مي: "من و كرزیسیك خیالمان راحت شد و من گفتم
شب با چرتهاي كوتاه گذشت و بعد شروع كردیم به . شد شكسته مي را فرا گرفت و فقط گه گاه با صداي سرفه آندري  سكوت بارگاه

سپس مقداري آب بجوش بیاوریم و بزور . سپس جورابهایمان را خشك كنیم. بایست یخ كفشهایمان را ذوب كنیم اول مي. آماده شدن
هوا هنوز تاریك .  بیرون آمدممن اول از چادر. یازدهم ژانویه بود.  آماده حركت بودیم٤٥/٥در ساعت . سعي كنیم چیزي بخوریم

 .بود
 ."افتیم خیلي خوب، ما دیگر راه مي:" به دو نفر دیگر گفتم

 ."ما كمي استراحت مي كنیم زیرا فقط باید پایین برویم: " از چادر دیگر صداي پرزمك بگوش رسید
.  كرزیسیك نیز همین وضع را داشتبعد از چند صد متر من دیگر انگشتان پایم را احساس نمي کردم،. ما شروع كردیم به حركت

 صبح باالخره آفتاب به ما تابید، گرممان كرد و به ما ١٠از ساعت . دادیم اما به آرامي و بطور یكنواخت راه خودمان را ادامه مي
ركت سپس دوباره ح. كرزیسیك سكویي درست كرد و در آنجا نشست و كفشهایش را در آورد و انگشتانش را مالش داد. روحیه داد

در زمستان این مقدار . بایست پشت سر بگذاریم  متري را مي٨٠٠مسافت زیادي را پیش رو داشتیم، اختالف ارتفاعي . كردیم
 .بسیار زیاد است

آن قدم آهسته مخوف و . داشتم در درجه اول یك انگیزه بسیار قوي براي هر قدم كه بر مي. چیز زیادي از آن را در خاطر ندارم
نه خود را . اي طناب را مي دیدیم كه از زیر برف بیرون زده بود ما در مسیر عادي بودیم، لذا گاه و بیگاه تكه. حسبدون " تقریبا

توانستم  كرزیسیك از من جلو زد، نمي. كرد هر یك با سرعت خودش حركت مي. كردیم و نه حتي بین خود طناب داشتیم حمایت مي
ما فقط چند متر زیر قله در . او منتظر من نشد و به سرعت به پایین سرازیر شد. سیدپا به پاي او حركت كنم و او اول به قله ر

همچنین چند . دو عروسك پالستیكي متعلق به پسرانم را در آنجا گذاشتم. سپس من به قله رسیدم. سكوت از كنار یكدیگر گذشتیم
رود، مایل است شادي موفقیت را با  دیگران به كوه ميباالخره وقتي كسي با . تمام اینها شاید به نظر عجیب برسد. گرفتم عكس 

 :كرزیسیك بعدها در این باره گفت. دیگران تقسیم كند
شوي  درست وقتي تو را دیدم كه نزدیك مي. من در قله حدود نیم ساعت منتظر تو ماندم. مطمئن نیستم چه اتفاقي افتاد" من واقعا"

 ." چند دقیقه اضافي را منتظر بمانمتوانستم آن انگار نمي. به پایین سرازیر شدم
براي مثال دائما درباره یك . شوند كند، تفکرات انسان به نحو غریبي تیره و تار مي اما شخص در آن باالها به طرز دیگري فكر مي

اما این . داشتم هایش بهتر کار کنند آنها را در جاي گرمي نگه مي براي آنکه باطري.  بودم فکر مي کردم سیم که با خود آورده بي
ها  پس باطري. فكر در بین راه به ذهنم رسید که بهتر است آنها را در جیب کوله پشتي بگذارم تا در قله راحتتر آنها را بیرون آورم

وقتي به قله رسیدم اولین كاري كه كردم . ام و نزدیك بدنم قرار دادم  پشتي را از جاي خود درآوردم و آنها را در جیب داخلي كوله
توانستم تصور كنم چه اتفاقي  نمي. جیب کوله را زیر و رو كردم. گم شده بود. جستجوي باطري بود كه متوجه شدم در آنجا نیست

سیم یك  اما دلخور بودم، آن بي. اصلي مهمترین مسئله نیست هر چه باشد گفتگو با بارگاه . باالخره تسلیم شدم. براي آن افتاده است
هوا .  رسیدیم٤ به كرزیسیك رسیدم و دوتایي به بارگاه . اصلي با خود آن همه راه باال كشیده بودم گو با بارگاه كیلوئي را به امید گفت

بشدت سرد بود لذا اولین كاري كه كردم خزیدن درون كیسه خواب بود تا كمي گرم شوم، سپس كمي غذا درست كردم و باالخره 
در ارتفاع انسان از خود سئواالت زیادي .  تمام مدت در همان جیب قرار داشتسیم را برداشتم و چشمم به باطري افتاد كه بي
 .قادر نیست به آنها پاسخ دهد" كند، اما معموال مي

و از ارتباطهاي . تبریكاتشان پرشور نبود.  اصلي تماس بگیریم و خبر صعودمان را به آنها بدهیم توانستیم با بارگاه در نتیجه مي
توان " روید معموال وقتي پایین مي. ما از این امر متعجب شدیم.  اصلي متوجه شدیم كه وضع آندري وخیم است  و بارگاه٣ بارگاه 

آن دو به سمت پایین راه افتاده بودند ولي آندري فقط نیمي از راه را روي . اما اكنون متفاوت بود. یابید  از دست رفته را باز مي
 رفته بود و ٣ پرزمك به تنهایي به بارگاه . توانست ادامه دهد اتوان شده بود كه دیگر نميباالخره بقدري ن. پاي خودش طي كرده بود

در آنجا با آرتور هاژر، كرزیسیك پانكیویچ و لودویگ ویلشینسكي برخورد كرده بود و به اتفاق به باال برگشته بودند تا به كمك 
او از بروز . اصلي بودند و دكتر فورسامید با دوز باالیي تجویز كرده بود اكنون در ارتباط دائم با بارگاه  آنها هم. آندري بشتابند

 .خیز ریوي نگران بود
 .كردند اصلي را به سمت باال ترك كرده بودند و به همراه خود اكسیژن براي آندري حمل مي یك تیم به اتفاق دكتر بارگاه 

 به پایین سرازیر شده بود تا اكسیژن و وسایل ٣  دیگر از بارگاهآنها در نظر داشتند شبانه حركت كنند و در همان زمان یك تیم 
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. گذاشت و بسیار هولناك شده بود شرایط با گذشت ساعات رو به وخامت مي. تنفسي را به سرعت از آنها بگیرد و به باال برساند
 .رفت بین ميتوانست قبول كند كه این آندري بود كه بسیار بدحال بود و به آن شكل داشت از  هیچكس نمي

البته ما هم بسیار .  باقي بمانیم چرا كه تعداد زیادي از باال و پایین عازم آنجا بودند٤ به من و كرزیسیك گفته شد كه در بارگاه 
تصمیم گرفته شد كه ما صبح فردا براي . تر درحال وقوع بود فرسوده بودیم، بخصوص از حادثه ناگواري كه در چند صدمتر پایین

" یك شب بسیار سرد دیگر را گذراندیم و صبح روز بعد براي آماده شدن و بازگشت ابدا. ل آندري سرازیر شویمكمك به حم
 .بار را شنیدیم كه آندري در طول شب درگذشته بود  خبر مصیبت٨قبل از ترك آنجا در ساعت . متأسف نبودیم

. تر را گذارنده بودند كه در چادر كناري بودند شبي راحت نفر دیگر ٤او و پرزمك در یك چادر بودند، و از این بابت نسبت به 
خیال پرزمك كمي راحت شده و آماده .  شب آندري كمي بهتر شده بود٩در ساعت . پرزمك مرتب به او نوشیدني و غذا مي خوراند

و بخوراند، اما هیچ  او به طرف آندري برگشته تا یك فنجان چاي دیگر به ا١٠در ساعت . درست كردن نوشیدني دیگري شده بود
 .نشاني از حیات در او وجود نداشته است

. اصلي تماس گرفتیم سپس با بارگاه . خشكمان زد. سیم به ما گفت این مختصر داستاني بود كه لودویك ویلشینسكي از طریق بي
هر چیزي . كنیم یگري را متوقف ميهر گونه فعالیت د. تمام. برنامه پایان یافته است: "سرپرست تیم، آندري ماچنیك به ما پاسخ داد

 ."تمام. گیریم در آنجا با هم تماس مي.  بیاورید٣  با خود به بارگاه ٤ توانید از بارگاه  را كه مي
پرزمك كه از نظر . جان آندري باقي مانده بودند  با كرزیسیك پانكیویچ و آرتور هاژر برخوردیم كه در كنار بدن بي٣  در بارگاه

اكسیژن به ابتداي طنابهاي ثابت رسانده شده بود . ناتوان شده بود، با كمك دیگران به پایین برده شده بود" كامالروحي و فیزیكي 
 .گرفت به موقع در دسترس قرار نمي" فهمیدیم كه قطعا" ولي بعدا

یا . در آن قرار داشتیمشروع كردیم به بحث راجع به موقعیتي که .  خوابش دراز كشیده بود آندري انگار خوابیده است در كیسه
خواستم او را به پایین ببریم، ولي وقتي  من مي.  متر دفن نماییم٧٤٠٠بایست او را به پایین حمل كنیم یا او را در همان ارتفاع  مي

ه كرزیسیك و من بخاطر صعود قله بسیار فرسود. یك نفر گفت چطور اینكار را انجام دهیم متوجه شدم خودمان چقدر ناتوان هستیم
اما در پایین كسان .  كمك كرده بود نیز تالش بسیار زیادي به خرج داده بود٣ شده بودیم و آرتور كه به حمل آندري به بارگاه 

 .نظر آنها اكنون بسیار مهم بود.  كوهنورد از گروه نجات تاترا قرار داشتند٣دیگري بودند كه در میان آنها 
بگویید آیا امکان انجام این كار را . شما متخصص هستید. كنم اما زیاد اصرار نمي. یاوریممن مایلم كه آندري را پایین ب: "من گفتم
بایست از درون شكافها عبور دهیم، از  جسد را مي. العاده سخت خواهد بود دانستم گفتنش ساده است اما انجام آن فوق مي" داریم؟

صحبت از كاري بود كه به . ا دستان آزاد نیز حركت كردن مشكل استها به پایین بفرستیم و از جاهایي ببریم كه ب باالي سراشیبي
بعد از گفتگوي زیاد این عقیده چیره شد كه در تئوري این كار شدني است ولي در عمل ما . راحتي ممكن بود یك هفته طول بكشد

شد كه  و تمام اینها منجر به این مي. دبازگشت ممكن بود مدت زمان زیادي به طول بیانجام. توان و نیروي انجام این كار را نداریم
تر  حمل او به پایین.  انجام داد٣ شد در بارگاه  اصلي جایي در یك شكاف دفن كنیم، همان كاري كه مي پیكر آندري را در بارگاه 

فن كنیم و یك رسم ، د٣ جا كه مرده بود، در بارگاه  لذا بهتر بود او را در همان . گرفت براي دفن در خاك یك هفته دیگر وقت مي
 بایست او را بعد از مرگ نیز آنقدر به این طرف و آن طرف بكشانیم؟ چرا مي. ساده هیمالیایي را بجا آوریم

شكافي عمیق كه در . تر از چادر، یافتیم  متر آنطرف٥٠یك شكاف مناسب، . مراسم تدفین بطور كامل برعهده ما چهار نفر بود
بطرز . اش به لبه شكاف كشاندیم ماني خواب و وسایل شب هر بود كه جسد او را با كیسهپیش از ظ. شد تر مي پایین باریك

گویي كوهستاني كه او عشق آن را در دلش پرورانده بود . تابید هوا آرام بود و خورشید مي. رسید اي آرام به نظر مي العاده خارق
 .خواست مزاحم او شود نمي

 . . ."پدر مقدس، "
آندري چوك تنها . خواست تا بار دیگر دركوه قدم بگذارد د كه آندري دیگر از درون آن كیسه خواب برنميشد قبول كر مشكل مي

ما را نه تنها كوهستان بلكه . با او بود كه براي اولین بار گام در هیمالیا نهاده بودم. یكي از ما نبود، او به واقع روح سیلزیا بود
 .بسته ساخته بودمسائل بیشتري در خانه نیز به یكدیگر وا

 . . ."مریم مقدس مهربان "
كردم انسان در كوه قادر نیست احساسات غلیظي داشته باشد، نه شادي و نه اندوه، آن موقع فهمیدم كه اشتباه  تا آن زمان فكر مي

 .ام كرده
 . . ."خداوندا، آرامش ابدي به او عطا فرما "

برروي آن كلنگش را كه نام او را برخود .  به آرامي در انتهاي آن قرار گرفتآندري را با طناب به پایین فرستادیم تا موقعي كه
 .پوشاندیم حس كردم باید چیزي بگویم داشت گذاشتیم زماني كه داشتیم روي او را با یخ و برف مي

بغض در . ب بیاورماي بر ل صحبتم را شروع كردم ولي بعد دیگر نتوانستم كلمه." كنیم براي آخرین بار با آندري خداحافظي مي"
هاي نشانه مسیر یك صلیب درست كردیم و بر روي قبر  با ني. گریستم تمام كوهستان اندوهگین بود، و من داشتم مي. گلویم شكست

كردم متوجه عكسي شدم كه یكروز قبل از مرگ آندري در بین بارگاههاي  یك ماه بعد كه عكسهاي برنامه را ظاهر مي. او گذاشتیم
در پشت سر آندري یك صلیب كه از یك چوب ني و یك . اند كرزیسیك ویلیچكي، پرزمك و آندري ایستاده.  شده بود گرفته٣ و ٢

. بسیار شبیه همان صلیبي بود كه دو روز بعد ما بر روي قبر هیمالیایي او قرار دادیم. شود تكه طناب بوجود آمده است مشاهده مي
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 اي از سرنوشت بود؟ آیا نشانه: شوم نگرم متعجب مي هر گاه به آن عكس مي
سومین برنامه پي در . روز بعد در پي یك بحث غیر الزم با آندري ماچنیک من، كرزیسیك و آرتور به طرف پایین سرازیر شدیم

 .یافت پي بود كه با یک حادثه ناگوار خاتمه مي
برنامه .  اتفاقي افتاده است و نه هیچ چیز بیشترما به او گفتیم چه. در فرودگاه ورشو یك گزارشگر تلویزیون ما را سؤال پیچ كرد

. اي از مردم از آن خوششان آمد و برخي خیرپاره. تلویزیوني بخصوص براي برانگیختن احساسات بینندگان طراحي شده بود
نترل كنند، توانند كشش زیادشان نسبت به خون را ك بعضي از خبرنگاران مي. آن حادثه تلخ سهم بسزایي را در آن داشت" مسلما

به ایستبنا جایي كه . كنم عملکرد خبرنگاران لهستاني تا حدود زیادي قابل قبول باشد از این جهت گمان مي. توانند بعضي نمي
 Katowice( اما در آنجا یك خبرنگار از كاتوویچ وركرز تریبون . باالخره به خانه رسیده بودم. ام منتظرم بودند بازگشتم خانواده

Workers Tribune (همه چیز را به او گفتم تا بتواند مطالب الزم را براي . خواست داستان آنرا بنویسد به سراغم آمد كه مي
سه هفته بعد مابقي تیم و ماچنیك بازگشتند و علیه تریبون شكایت بردند كه . تهیه یك داستان مسلسل طي چهار هفته فراهم آورد

در نتیجه قسمت پنجمي هم به چاپ رسید كه او موفق شده بود در .  سرپرست گفتگو كندماند تا با او به عنوان بایست منتظر مي مي
 .به آن توجهي نكردم، اما این برنامه احساس ناخوشایندي را در من باقي گذاشت. آن تقصیراتي را متوجه من و ویلیچكي سازد

او از قبل . رفتم بایست به دیدن همسر آندري مي  ميتوانستم آنرا به شخص دیگري بسپارم، یك وظیفه دیگر به عهده داشتم كه نمي
گذشت، جریان ماوقع در  از تمام جزئیات اطالع داشت، چرا كه مدتها از وقتي كه من با تلفن خبرها را به بیلژوسكي داده بودم مي

این خانواده را كه بخوبي بایست  مي. كرد اما این موضوع چیزي را عوض نمي. ها و تلویزیون هم منعكس شده بود رادیو، روزنامه
 .شناختم مالقات كنم و عذاب زنده بودن در حالیكه آندري مرده بود را تحمل كنم مي

در . فقط یك برادر، زیرا برادر دیگر او نیز مرده بود. همسر آندري، دختر بسیار كوچكش، برادر و مادرش منتظر من بودند
 .كوهستان
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 ١٢فصل 
  ١٩٨٦، جبهه جنوبي، K2 ؛ هر کاري دوست داري انجام بده

 
كرد، بلکه به دور كمر غیر ورزشكارانه من  او به چشمان من نگاه نمي" پس این كوكوچكا تویي؟ شباهتي به یك كوهنورد نداري؟" 

. شد كه راجع به این موضوع اظهار نظر كند اما این دلیل نمي. نگریست  بود ميكه در طول این چند ماه عدم فعالیت بزرگ شده
. اش كاري نداشت جز اینكه در آلپ باال و پایین بدود اي الغراندام بود؛ او كه در زندگيخود او مانند یك سگ شكاري مسابقه

ما همگي با یكدیگر در . اي كوه بودندراهنم" اشخاص دیگري نیز مانند او بودند؛ آلماني، اتریشي و سویسي كه عمدتا
سر و صداي ناشي از فعالیتهاي . توان با اتومبیل به آنجا رفت، مالقات كردیم  كه ميK2، آخرین روستاي مسیر )Dasu(داسو
ا گوش بایست به آنها پرداخت ت كارهاي بسیار مهمتري بود كه مي. شد بزودي برنامه شروع مي. سازي همه جا را پر کرده بودآماده

 .کنیم  متر با هم صحبت مي٨٠٠٠با خودم گفتم در ارتفاع . دادن به حرفهاي راهنماهاي سویسي، لذا به راه خودم رفتم
بعد از آن تجربه تلخ با سرپرست تیم . كنم كوتاه و موجز آنرا شرح دهم المللي پیدا شد؟ سعي مي چطور سر و كله من در این تیم بین

دیگر در تیم بزرگي شركت نكنم و در عوض با تالش خودم در گروههاي كوچك و به روش سبکبار كانگچنجونگا تصمیم گرفتم 
در واقع از فكر درگیر شدن در . متقاعد شده بودم این کار امكان پذیري است" مانند بسیاري دیگر كامال" شخصا. به هیمالیا بروم

بسیار خوب، حاال چه؟ در یك روز آرام كه در خانه نشسته . شد یك تیم بزرگ و برخوردهاي موجود در آن مو برتنم راست مي
 .به صدا در آمد) Szczecin(بودم صداي زنگ تلفن از سشچین 

 K2مرا به یك برنامه صعود ) Herlligkoffer(هرلیخ كوفر . هستم) Todek Piotrowski(سالم یورك من تودك پیوتروسكي "
 "اي داري؟ عالقه. د ببرمتوانم یك نفر دیگر را با خو مي. دعوت كرده است

دكتر كارل ." البته كه عالقه دارم. بله"گفتم " ام را بیان كنم و صریحا توانستم پاسخ رسمي و از پیش آماده در آن لحظه دیگر نمي
او  بیست و چهارمین آنها بود و K2هاي هیمالیا بود، این برنامه  هرلیخ كوفر اهل مونیخ یك سازماندهنده بسیار معروف برنامه

او همواره یك سازمان دهنده بوده است و نه یك كوهنورد و این با . اش را در آنجا جشن بگیرد  سالگي٧٠خواست جشن تولد  مي
كند و بعد از مدتي دیگر كه از نظر فیزیكي قادر به كوهنوردي سطح باال نیست،  رسم معمول كه شخص ابتدا كوهنوردي مي

كارل مدتها بود كه از كار افتاده شده بود، لذا در برابر سنت . گیرد، متفاوت است عهده ميها را به  رهبري و سازماندهي برنامه
با او همه چیز از یك قرارداد شروع شد كه در آن ذكر شده بود تمام فیلمهایي كه در كوهستان گرفته . كرد كوهنوردي مقاومت مي

این روش .  حمل كرد٢  كیلوگرم را به بارگاه١٢٠ و ٣ را باید به بارگاه كیلوگرم بار ٥٥٠شوند باید به او تحویل داده شوند، و اینكه 
 .بسیار آلماني او در محاسبات دقیق همه چیز، زیاد خوشایند كسي قرار نگرفت

شد و طي آن خانواده  تا آن موقع هرگز چیزي را در برنامه امضاء نكرده بودم، مگر توافقي كه قبل از حركت مي. من هم همینطور
شنیده . اما این یكي داستان دیگري بود. ام مخارج بازگردان جسدم را به كشور بخواهند توانستند از بیمه ر صورت مرگم نميمن، د

هاي بزرگ انس و الفتي  اش در برنامه بخصوص با آن سابقه طوالني. بودم كه هرلیخ كوفر با كوهنوردان جوان میانه خوبي نداشت
تواند پاي خیلي  بخاطر آن شخص مي.  بودK2اما اینها بهاي صعود جبهه جنوبي . كرد ساس نميهاي به روش سبکبار احبا برنامه

 .شدم كرد بسیار سرخورده مي اگر فرد دیگري قبل از من آنرا صعود مي. سالها در رویاي آن بودم. چیزها را امضاء كند
ترین  او شاخص. یخ كوفر از طرف من داشتنیز نقش مهمي در قبول شرایط هرل) Todeusz Piotrowski(تودژ پیوتروفسكي

صعودها را در تاترا، آلپ و نروژ در  كوهنورد در تاترا بود، یك متخصص واقعي در كوهنوردي زمستاني كه بسیاري از اولین
یك نقطه را انجام دادند كه در زمان خود ) Noshaq(او به همراه آندري زاوادا اولین صعود زمستاني قله نوشاق. اش دارد كارنامه

اي   در برنامه١٩٧٤در سال .  متري در زمستان صعود نشده بود٧٠٠٠شد، چرا كه تا آن موقع هیچ قلة  تحول بزرگ محسوب مي
اي مقصري  در آن دوران براي هر حادثه. كشته شده بود) Latallo(براي صعود لوتسه شركت كرده بود كه در طي آن التالو 

در نتیجه آن او باشگاه را ترك كرد و سالها از جریان اصلي كوهنوردي .  تودك انداخته شدجستند و تمام تقصیرات به گردن مي
او كوهنوردي . اما او فعال بود و در طي همین مدت با نگارش چندین كتاب كوهنوردي برهمگان شناخته شده بود. کناره گرفت

 .شد قلم را از دست او جدا كرد كرد، اما مشكل مي نمي
" اما ظاهرا. هاي دیگري نیز شركت كرد سپس در برنامه. میر پیوستها كمي آب شد و او به برنامه ما در تریچ سال یخ٤بعد از

. بخت و اقبال جزء مهمي در كوهستان است.  متري نرسید٨٠٠٠اي  هرگز پایش به قله. بخت زیادي براي صعود به قله نداشت
اند، اما در شرایطي كه زمان رو  ین شرایط جسمي و روحي براي صعود دیدهبارها اتفاق افتاده است، كوهنورداني خود را در بهتر

اش به نام یك  لذا تودك كه از اوایل دوران كوهنوردي. اند اند كه به قله نزدیكتر بوده به اتمام بوده است كساني براي قله انتخاب شده
غیرمنصفانه كسي را گرفت كه در ارتفاعات " امالناپذیر كه هرگز هیچ مشكلي نداشت شناخته شده بود لقب ك كوهنورد خستگي
دیدم كه چقدر از نظر روحي و فیزیكي آرامش داشت، و هیچ وقت   متر او را مي٧٧٠٠میر در ارتفاع در تریچ. هرگز موفق نبود

 .دانستم او ذخیره فراواني دارد هایش نزدیك شود؛ مي براي انجام كاري نیاز نداشت كه به مرز توانایي
این همان . توانست هر یك از دوستان فراوانش را به برنامه هرلیخ كوفر ببرد او مي. تي او تلفن زد احساس آسودگي كردمحال وق

اش داشت باشد  اي از موفقیت قبلي هیچ جا نوشته نشده است كه اگر كسي سیاهه. موضوعي است كه در تشكیل یك تیم دخیل است
 .كند كه با او راحت باشد  كسي را انتخاب مياما شخص. شتابند، خیر همه به روي او مي
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تنها چیزي كه بدان نیاز بود یك میلیون . خواب بود  عدد كیسه٢٠ عدد كت پر و ٢٠تنها وظیفه من در جهت سازماندهي تیم تهیه
. آباد كمك كرد المباشگاه خانگي ما و انجمن كوهنوردي لهستان به ما در پرداخت هزینه بلیط تا اس. زلویت بود و دستور تهیه پرها

 .تهیه مابقي هم چندان مشكل نبود
 كیلو باري را كه از طریق كشتي بدانجا حمل شده بود تحویل بگیریم و به ٣٠٠در پاكستان من و تودك به كراچي رفتیم تا 

 .تشریفات اداري مربوط به آن ما را چندین روز با آن بارها این طرف و آن طرف كشاند. آباد بیاوریم اسالم
. شدم این اولین باري بود كه درگیر سازماندهي تیمي از غرب مي. در نتیجه تازه در داسو بود كه ما با دیگران مالقات كردیم

در هر قدم مقداري . در كراچي در حین پرداختن به امور اداري ترخیص من و تودك عصبي بودیم. شد تفاوت را دیدبراحتي مي
. گذاشت تاني ما در جستجو براي چند صد روپیه در این جیب و آن جیب سر به عصیان ميشد و خوي لهس پول از ما خواسته مي

ما كه انتظار شنیدن نصایح یا ). كه در اسالم آباد منتظر ما بود(بقدري ناراحت بودیم كه با تلفن با هرلیخ كوفر تماس گرفتیم 
خواهند  هر چقدر مي. كنید م شما از چه چیزي صحبت ميتوانم بفه من نمي: "كشیدم در عوض پاسخ شنیدیم كه  تشویق او را مي

 ."بپردازید، حتي شده پنج برابر آنرا بپردازید و خود را نگران این چیزها نكنید
توانستیم با او صحبت كنیم، ما كه از اولین سفرهایمان به خارج یادگرفته بودیم كه باید حساب هر یك روپیه را داشته  چطور مي

حال او به وضوح تكدر .  روپیه ارزانتر به انجام برسانم١٠بود كه من دو روز كلنجار رفته بودم تا كاري را با گاهي شده . باشیم
 .داد اي كه در برابرش گذاشته بودیم نشان ميخود را از مسئله پیش پا افتاده

 "مشكل چیست؟.  روپیه بپردازید٥٠٠٠ روپیه بپردازید، ٥٠٠٠اگر مجبورید "
مان اقدام كنم ساعتهاي زیادي را  بایست براي كرایه یك كامیون براي برنامه هر زمان كه مي. ستم این را درک کنمتوان من فقط نمي

 دالر تغییر بسیار كوچكي ٢٠٠٠ یا حتي ١٠٠٠، ٢٠٠، ١٠٠حال با دنیاي كساني روبرو شده بودم كه . كردم صرف چانه زدن مي
دادیم،  خواستیم سفارش مي شدیم و هر چه كه مي  بودیم براحتي داخل رستوراني ميوقتي كه با آنها. آورد در بودجه تیم بوجود مي

 .جویي براي خودمان غذا بپزیم  هتلها براي صرفه دیگر الزم نبود در ارزانترین. بجاي آنكه ببینیم چقدر پول داریم
شد و ارزانترین   كه در لهستان یافت ميتیمهاي لهستاني جورابهایي. طبق قوانین دولت باید كفش و جوراب باربران تأمین شود

باربران تیم هرلیخ كوفر هرکدام یك جفت كفش آدیداس گرفتند كه هنوز نگرفته آنها را فروختند و در . آوردند كفشها را با خود مي
 .رفتند پایشان همان گالشهایي را به پا كردند كه در زمین خالي یا برف با آنها راه مي

من مدتها بود كه آرزوي . كوفر همچنین هر یك یك جفت جوراب پشمي مرغوب سویسي هم دریافت كردند باربر تیم هرلیخ ٣٠٠
مطمئن بودم كه هرگز حتي " گیرند كامال نگریستم كه جورابهایشان را تحویل مي داشتن یكي از آنها را داشتم و وقتي آنها را مي

من حسود . فروختند شتافتند و آنها را به پشیزي مي ن فروشگاه در شهر ميآنها به طرف اولی. پوشد یكي از آنها نیز جورابها را نمي
لیكن شستم خبردار شد كه وسایل من بیشتر شبیه به . خواستم سعي كنم یكي از آن جورابها را از چنگ باربري درآورم نمي. نبودم

 .هایم وسایل آن باربران است تا وسایل هم تیمي
سردار دیگر داشتیم كه كارها یك سردار، معاون و چندین كمك. پیمایي خود را بهتر نشان داد ولخرجي به سبك غربي در طول راه

داشتند بسادگي او را لخت . شددیدم آنها چطور هر دم گوش هرلیخ كوفر را مي برند نفسم تنگ مي وقتي مي. گرداندند را مي
حتي از مغزش ! گفت متشكرم پرداخت و مي  هرلیخ كوفر فقط ميشناختم، اما من به طور غریزي تمام كلكهاي آنها را مي. كردند  مي

موضوع . امین برنامه او به هیمالیا بود٢٤و این . در چشمانش نگاه كند و او را فریب بدهد" گذشت كسي بتواند مستقیما هم نمي
" شده بودم كه به تودك گفتم روشن بود؛این مسائل جزئي هیچ وقت مورد عالقة پروفسور نبود، اما من بقدري از این وضع شاكي 

نگاه : "با آرامش یك درویش به من نصیحت كرد كه" كنم دیگر بتوانم تحمل كنم نگاه كن اینها چه رفتاري با او دارند، من فكر نمي
 ."به تو چه ربطي دارد؟ خونسرد باش. نكن

توان چشمان را  ام كه مي ا اینحال من یاد گرفتهب. دندانهایم را به هم فشار دادم و به خودم گفتم این موضوع به من دخلي ندارد
روشن بود كه كارل هرلیخ كوفر كنترلي بر " كامال. برروي فریبكاري جزئي بست، ولي سردار نباید فراموش كند كه رئیس كیست

د داشت، مردي هاي بزرگش به پاكستان به او اعتما سردار مردي بود كه هرلیخ كوفر در طي بارها برنامه. گذشت نداشت آنچه مي
در " آشپز دائما. كارل یك سرویس شخصي درجه یك و دائمي داشت. كرد كه همواره مؤدب و همواره با محبت با كارل صحبت مي

با . كنار كارل براي انجام اوامر او حاضر بود، یك فنجان چاي، چادر همواره برپا، محل خواب آماده، به عبارت دیگر رفاه كامل
 .چاپد داد كه سردار در هر قدم دارد او را مي تي این سرپرست بسیار با تجربه هم تشخیص نميداشتن این شرایط، ح

این موضوع به فرد در بارگاه . كوپتر سفارش داده بود این اولین تیمي بود كه سرپرست حتي قبل از حركت تیم چندین پرواز هلي
. تواند با دنیاي متمدن ارتباط برقرار كند ز به سرعت ميدانست در صورت نیا داد، زیرا مي اصلي آرامش خاطر فراواني مي

 ١٠گذاشتیم و بعد از  چیز به صورت آماده مصرف وجود داشت، كافي بود روي اجاق مي همه. مشكلي هم با غذا وجود نداشت
صلي را راحت ا و چه وسایل آشپزي جالبي، هر چیزي كه زندگي در بارگاه . دقیقه استیك، سیب زمیني و كلم حاضر شده بود

شد كه  بندي مي هاي لهستاني كه سوخت طوري تقسیم آب گرم به مقدار كافي وجود داشت، نه مانند برنامه. سازد وجود داشت مي
 .دیگر جایي براي تهیه آب گرم براي شستشو وجود نداشته باشد

آنها اغلب تداركات بهتري از .  انتقاد قرار دهمها را مورد خواهم به یكباره و بدون غور بیشتر، تداركات و سازماندهي لهستاني نمي
اما اینجا هیچ تحمیلي وجود . جویي را انجام دهند كنند در هر موردي نهایت صرفه یك تیم كوچك و آماتور غربي دارند كه سعي مي
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رفته و  شپزخانه كردم خیلي راحت به چادر آ اگر احساس گرسنگي مي. توانستم سر و وضعي صفا بدهم نداشت، با خیال راحت مي
المللي بود و  تیم كارل هرلیخ كوفر یك مسئولیت بزرگ بین. مجبور نبودم منتظر ساعت مقرر غذا خوردن شوم. خوردم چیزي مي
 .داد تا بطور كامل به امر صعود توجه كند رضایت داشتم از احساس آزادي كه این تیم به انسان مي" من كامال

این . پیمایي متوجه شدم كه این جوانها هیچ بلندپروازي واقعي در امر كوهنوردي نداشتند  طول راهاما بعد از چند مكالمه كوتاه در
من در كنار بعضي از بهترین . كردیم من و تودك بودیم كه برصعود یك مسیر جدید برروي جبهه جنوبي به روش آلپي اصرار مي

رسیدن به قله به هر . كردند آنها به گونه دیگري فكر مي. كردم ت ميزدم، اما انگار با دیوار صحب  جوان سویسي قدم مي راهنماهاي
. سعي كردم آنها را درك كنم اما طبیعت ما با هم ناسازگار بود. شكل ممكن كافي بود، سپس بازگشت به خانه با آخرین سرعت

د، و كافي است كه در كنار هایش سر و كار دار یك راهنماي آلپ با مشتري. داشت حسابگري خشكي آنها را به حركت وا مي
هیچ كدام از آنها چندان توجهي به اینكه از چه مسیري . گذارد  را صعود كرده است كه بر مشتري تأثیر ميK2اسمش بنویسد كه 

" قطعا. اند  شركت داشتهK2توانم بگویم بسیاري از آنها برایشان كافي بود كه بگویند در تیم  حتي مي. قله صعود شود نداشتند
اي درگیر شوند كه  حتي ممكن بود در حادثه. ظار داشتند که اوقات سختي را بگذراند، البته تا جایي كه بیش از حد سخت نباشانت

ماجراجویي . اما در درجه اول و مهمتر از هر چیز اینكه ریسك زیادي نكنند. توانستند تا سالها آن را تعریف كنند در آنصورت مي
. توان یک اتومبیل غربي با لهستاني را در نظر گرفتها مي  بهتر كوهنوردان غربي با لهستانيیسهبراي مقا. بله ولي ریسك خیر

یك اتومبیل لهستاني سنگین، نامرغوب و غیر اقتصادي است، ولي در روي زمینهاي . اتومبیل بر روي یک جاده خوب عالي است
كوهنوردان غربي هم وقتي هوا خوب . را با یك تانك مقایسه كردتوان آن ناهموار بسیار بهتر از یك اتومبیل غربي است، حتي مي

اما شرایط باید به . بندند در آنصورت دست همه را از پشت مي. باشد، مسیر دیده شود و خطري هم وجود نداشته باشد عالي هستند
مي ناهموار باشد خیلي سریع از كار اگر جاده ك. انداز داشته باشند طور كامل مهیا باشد، باید یك جاده خوب و زیبا و بدون دست

 .افتند مي
چین  تعجب آور بود چرا كه هرلیخ كوفر این افراد را با هدف دستیابي به یك موفقیت بزرگ ورزشي دست" این مسائل برایم كامال

اش به  آخرین برنامه" ها، یا عمال ممكن بود یكي از آخرین. آنرا خیلي صریح گفته بود. براي او این یك تیم حیثیتي بود. كرده بود
 و یك K2جبهه جنوبي . هدف اسمي تیم خود بسیار بزرگ بود. قراقروم باشد و تمایل داشت آن را با تاجي از موفقیت جشن بگیرد

 .خواست موفق شود مسیر جدید روي برودپیك، دست باال را گرفته بود و مي
اختالف عقیده . وهنوردي داشتند، یك نگاه جدي با مقوله كوهنوردياما این تك خالهایي كه او انتخاب كرده بود نگاه دیگري به ك

ها  ما دو تا لهستاني. ها نیز همیشه وجود داشت ها و آلماني ها و بین اتریشي ها و اتریشي ها، بین سوئیسي ها و سویسي بین آلماني
دانستند نتیجه آن چه  به آن دست بزنند زیرا نميكردند   تخم مرغ گندیده كه جرأت نمي٢بدقت كنار گذاشته شده بودیم، كمي شبیه به 

ساخت این  اما موضوعي كه مرا نگران مي. از نظر اجتماعي گروهي انسان قابل تحمل بودند. ما اعتراضي نداشتیم. خواهد بود
 شود با آنها درباره یك مسیر جدید صحبت كرد؟ بود كه آنان در كوه چند مرده حالجند؟ و آیا مي

 هفته زماني كه در كراچي منتظر تحویل بارها بودیم صحبت ٢ما درباره آن به مدت .  عدم تفاهمي وجود نداشتبین من و تودك
تودك از ابتدا محل . بایست به بندر و سپس به هتل برویم، لذا وقت زیادي براي صحبت و تفكر داشتیم هر روز مي. كرده بودیم

 .گریزي را كنار گذاشته بود
مرتب عكسهاي جبهه جنوبي را مانند یك دختر . توانیم از مسیر عادي به قله برویم د راه نداد، هر لحظه مياو گفت اگر مسیر جدی

. بله. خوب: "یك روز نه اینكه بخواهد مرا از سرش بازكند، گفت . گذارد دیدم كه تأثیر خودش را مي دادم و مي زیبا به او نشان مي
او اكنون مانند كسي . تودك گیر افتاده بود. ام دانستم كارم را انجام داده ر گذاشتم، زیرا ميعكسها را كنا." مجبوریم آنرا امتحان كنیم
بسیار مایل بودم ببینم . اما مهمترین بخش هنوز در پیش بود. كرد اي كه ارزش تالش را دارد صحبت مي كه اعتقاد عمیقي به پروژه

 .اي به دستش بیاید و از هر یك از ما سؤاالتي كرده بود تا زمینهدر داس" قبال. كند كارل هرلیخ كوفر چه موضعي اتخاذ مي
 ."به نظر شما بخت صعود جبهه جنوبي چقدر است؟ بنظرم این مسیر جالب بیاید"

هاي موقعیتي شدم كه او ممكن است با  در اینجا متوجه اولین نشانه. كرد او امكاني را پیشنهاد كرد كه چندان مرا به خود جذب نمي
 .رك باشم" لذا تصمیم گرفتم راجع به آن كامال. اش را عوض نكند رفتن در آن عقیدهقرار گ

توان با صعود آن از این  ام كه مي لیكن متوجه مسیري شده. ام و مطمئن هستم كه قابل صعود است روي آن جبهه بوده" من قبال"
 ."نقاب بسیار خطرناك اجتناب كرد

آنها . در خاطرم نقش بسته است" این كلمات كامال." گذارم عقاید دیگران بسیار احترام ميمن به: "در واقع گفت. او مجادله نكرد
 ما در طي مسیر سخني گفت كه هیچكدام ما انتظار آنرا  سپس در یكي از گفتگوهاي بعدي. هایي از یك سرپرست فهیم بودند نشانه

از حاال برنامه طبق پیشنهاد شما پیش . راجع به مسیر متقاعد كردیدشما به واقع مرا . شما دو تا ویلونیستهاي اول هستید. "نداشتیم
بعد از آن او . او بدون هیچ شرطي عقیده ما را پذیرفته بود. ما درگیر شده بودیم." هر چیز بخواهید فراهم خواهد شد. خواهد رفت

اصلي  ند و چندین روز بعد از ما به بارگاه او عقب ما. هوایي او كندتر از ما بود هم. اش بپردازد بایست به خودش و سالمتي مي
 .رسید

گروهي تصمیم خودشان را گرفته و رفته " اما قبال. او تا زماني كه ما بارهاي خودمان را براي جبهه جنوبي آماده كرده بودیم نیامد
من و تودك در سكوت به آنها . خواستند از مسیر عادي برودپیك را صعود كنند و به موضوع دیگري عالقه نداشتند بودند، آنها مي



 ٧٤

جاي ابراز . فقط سه سویسي و یك نفر آلماني كه همگي راهنماي كوه بودند دالیل مرا و مسیرمان را قبول كردند. نگریسیم
.  را صعود كنندK2چندین تیم دیگر تصمیم داشتند . المللي شده بود وجود نداشت شلوغ كه مانند یك هتل بین نارضایتي در آن بارگاه 

 Janusz(ها، چند لهستاني دیگر به سرپرستي یانوژ مایر  آمریكایي) به همراه واندا روتكیویچ(ها  ها، فرانسوي ها، انگلیسي یتالیایيا
Majer (ها و یك ایتالیایي تنها به نام رناتو كاساروتو  ها، اتریشيجنوبي كره)Renato Casarotto ( كه از كوه بزرگ باال و
شرایط زیاد خوب . ز بعد ما شش نفر این كندوي شلوغ را ترك كرده و به سمت جبهه جنوبي حركت كردیمچند رو. رفت پایین مي

رفتیم و در نتیجه چندین روز طول كشید تا بتوانیم كار اصلي كوهنوردي را  نبود، یك الیه برف پودر كه تا زانو در آن فرو مي
هر وقت به . افتند ها كم كم عقب مي شدیم متوجه شدم كه سوئیسي دیك مي نز١وقتي به محل از پیش تعیین شده بارگاه . شروع كنیم

 متر عقب افتاده ١٠٠. دهند كردم كه روحیه خود را دارند از دست مي حس مي. كردم فاصله بیشتر شده بود پشت سرم نگاه مي
 .گردند فریاد زدند كه باز مي. بودند

هایمان  توانیم كوله نمي" ما واقعا.  بیایید١ الاقل تا بارگاه. آور است خجالت" م وقتي نفسم از برف كوبي عمیق كمي بازآمد فریاد زد
 ."كنیم زنیم و بعد با هم صحبت مي بیائید باال، یك چادر مي… را در وسط برفها ببندیم

 متر رسیدیم ٦٠٠٠ارتفاع  در ١ به محل بارگاه. پاسخي نشنیدم، اما بعد از چند لحظه آنها حركت كردند، گام به گام، اما رو به باال
تر از آنست كه   ها بودند كه به صراحت اقرار كردند مسیر بسیار خطرناك این سوئیسي. و منتظر آنها شدم تا با یكدیگر گفتگو كنیم

 .ایم، انرژي خود را از دست داده بودند شد گفت شروع كرده اند و حاال كه به زحمت مي زده آنها حدس مي
مسیر عادي هم به همین اندازه . ارتفاع شما را خسته كرده است. هوایي است موضوع بر سر هم: "قاعد كنمسعي كردم آنها را مت

تر از اینجا باشد، ولي فقط  شاید كمي ساده. آنجا هم جاده اتوبان وجود ندارد، آنجا هم به همین اندازه مشكل است. خطرناك است
 . . ."كمي

چیز بیشتري وجود نداشت كه من یا تودك . رفتند شان را تكان دادند؛ فردا به پایین ميفقط سر) Ralf(و رالف ) Beda(اما بدا 
هدف ما در آنروز .  نفر ماندیم٤.  سویسي به پایین سرازیر شدند٢صبح روز بعد . به درون كیسه خوابهایمان رفتیم. بتوانیم بگوییم

برف وضعیت بسیار بدي داشت . كردیم یخي حركت مي-رفيما در طول یك تیغه ب. صعود فقط كمي از مسیر و سپس بازگشت بود
گیر و پرهیز از مركز  تنها گزینه، حركت با حداكثر سرعت، و متمایل شدن به حاشیه برف. و خطر ریزش بهمن نیز موجود بود

رف نشسته بود ، سوئیسي باقیمانده، عقب افتاده بود و در حالیكه روي ب)Diego(به پشت سرم نگریستم و دیدم دیگو . آن بود
راجع به آن زیاد ذهنم را مشغول نكردم زیرا در آن لحظه مسائل مهمتري وجود داشت . گفت جنباند، و هیچ چیز نمي سرش را مي

یكي از نقابها از زیر پایم شكست و باعث ریزش بهمن . برروي قسمت تیزي از تیغه بودم كه پر از نقاب بود. كه درگیر آن بودم
نقاب درست در كنار پاي من فروریخت، اما من هنوز برروي قسمت مستحكم . تانه در طرف دیگر شیب بودبزرگي شد كه خوشبخ

 .شدم رفتم نگاه داشته مي برف بودم، به عالوه با طناب هم به تودك وصل بودم در نتیجه حتي اگر با نقاب پایین مي
اش را با سرعت نور  یك قسمت مسطح خالي كرد و كولهاما این براي دیگو كافي بود، بدون حتي یك كلمه، بارهایش را روي 

 .دوباره بست و به پایین دوید
و بعد از آن به .  براي خواب بازگردیم١ بایست طنابهاي ثابت را تا كمي باالتر نصب كنیم و به بارگاه حال ما سه نفر بودیم كه مي

ه آن دسته از گروهي تعلق دارم كه معتقدند هیچ كس را من ب. آنجا شرایط براي یك بحث آرام فراهم بود.  اصلي طرف بارگاه
 .اي پاپیش گذاشتم لذا با روش مصالحه جویانه. بخصوص وقتي حرف از صعود باشد. توان در كوهستان به كاري مجبور كرد نمي

صعود شما روي ما فقط مجبوریم وسایلمان را براي . هنوز تصمیم با خود شماست، اگر با ما نیایید از بخت نامساعد ماست"
تواند مفید باشد، زیرا ما از مسیر عادي باز  به هر حال براي ما هم مي. مسیرعادي و ما روي جبهه جنوبي دوباره تقسیم كنیم

 ."خواهیم گشت
منظور شما چیست؟ من سرپرست این تیمي هستم . "رفت چنانچه هرلیخ كوفر این سخنان را نشنیده بود همه چیز به خوبي پیش مي

و انگار این حرفها كافي نبود و او !" اي راجع به چیز دیگري بشنوم خواهم كلمه  است نميK2ف آن صعود جبهه جنوبي كه هد
 !"روید خانه كنید و مي روید یا وسایلتان را جمع مي ها به جبهه جنوبي مي یا با لهستاني: "ادامه داد

شرایط بر علیه ما نبود، . پیوست لهستاني به حقیقت مي- سویسي-ماني آل-ترس من از تفاوتهاي اساسي بین افراد در این تیم اتریشي
ها همواره راجع به موضوعي مجادله  ها و اتریشي ها، آلماني اما سویسي. شد هنوز با ما خیلي محتاطانه و مؤدبانه برخورد مي

سعي بر تقسیم وسایل بین .  نشده بودكردند، بخصوص با توجه به این واقعیت كه این برنامه براي سه جهت مختلف تدارك دیده مي
 .سه تیم مختلف غیر عملي بود

در . كند كه اگر دیگران بخواهند از مسیر عادي قله را صعود كنند سعي كردم كارل را مطمئن سازم كه براي ما تفاوت زیادي نمي
اما این هرلیخ كوفر را راضي . شود واقع در دل بسیار هم خوشحال بودم كه مسیر با تعداد زیادي از افراد در هم ریخته نمي

اما . پسندیدم حمله به جبهه به روش آلپي را مي" تمایلي نداشتم و قویا" به كار شاق باربري اصال. من از بحث كنار افتادم. كرد نمي
 .شد و این چیزي نبود كه سرپرست ما را چندان خوشحال كنددر آن صورت یك تیم بزرگ متحد بي معني مي

 .چندان هم بد نبود. اي یكدنده شده بود در آن زمان كارل به طرز غیر مترقبه. د آن هیچ چیزي نگفتملذا در مور
گوید  ام و او نیز مي در ضمن من با مأمور رابطمان هم صحبت كرده. كنم  من با صعود مسیر دیگري موافقت نمي. خیلي ساده است"

 ."گردید كنید، یا به خانه باز مي ها كمك مي یا به لهستاني:  مكن تكرار مي. اجازه نداریم مسیر دیگري را صعود كنیم
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اما بحث بیشتر با تغییري . ها را ناراحت كرد، هیچ كس مایل نبود به آنها بگوید كدام راه را انتخاب كنند این موضوع سوئیسي
كوپتر   درست قبل از عزیمتش با هلي.حال هرلیخ كوفر هنوز خوب نبود، لذا او تصمیم گرفت كه به پایین برود. ناگهاني قطع شد

آخرین جلسه تیم را تشكیل داد كه در آن باز تأكید كرد كه من و تودك نوك پیكان خواهیم بود و سپس در یك اقدام تعجب برانگیز او 
جود آنكه ها تصمیم گرفتند با و از آن به بعد سوئیسي. روز بعد او پرواز كرد. سردارش را به عنوان سرپرست جدید تعیین كرد

 .و تیم به چند دسته كوچك تقسیم شد. مجوز نداشتند از مسیر عادي صعود كنند
 متر و جایي كه من و ٦٤٠٠خواستیم تا ارتفاع  آلماني مي) Toni Freudig( مان من، تودك و توني فرویدیگ  در تالش بعدي

. ي به آن نقطه رسیدم تنش عصبي شدیدي داشتموقت. ماني داشتیم صعود كنیم، در زیر آن نقاب خطرناك  سال پیش شب٢ووتیك 
یك . ام قابل صعود هست یا خیر بایست دریابیم آیا این جبهه جنوبي و مسیري كه من پیشنهاد كرده اي فرا رسیده بود كه مي لحظه

دك صعود كردیم من و تو. خوابیدیم و فردا صبح فقط توني پایین باقي ماند. سكوي راحت درست كردیم و چادرمان را برپا كردیم
شدم  آید یا خیر؟ هنگامي كه به نقاب نزدیك مي تا به طرف دیگر نظري بیاندازیم و ببینیم آیا تئوري من با این یخ واقعي جور در مي

 آیا راهي وجود داشت؟. افزودم به سرعتم مي
بایست مسیر كوتاهي  مي" قطعا. آل است ایدهوقتي ایستادم و به جایي كه تا آنموقع از دیدگان پنهان بود نگریستم، متوجه شدم شرایط 
سپس مسیر خوبي برروي یك تیغة محدب . را از زیر نقاب عبور كنیم ولي بسیار كمتر از آنچه از مسیر سمت راست ناچار بودیم

 .كرد وجود داشت كه ما را از ریزشهاي دائمي از باالي نقاب محافظت مي
 "كني؟ خوب؟ تو چه فكر مي: "دم به تودك و گفتمگنجیدم، در عوض فقط رو كر در پوست خود نمي

 .كلید صعود تمام مسیرست" این واقعا.  حاال كار را یكسره كنیم توان همین مي! بسیار خوب! لعنتي"
سپس به بارگاه . با خونسردي همه چیز را از نظر گذراندیم. داد او با رضایت پاسخ مي." اي در میان حصار دور شهر مانند دروازه

بایست حركت كنیم و آن تیغة امن را  فردا صبح خیلي زود مي. جایي كه توني مشغول آشپزي بود و منتظر اخبار ما.  گشتیمباز 
شكمش خوب كار . عالقه چنداني نداشت" داد اما ظاهرا توني به گفتگوي همچنان هیجان زده ما گوش مي. طناب ثابت بكشیم

 صبح من و تودك از چادر بیرون زدیم تا قبل از طلوع خورشید از ٤در ساعت . اندبایست یكروز دیگر در چادر بم كرد و مي نمي
شروع به صعود .  دقیقه طول كشید تا آنرا پشت سر بگذاریم١٥از زیر آن دویدیم با اینحال حدود " تقریبا. زیر نقاب بگذریم

تر  طناب ثابت گذاري كنیم تا در صعود مجدد راحتابتدا تصمیم داشتیم تمام آنرا . مان كردیم که در واقع بسیار مشكل بود تیغه
 متر آنرا در همان روز طناب ثابت بگذاریم و سپس قبل از بازگشت باقیمانده وسایلمان را در ٤٠٠موفق شدیم تمام ارتفاع . باشیم

حال فقط دو نفر باقي . گردد اصلي باز مي  توني گفت كه هنوز حالش بد است و روز بعد به بارگاه در بارگاه. باالترین نقطه گذاشتیم
 .ماندیم مي

 متر صعود ٧٠٠٠هر چیزي كه موجود بود را جمع كردیم و تا انتهاي طنابهاي ثابت در ارتفاع " روز بعد چادرمان و تقریبا
هنگامي كه جاي چادرمان را صاف . دیگري برپا نمودیم  متري بارگاه ٧٢٠٠كردیم، سپس از برفگیري گذشته و در ارتفاع 

. بارید داشت برف مي. در مورد روز بعد كه مطمئن بودیم. شد كردیم ابرها دور و برمان چرخیدند، هوا داشت منقلب مي مي
در همان روز به . مان را با یك میخ به دیواره وصل كردیم ماني تمام وسایل شب. بایست با حداكثر سرعت به پایین بازگردیم مي

تمام وسایلمان را بدقت آماده كردیم، غذا و سوخت . توانیم براي صعود قله اقدام كنیم بار بعد ميدانستیم  اصلي بازگشتیم و مي بارگاه 
و منتظر فرارسیدن . هایمان هنوز سنگین بودند درست به اندازه كافي و سعي كردیم حداقل وسایل را با خود ببریم با اینحال كوله

ما دو روز دیگر هم صبر . ماه ژوئن خورشید باالخره پیدایش شد روز در انتهاي ١یك هفته گذشت، سپس . هواي خوب شدیم
 ٦٤٠٠روز بعد به ارتفاع . سپس با هدف صعود قله حركت كردیم. كردیم تا آن همه برفي كه برروي كوه باریده بود پایدار شود

در روز سوم در مكان جدیدي . مآماده كرده بودی" تا آنجا مسیر راحت بود زیرا آنرا قبال.  متري٧٢٠٠روز بعد به . متر رسیدیم
اي گذشتیم و خود را در درون دهلیزي یافتیم  از پله. گذاشتیم تا به ابتداي دهلیزي رسیدیم كه به نام چوب هاكي معروف است قدم مي

 . متري آنجا چادرمان را برپا كردیم٧٨٠٠كه در ارتفاع 
توانستیم ببینیم كه این دهلیزي كه از فاصله  اما مي. رفته بودیم متري صعود كردیم حال ارتفاع زیادي گ٨٢٠٠روز بعد تا ارتفاع 

گشتیم  بدنبال راهي مي. شود كه بین ما و یال انتهایي قله قرار دارد اي منتهي ميدور شبیه به یك چوپ هاكي است به نوار صخره
راهي را انتخاب كردیم كه . اي عبور كنیم صخرهاز همین نوار" بایست مستقیما پس مي. فایده بود كه از این مانع پرهیز كنیم، اما بي

 .و درست در زیر آن چادرمان را زدیم. رهانید آمد كه ما را از دست این مانع مي به نظرمان بهترین مسیري مي
در اولین . ماني را در محل چادر باقي گذاشته و با طناب و وسایل صعود به سمت دیواره سنگي رفتیم روز بعد تمام وسایل شب

امروز تا جایي . شانسي نبود. مترها متوجه شدم كه دیواره بسیار دشواري است و غیرممكن است یكروزه بتوانیم آنرا صعود كنیم
توانستیم براي صعود  روز بعد مي" احتماال. گشتیم كردیم و به چادرمان باز مي كردیم و طناب را ثابت مي كه ممكن بود صعود مي

 .قله اقدام كنیم
كلید . بود+ V متر با درجه سختي ٣٠مشكلترین قسمت حدود . عمودي بود"  متر ارتفاع داشت و تقریبا١٠٠اي حدود  نوار صخره

وسایل زیادي به همراه نداشتیم؛ سه عدد میخ، یك عدد پیچ یخ و . گرفتیم سانتیمتر به سانتیمتر ارتفاع مي. صعود دیواره همان بود
بایست با همانها با این دیواره كه در آن ارتفاع صعودش كشنده بود، به  مي. یم متري، یكي نازك و دیگري ضخ٣٠دو طناب 

ام در آن  باید بگویم كه آن مشكلترین صعودي بوده است كه من تا به حال موفق شده. جنگیدیم براي هر قدمي مي. مبارزه بپردازیم
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توان شرایطي را كه شخص یكروز  دانم چگونه مي نمياكنون برایم غیرممكن است كه آنرا توصیف كنم، زیرا . ارتفاع انجام دهم
هاي مناسب؛ آهان یك شكاف آنجاست،  آن جستجوي پایان ناپذیر براي شكافها و گیره.  متر مسیر است توضیح داد٣٠تمام درگیر 

رسم ولي نه  م و ميكنم به شكاف برس سپس سعي مي. شاید گیرة خوبي باشد، شاید هم بتوانم به عنوان گیرة پا از آن استفاده كنم
حال باید . یك قدم كوچك.  سانتیمتر١٠كشم  خودم را باال مي. كجا؟ بله، آنجا. مناسب نیست باید یكي دیگر در آن حوالي پیدا كنم

ا همه اینه. خودم را حمایت كنم، باید شكافي پیدا كنم، یك میخ در آن بكوبم، یك كارابین به آن وصل كنم و سپس طنابم را به كارابین
تمام مدت من نفر اول بودم . باید به پایین بازگردم و به همین ترتیب. یك قدم باالتر، خوب نیست.  ساعت وقت گرفته است١حدود 

 .كرد و تودك حمایت مي
دیدم كه خبر از هوایي بد و  گرداندم در افق ابرهاي تیره و تاري را مي بدتر از همه آن بود كه هر زمان چشمان خود را بر مي

. كشید، آیا فقط یكروز دیگر؟ هم اكنون امن ترین مسیر، صعود این دیواره بود شاید یكروز دیگر طول مي. داد فاني ميطو
 .بایست به هر قیمتي شده از این مسیر تا یال قله صعود كنیم و بعد از آن از مسیر عادي به پایین بازگردیم مي

خورد و شكافهاي  عصر هنگام برف دور و برمان پیچ و تاب مي. ه كافي بودیك نگا. مدت زیادي براي بحث راجع به آن نگذراندیم
 .ساده است، راه دیگري نداشتیم. بایست به سمت قله برویم مي. كرد ها را پر مي صخره

 و من مشغول آشپزي شدم اما یك حركت اشتباه كافي بود تا آخرین كپسول سوختمان هم به. مان بازگشتیمماني شب را به محل شب
قادر نبودیم پخت و پزمان را تمام كنیم و از . كرد پایین پرت شود، حتي صداي آنرا نیز شنیدم كه در عمق پرتگاه برفي سقوط مي

بایست  حال مي. دهد فرد به طور طبیعي آب بدنش را در آنجا از دست مي. آن مهمتر براي بدن بشدت كم آبمان مایعي فراهم كنیم
حتي زماني . همینجاست كه شخص نوشیدني زیادي احتیاج دارد" اما دقیقا. مدت طوالني فراموش كنیمفكر نوشیدني زیاد را براي 

گویید تو را به خدا  كنید به خواب بیش از هر چیز دیگري نیاز دارید، وقتي مي كه احساس تشنگي ندارید، حتي زمانیكه احساس مي
آن شب ما نوشیدني به مقدار كافي . بدنتان چند لیتر آب بیشتر بدست آوردبگذارید بخوابم، باید خود را وادار به نوشیدن كنید تا 

 .نداشتیم
. بایست كافي باشد باالجبار مي. مان بود آخرین صبحانه. صبح فردا یك تكه شمع پیدا كردم كه روي آن یك فنجان آب درست كردم

سپس به راه . غیرممكن بود" ود آن دیواره عمودي تقریبابا یك كوله سنگین صع. مان را همانجا باقي گذاشتیم ماني تمام وسایل شب
 متر دیگر كه گرچه به سختي قسمت اول ٦٠بعد . به سرعت از قسمتي كه روز قبل طناب ثابت گذاشته بودیم باال رفتیم. افتادیم

باالي سرمان و درست بعد از . اي را پشت سر نهاده بودیم ما نوار صخره٣ یا ٢حدود ساعت . نبود اما به همان اندازه ترسناك بود
از وسط نقاب باال رفتم، چند قدم دیگر، و براي اولین بار بعد از مدتها بر روي زمین هموار . توانستم یال قله را ببینم یك نقاب مي

بارید   مي گذشته بود و براي صعود قله كمي دیر شده بود، اما با وجود اینكه برف٣وقتي تودك به من رسید ساعت از . رفتم راه مي
 .توانستم قله را ببینم، زیاد دور نبود مي. الي آن چیزي ببینیم توانستیم از البه آلود بود، هر از چند گاهي مي و هوا مه

تودك موافقت كرد و مقداري از وسایل را در ." حال بیا به باال برویم. گردیم براي شب ماني به اینجا باز مي: "به تودك گفتم 
در طول روزهاي زیباي گذشته كه ما درگیر آن دیواره بودیم . اي دیدیم تازه" در طول مسیر جاي پاهاي نسبتا. تیمهمانجا باقي گذاش

در میان آنها زوج سوئیسي ما هم بودند، بدا فورتسر . كردیم، چندین بار قله صعود شده بود و براي وجب به وجب آن مبارزه مي
)Beda Furster ( و رالف زمپ)Ralf Zemp .(اما . آنها مسیر عادي را به درگیر شدن در جبهه جنوبي ترجیح داده بودند

آنها ناخود آگاه با برف كوبي این آخرین قسمتها به ما كمك . داد حاال هوا بد بود و دید بسیار كم، لذا دیدن جاي پاها به ما روحیه مي
 .كرده بودند

درباره این قسمت مسیر . شد در هر قدم تشخیص جهت دشوارتر مي. دبعد از نیم ساعت بارش سنگین برف جاي پاها را ناپدید كر
او چند . واندا تجربه صعود آن آخرین مترها تا قله را با من در میان گذاشته بود. دانستم از مقاالتي كه خوانده بودم چیزهایي مي

 .خورند يصفر است اینها بدرد نم" اما وقتي حوزه دید تقریبا.  ژوئن آنجا بود٢٣هفته قبل در 
 هوا ٧ساعت . شد  گذشته بود و داشت تاریك مي٦ساعت از . بایست به باال صعود كنیم دانستم این بود كه مي تنها چیزي كه مي

در تمام مقاالتي كه خوانده … ترس برم داشت. كه در زیر آن چند پاكت سوپ قرار داشت. به نقابي رسیدیم. شد تاریك مي" كامال
 و در جایي كه واندا قبل از صعود به قله در آنجا شب را به صبح رسانده ٨٣٠٠شده بود یكي در ارتفاع  نقاب صحبت ٢بودم از 

كردم با ترس به این فكر افتادم كه اگر اینها  وقتي به این پاكتهاي سوپ فوري فرانسوي نگاه مي. بود و دیگري درست در زیر قله
 ایم؟ آیا ما فقط به اولین نقاب رسیده. ام ب اشتباه شدهاند پس من مرتك ماني واندا قرار داشته در محل شب

اما او قادر . ام را با او در میان گذاشتم نگراني. وقتي آنجا ایستاده بودم و به آن كاغذهاي رنگي خیره شده بودم تودك از راه رسید
 .نبود افكارش را متمركز كند

زنیم و فردا به در بدترین حالت همینجا چمباتمه مي. ست بتوان چیزي گفتهوا بسیار مه آلود است ممكن نی. داند خدا مي: "پاسخ داد
 ."باال صعود كنیم

 ."توانیم پایین برویم فقط مي. توانیم به سمت باال برویم نه اگر اینكار را بكنیم فردا حتي یك قدم نمي"
 .كارد رایط تخم فاجعه ميماني در آن ارتفاع و در آن ش دانستم شب مي. قاطعانه با این عقیده مخالفت كردم

 .مشهود بود" در صداي او احساس درماندگي كامال" خوب حال چكار كنیم؟ كجا باید برویم؟" 
ایم به همین دلیل بوده  آن همه صعودهاي سختي كه انجام داده. كنیم هستیم، باید برخیزیم تر از آنچه فكر مي نزدیك" ما احتماال. باال"
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و اضافه كردم . ام را جمع كردم تا به تودك چیزي را بقبوالنم كه خود نیز از آن مطمئن نبودم ي و ارادهتمام باقیمانده انرژ." است
با تالش . شاید بتوانم چیزي را تشخیص بدهم. آیدروم تا ببینم بعد از نقاب چه پیش مي باال مي. افتد برایم مهم نیست چه اتفاقي مي

محسوسي كاهش " در باالي آن متوجه شدم كه شیب به مقدار كامال. اب به پیش رفتمبسیار دوباره به راه افتادم و به طرف نق
 !"قله همینجاست، فقط یك كمي باالتر: " مشتاقانه به سمت تودك فریاد زدم. احساس كردم قله نزدیك است. یابد مي

بعد از مدتي كوتاه روي قله . باقي مانده استكردم كه فقط چند قدم دیگر  دانستم یا شاید حس مي منتظر پاسخ نشدم و براه افتادم، مي
سپس متوجه شدم كه . بدنبال دوربین گشتم و چند عكس گرفتم. ها، قلب و عضالتم كمي استراحت كنند نشستم و گذاشتم ریه. بودم

 .ل كردیمچند كلمه تبریك رد و بد. زد آمد و از خستگي نفس نفس مي خیر، آنجا بود داشت باال مي. تودك هنوز نرسیده است
 . . ."این اولین باري است كه تو : "به پشت او زدم و نفس زنان گفتم 

 . . ."و براي تو یازدهمین بار : "شد پاسخ داد با صدایي كه از خوشحالي و خستگي شكسته مي
ترین مسیري  ا را از سختاما به عنوان اولین بار او دومین قله بلند دنی.  متري نرسیده بود٨٠٠٠تا آن موقع تودك پایش به هیچ قلة 

 .كه تا آنموقع صعود شده بود، در زیر پا داشت
توانستیم به  ماني نبود ولي مي اي جز شب چاره.  دقیقه بعد نیز مشغول گرفتن عكس شدیم، سپس به پایین حركت كردیم١٥تا 

زمانیكه به محل وسایلمان رسیدیم . كردیمدر نتیجه مسابقه با تاریكي را شروع . خودمان با رفتن هر چه بیشتر به پایین كمك كنیم
باطري از دستم افتاد و در . بردند ام فرمان نمي ام هنگام تعویض باطري چراغ پیشاني دستان خشك و خسته. شب فرا رسیده بود

لذا تصمیم . جاي حرفي براي پایین رفتن بیشتر باقي نمانده بود" بارید كه اصال چنان برف سنگیني مي. تاریكي مطلق فرو رفتیم
یك اتاقك كوچك برفي درست كردیم و در انتظار طلوع سپیده دم به هم چسبیدیم بلكه از شدت لرزمان از . گرفتیم همانجا بمانیم

 .سرما و خستگي كمي كاسته شود
ام را كردم  عيحال چگونه راهمان را پیدا كنیم؟ تمام س. شد وزید و مه صبحگاهي و برف بدتر از آنچه بود نمي خوشبختانه باد نمي

متر شیب به ١٠اما بعد از . و سپس براه افتادیم. آوري كنم تا كلیه عكسها و مقاالتي را كه خوانده بودم به خاطرم بیاورم و جمع
. ترسناكترین لحظات در كوه زمانیست كه ندانید به كدام سمت بروید. به سمت دیگر رفتم، شیب تندتر بود. طرز خطرناكي تند شد

العاده ناچیزمان، به یك تكه  كردیم تا دید فوق مان راهمان را پیدا مي به آرامي در حالیكه بیشتر با غریزه.  آنجا هم ایستادشد اما نمي
 .كشید اما فرود بسیار طول مي. مان را بازیافتیم طناب قدیمي برخوردیم و روحیه

در یك قسمت فرود . آن براي فرود با طناب استفاده كنیمبایست از  با خود طناب داشتیم و مي. اي مسیر راحتي نبوداز هیچ جنبه
 قدم را دوباره به باال ١٠رویم و حدود  ترسیدیم نكند داریم از جبهه جنوبي فرود مي مي. رفتم و خود را در شیبي بسیار تند یافتم

جایزه آن . را برایم انجام دهدتوانست آن كار  اما فرد دیگري نمي. این صعود بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا بود. صعود كردم
 .بازگشت به مسیر صحیح بود

رسید مه كمتر شده بود و در یك لحظه دیدم كه تا  وقتي غروب فرا مي. تمام روز را صرف فرود از این قسمت پر شیب كردیم
بایست به كمك آن   ابتدا مي.تمام مدت مجبور بودیم از طناب استفاده كنیم.  متر دیگر باقي مانده است١٠٠پایان این شیب تند فقط 

وقتي به انتهاي آن پرتگاههایي رسیدیم كه ما . كرد تا به او برسم و دوباره از اول تودك را به پایین بفرستم سپس او مرا حمایت مي
 .را احاطه كرده بود دیگر شب شده بود

توانستم ببینم كه  مي.  در ارتفاع بسیار باال بوداین چهارمین شب اقامتمان. ماني كنیم بایست دوباره شب حال بر روي برف بودیم مي
. اجباري به حفر اتاق برفي دیگر نداشتیم و از یك تو رفتگي نهایت استفاده را نمودیم. مان قرار داشتیم ما در نهایت توان جسماني

سپیده زد، . گر را زنده ماندیمو به این ترتیب یك شب دی. هاي پتوي نجات اضطراري بیرون مانده بود ماند فقط پاهایمان زیر باقي
بایست از یك گردنه پایین برویم كه در  مي. توانستیم ببینیم كه ما كجا بودیم باالخره مي. بارید ابرها پراكنده شدند و دیگر برف نمي

 .ها قرار داشت اتریشي زیر آن بارگاه 
فقط پوشیدن دوباره كرامپونها انگار تا ابد طول . ردگی بعد از شبي مانند آنچه ما داشتیم، جمع و جور كردن خود بسیار وقت مي

 .كشید مي
. افتم تا ببینم پایین اوضاع در چه حال است من راه مي. مسیر باز است: "تودك حتي كندتر بود، لذا به محض اینكه آماده شدم گفتم

 ."دمهاي كور شویمآن مه لعنتي ممكن است تا یكساعت دیگر دوباره همه جا را فرا بگیرد و دوباره مانند آ
 ."بسیار خوب: "تودك موافقت كرد

 ."اي فراموش نكن، ممكن است هنوز بدرد بخورد اما طناب را كه روي آن نشسته"
با . دیدم در پایین چادرهایي را مي. شد  متر را پایین رفته باشم با هر قدم هوا بازتر مي٣٠٠بایست  مي. شروع به پایین رفتن كردم

اما تودك . داشتم مسافت زیادي را نباید بپیمایم حال مطمئن بودم كه در مسیر درست گام برمي. ا نگاه كردمآرامش خاطر به آنه
خستگي آثار خود را نشان . انتظار یعني چرت زدن گرچه برخالف میل شخص باشد. نشستم و منتظر او شدم. اي نداشت عجله
 .ار نزدیك من بودداد وقتي از یك چرت دیگر پریدم تودك را دیدم كه بسی مي

 ."ایم به خانه رسیده" ما تقریبا. نگاه كن، چادرها"
 ."بگذار فقط كمي استراحت كنیم و سپس براه بیافتیم. عالي است: "تودك لبخند زنان گفت

 ."یك پله کوچک آنجا هست بعد از آن آسان است. طنابها را بیرون بیاور"
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 ."گذاشتمبعالوه آنرا در باال جا . به طناب نیازي نیست"
از همه بدتر برف سفت . شود من شروع به پایین رفتن كردم و متوجه شدم كه هر لحظه شیب تندتر مي. شد كرد خوب، كاري نمي

 .رو به شیب با یك كلنگ، كرامپون، پاي دیگر و به همین ترتیب. كرد زیر پایمان تبدیل به یخ شده بود كه فرود را بسیار دشوار مي
بار دیگر که به باال نگاه كردم . آمد در وسط راه به باال نگریستم، او در جاي پاهاي من پایین مي. آمد ین ميتودك پشت سر من پای

 !اي بود كه یكي از كرامپونهاي او از پایش در آمد درست لحظه
تودك آویزان ! ش در آمدكرامپون دیگر هم از پای. بیني كنم توانستم پیش فریادي كشیدم اما اتفاقي كه در لحظات بعد افتاد را نمي

به . توانست به او كمك كن هیچ هشداري نمي. خیلي دیر شده بود." مواظب باش: "فریاد زدم. برروي كلنگ یخش باقي مانده بود
او . اي سعي كرد خود را نگاه دارد، اما وضعیت كسي را داشت كه نردبان را از زیر پایش كشیده باشند نظر رسید كه تودك لحظه

تودك . كلنگ یخ در جایش باقي ماند. شش را كرد تا به كلنگ یخ كه بخوبي در یخ فرو رفته بود بچسبد، اما نتوانستنهایت تال
 .افتاد

 !ٍك.ٍ .ٍ . .یوٍر: "او فقط فریاد زد . من درست در زیر پاي او بودم
من فقط با نوك كرامپونها و كلنگم . به من برسددر لحظة اول به فكر گرفتن او افتادم، تا قبل از اینكه . توانستم انجام دهم كاري نمي

تودك از كنارم . اي را احساس كردم زوزه. فقط وقت داشتم كلنگهایم را با تمام قدرت در یخ بكوبم. تعادل خود را حفظ كرده بودم
 .سر خورد و سقوط كرد

وقتي به . ام یك یا دو ثانیه گذشته بود ایستادهقبل از آنكه به خودم بیایم و متوجه شوم كه هنوز عقلم سرجایش است و روي پاهایم 
هاي یخي بود كه از یك شیار باریك كه برروي برف نازك روي یخ ایجاد شده بود به  پایین نگریستم تنها چیزي كه مي دیدم تكه

 .غلتیدند پایین مي
سعي كردم فریاد بكشم، اما بعد . د شده بودهاي تودك براي همیشه ناپدی شد آخرین نشانه  متر یا بیشتر كه شیب تندتر مي١٠٠بعد از 

تر هر دو   متر پایین٢٠حدود . در عوض تصمیم گرفتم دنبال مسیر سقوط او را بگیرم. اي ندارد متوجه شدم كه هیچ فایده
 است هنوز آنها را با این تصور كه ممكن. آنقدر مدهوش نبودم كه متوجه نشوم سگك هردوي آنها بسته بود. كرامپونهاي او را یافتم

ایستادم و در  هر از چندگاهي مي. بدرد تودك بخورند با خود برداشتم و حركت خود را به پایین ادامه دادم اما بسیار خسته بودم
ادامه ندادم و به طرف چادرها . فایده است زد كه این جستجو بي گویي بر من صدایي نهیب مي. ساعتها گذشت. رفتم چرت فرو مي
ها را آب  یك اجاق پیدا كردم تا با آن محتویات قوطي.  در جلوي ورودي یكي از آنها چند قوطي كمپوت یافتمابتدا. حركت كردم

 .سیم پرداختم سپس به جستجوي یك بي. خواب خزیدم بعد از اینكه یك نوشیدني دیگر درست كردم به درون یك كیسه. كنم
اكنون سه روز . كردم ها با دست دیگرم مقداري نوشیدني دیگر فراهم مي يسیم ناآشناي اتریش همزمان با كلنجار رفتن با كلیدهاي بي

 .مثل یك میوه خشك آب بدنم كشیده شده بود. توانم بنوشم بایست تا آنجا كه مي اي آب از گلویم پایین نرفته بود و مي بود كه قطره
. دم كه به پایین جبهه بروند تا مگر اثري از تودك بیابندام و به كساني كه در پایین بودند اطالع دا در آخر فكر كردم كه تماس گرفته

سیم چسبانده بودم و صداهاي مبهمي را از آن طرف گوشم را به گوشي بي. سپس قرار ارتباط مجدد براي فردا را گذاشتم
 .شنیدم، سپس همه چیز محو شد و من به خواب فرو رفتم مي

 ساعت ٢٠من بدون وقفه .  بعداز ظهر گذشته بود٢سیم بود، اما دریافتم ساعت از وقتي بیدار شدم اولین كاري كه كردم قاپیدن بي 
. اي نداشت اصلي تماس بگیرم، اما نتیجه سعي كردم دوباره با بارگاه . در زمان مقرر براي تماس من خواب بودم. خوابیده بودم

. از سرعت عملیات نجات بهت زده شده بودم. كرد وقتي از چادر بیرون آمدم شخصي را در پایین دیدم كه به طرف باال حركت مي
شد با آنها  مشكل مي. كردند ها بودند كه مقداري بار حمل مي  شرپاي تیم كرة جنوبي٢آمدند  اما معلوم شد دو نفري كه كه باال مي

. آوردم  اشاره هم شكلك درميبا زبان." كمك. حادثه. دیروز. "دانستم را بكار بردم تمام كلمات انگلیسي كه مي. ارتباط برقرار كرد
 ".فهم من نمي: "كردند اي تكرار مي اما فقط در صورتم خیره شده بودند و با انگلیسي دست و پا شكسته

بعدها بود كه فهمیدم آن . ( كم كم متوجه شدم عصر دیروز هیچكس درخواست كمك مرا با آن خستگي مفرطي كه داشتم نشنیده بود
 .)اش تمام شده بود رفتم باطري لنجار ميسیمي كه آنقدر با آن ك بي

اي به خوبي از من  آنروز عصر یك كره. به طنابهاي ثابت متصل شدم. مسیر راحت بود. لذا با سر فروافتاده به پایین حركت كردم
زي راجع به آن او چی. داد اي كه براي تودك اتفاق افتاده بود شروع كردم، اما سرش را تكان مي گفتگو را با حادثه. مراقبت كرد
ها فاصله زیادي نداشت و من همه  لهستاني آنها با بارگاه  بارگاه . شان تماس بگیرد اصلي لذا از او خواستم تا با بارگاه . نشنیده بود

ه آن شب ب. اي بسیار تشكر كردم و به سمت پایین راه افتادم روز بعد از توجه گرم كره. اتفاقات را براي یانوژ مایر توضیح دادم
 . اصلي رسیدم بارگاه

ها نیز به پاي جبهه رفتند و  سویسي. توانستند پاي كوه را گشته بودند ولي اثري از تودك پیدا نكردند یانوژ و تیمش تا آنجا كه مي
تازه آن موقع بود كه احساس كردم تیم من یا بهتر است بگویم تیم هرلیخ . حتي كمي هم صعود كردند كه آن هم بدون نتیجه بود

چه اتفاقي افتاد؟ چطور اتفاق . شنیدم العاده وحشتناك را نیز مي اما همواره آن سئوال فوق. آمدند كوفر با تبریكات خود به سراغم مي
 .افتاد؟ چرا كرامپونها در آمدند؟ و من همچنان تا حد مرگ خسته بودم

تودك پنجمین قرباني آن . شود تاریخ صعود این قله ميترین فصل  دانستم كه این فصل تبدیل به اسفناكترین و پرحادثه آن موقع نمي
كه در اثر سقوط بهمن كشته شده بودند و بعد ) Penington(و پنینگتون ) Smolich(ابتدا دو امریكایي به نامهاي اسمولیش . بود
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 مسیر اصلي ناپدید  بازگشت از كه در راه) Maurice, Liliane Barrar(یك زوج فرانسوي به نامهاي موریس و لیلیان بارار 
هاي   لهستاني دیگر به نام٢ كشته شده بودند كه در میان آنها K2 نفر دیگر در ١٣در آن فصل . حال تودك. شده بودند

 .وجود داشتند) Wojtek Wroz(و وویتك وروژ ) Dobrostawa (Mrufka) Wolf(ولف ) مروفكا(دوبروستاوا
لذا توصیه را با فراغ بال . كتر ایتالیایي توصیه كرد كه هرچه زودتر به پایین برومدستها و انگشتان پاي من سرمازده شده بود و د

در آخرین لحظات قبل . نمود روي با پاهاي سرمازده هراس انگیز مي  روز پیاده١٠. كوپتر به اسكاردو پذیرفتم جهت پرواز با هلي
همان موقع داشت براي سومین بار به سمت . تو مالقات كردماز پروازم به اسكاردو با یک ایتالیایي خوشرو به نام رناتو كاسارو

 ٨٢٠٠كرد و تا ارتفاع  جنوب غربي تالش مي-او بر روي مسیر جنوب. اي در كنار چادر من توقف كرد رفت، و لحظه قله مي
ید لذا بزودي یكدیگر او همچنین قصد داشت براي چند سخنراني به لهستان بیا. گفت كه این آخرین تالش او خواهد بود. رسیده بود

 .او قبل از عزیمت مدت زیادي دستان مرا فشرد. كردیم را مالقات مي
 K2 متر قله ٨٣٠٠كرد یك ایتالیایي در یك صعود انفرادي تا ارتفاع  وقتي در اسكاردو بودم خبري را از رادیو شنیدم كه عنوان مي

پنهان افتاده است و جراحات او بقدري زیاد بوده كه با اینكه او  اصلي در یك شكاف  رسیده است و در بازگشت در نزدیكي بارگاه
یك هفته بعد از آنكه به كشورم بازگشتم قطاري به مقصد شچین گرفتم تا دانكا همسر . اند در همانجا درگذشته است را بیرون كشیده

شناختم و فقط  نمي" او را ابدا).  ساله١٤فه بعد از یك وق(گذراند   اش را مي او ماههاي آخر دومین بارداري. تودك را مالقات كنم
با . حال در كنار درب خانه او ایستاده بودم و مدت زیادي طول كشید تا زنگ در را فشار دهم. یكبار او را جایي در تاترا دیده بودم

له گرفته بود و آنهایي را كه خود تمام فیلمهایي كه تودك در طول برنامه گرفته بود را همراه داشتم، البته بجز آنهایي كه او در ق
چند خرده ریز متعلق به تودك را نیز برایش آورده بودم و همچنین عكسهایي را كه در قله از " ضمنا. همراه او سقوط كرده بودند

ادي توانستید ش با اینكه در هواي نیمه روشن گرفته شده بودند اما مي. شد از تودك فهمید چیزهاي زیادي نمي. تودك گرفته بودم
گذارد دستانش را باال گرفته است،  در یكي از آنها كه او دارد قدم به قدم به قله مي. مفرطي را در چهره آن شخص خسته بخوانید

 .كند گویي پرواز مي
او چیزي شبیه به طنز گفت و آن فضا را عوض . دید كه چقدر عصبي هستم دانكا مي. در كنار در ایستادم، سپس كسي جواب داد

یك روز كامل را . او به من كمك زیادي كرد. ترین زنان است همیدم او در وضعي كه بدتر از آن متصور نبود یكي از شجاعف. كرد
دانستم همه به من نگاه  مي. دانستند نیز حضور داشتند دوستان و همسایگاني كه هیچ چیز از كوهنوردي نمي. اش ماندم در خانه

ه چطور حوادث ممكن بود به نحو دیگري اتفاق بیافتد، و من قادر نبودم احساس گناه را از كنند، و شاید به فكر این هستند ك مي
 .خودم دور كنم

كنیم  حاال براي تو دعا مي. ایم، اما حال چشمانمان به تو دوخته شده است یورك، ما تودك را از دست داده: "اما آنها خالصانه گفتند
 .رك كند آن كلمات در آنموقع چقدر براي من با معني بودندتواند د دانم كسي مي نمي."كه سالمت باشي
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 ١٣فصل 
 ١٩٨٦مانسلو، جبهه شمال شرقي،  ؛ . . .این درست است 

 
 "…شود شته ميپلكد ك انگار هر كس دو رو بر تو مي. اگر منطقي فكر كنیم من نباید با تو بیایم"

من . گفتند ولي انعكاس حرفهایي بود كه آن روزها بسیاري پشت سر من مي. گفتآرتور هاژر این مطلب را نیمه شوخي مي
. چهار برنامه بزرگ، چهار حادثه مرگ. داستان چهار برنامه بزرگ آخري من كافي بود. هایم را باال انداختم و چیزي نگفتم شانه

 .هاي من قبل از آن بدون حادثه و همگي با موفقیت خاتمه یافته بود كه مابقي برنامهآورد  كسي به خاطر نمي
و با من در یك . اي مانند من داشت آرتور هاژر پیشینه. هاي مانسلو و آناپورنا را مد نظر داشتم من برنامهK2قبل از دعوت به 

و جبهه جنوبي لوتسه بودم و ) Kangui(هاي كانگویي   برنامهبا او در. در تاترا گذاشته بود) Scout(زمان پا به باشگاه اسكات 
به این دلیل از او خواستم به برنامه مانسلو ملحق . شناختم كوش و یك سازمانده عالي مي او را بعنوان یك واقع بین، با انگیزه، سخت

 كه از طریق تلفن به رئیس  دالر٥٠٠٠. رفت همه چیز به خوبي پیش مي.  بودمK2در همان حال من درگیر برنامة . شود
GKKFiS) فراهم شده بود نیز با خود داشتیم) کمیته عمومي براي فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي. 

 : جوالي بازگشتم آرتور هاژر مانند یك كودن به من گفت١٨وقتي در 
 ."ما پولي نداریم. خبرهاي بدي دارم"

یك تخفیف حسابي . هر طور بود مشكل را حل كردیم.  معادن فراهم شودهمه چیز آماده بود مگر زلویت كه قرار بود به كمك وزیر
اما چیزي كه ما را نجات .  حاصل آمدLOT درصد تخفیف براي بلیطها گرفتیم كه به كمك نامه رسمي وزیر به ٥٠براي بارها و 

 . زلویت٠٠٠/٨٠٠/١. داد وام قابل توجهي بود كه انجمن كوهنوردي لهستان به ما داد
اي با  رفتم او به همراه یك تیم ژاپني عازم برج ترانگو بود، قله  ميK2زماني كه من به . ورتیكا در كاتماندو منتظر ما بودوویتك ك

 .پیمایي در یخچال بالترو مالقات كرده بودیم ما با یكدیگر در طول راه.  متر ولي مشكل٦٢٠٠ارتفاع فقط 
به او گفته بودم با من به مانسلو و . القه زیادي داشت تا دوباره به هیمالیا بیایداي براي پائیز ندارد و ع گفت هنوز برنامه او مي

هایي كه با آنها به نانگاپارت  كشید، مانند كارلوس كارسولیو و السا آویال، مكزیكي در نتیجه او در آنجا انتظار مرا مي. آناپورنا بیاید
با چندین شركت . ادك بسیار كارآ بود. نیز در آنجا بود) Edek Wersterlund(یك اتریشي به نام ادك ورشترلوند . رفته بودم

. تولید كننده وسایل كوهنوردي تماس گرفته بود و در نتیجه براي اولین بار وسایلي را داشتم كه مدتها حسرت آنها به دلم مانده بود
و كسي كه كمتر از بقیه به این نوع سفرها بسیار نسبت به این امر مغرور بودیم، بخصوص آرتور به عنوان جوانترین عضو تیم 

 .عادت داشت
شود، لذا  تر قلمداد مي اي است که از نظر فني كمي ساده مانسلو قله. ما دو مجوز داشتیم یكي براي آناپورنا و دیگري براي مانسلو

با آبشارهایي در بین . شودمنتهي مياصلي  یك دره بسیار طوالني ولي وحشي و زیبا به بارگاه . تصمیم گرفتم ابتدا آنرا صعود كنیم
راه پیمایي بقدري فرح بخش بود كه حتي بارانهاي موسمي، زالوهایي كه از هر بوته به پایمان . راه و مرغزارهایي بكر

 موفق. كرد چسبیدند، یا نمایش معمول با سردار و یا دستیارش كه او نیز قصد بریدن گوش ما را داشت، خللي در آن ایجاد نمي مي
فیلم " یك دوربین با خود داشتیم و دائما. شدیم به كمك تكنولوژي ویدئو و آگاهي به ارزش اعداد در نپال آن لحظات را ثبت كنیم

 روپیه ٤٠گرفتن فیلم از مراسم پرداخت دستمزد به باربران مدرك غیرقابل انكاري بود كه دستیار سردار به هر یك . گرفتیم مي
این موضوع باعث اخراج دستیار شده و خود سردار به زانو . ي که صورتحساب آن را به ما نشان دادا  روپیه٤٥داده است و نه 

در اوج فشار عصبي ناشي از آن . شد افتاده بود، لیكن، انرژي بسیار زیادي را صرف آن كردیم كه با چیز دیگري جایگزین نمي
خواهند پرداخت  خود را درگیر بحث راجع به پول كنیم و هر چه ميگفت نباید  به یاد حرفهاي قاطعانه هرلیخ كوفر افتادم كه مي

اهمیتي مانند پول در آن كوهستان زیبا به دردسر  چرا خود را درباره مسائل بي. فراغت از فشار عصبي ارزش آنرا دارد. كنیم
 .اشندخورد كه توانایي مالي آنرا داشته ب بیاندازیم؟ متأسفانه این راهكار فقط به درد كساني مي

 ساعت دیگر راه باقي است، اما ٢جهت رسیدن به برف و یخچالها حدود .  متري است٤٤٠٠اصلي مانسلو کم و در  ارتفاع بارگاه 
هدف .  روز اقامت براي شناسایي به سمت كوه رفتیم٢بعد از . توان در آن چادر زد مسطحي است كه مي" اینجا آخرین جاي نسبتا

 ٢٦٠ متر، و تنها ٧٨٩٥ید یال شرقي بود، كه با صعود قله دست نخورده و زیباي شرقي به ارتفاع ما صعود مانسلو از مسیر جد
به عبارت دیگر یك تیر و دو نشان، یك قله بسیار بلند و صعود نشده، یك فرود كوتاه و . رسید متر كمتر از قله اصلي، به اوج مي

در همان حال منتظر . رسي ابتداي مسیر براي سوار شدن به یال كردیمما شروع به بر. اي نه چندان دور قله اصلي سپس در فاصله
ادك وشترلوند و همسرش رناتا به . بارید مرتب باران مي. اما یك هفته بدون پدید آمدن تغییري سپري شد. بارانهاي موسمي بودیم

 با خود بردند، زیرا به عقیده رناتا كه دانشجوي آنها فیلمبردار ما را نیز. پایان تعطیالت خود رسیده بودند و مجبور بودند بازگردند
 .یك هلي كوپتر براي انتقال او به كاتماندو فرا خوانده شد. پزشكي بود او به بیماري ذات الریه دچار شده بود

صعود لوتسه دانستم او در ماكالو است و مجوز  مي. اصلي بودیم گاه و بیگاه به انتظار اخباري از مسنر بودم زماني كه در بارگاه 
. هایش را تكمیل كند رفتن از یكي به دیگري بسیار ساده بود و محتمل بود كه او بتواند كلكسیون هشت هزارمتري. را هم داراست

 متري از مسیر عادي به صورت یك قانون در آمده است، او کوهنورد بسیار خوبي نیز هست، لذا ٨٠٠٠هاي  براي او صعود قله
د كه به هدفش دست نیابد، هدفي كه دستیابي به آن اسم و رسم زیادي، نه فقط از نظر ورزشي، به همراه باید بسیار بدشانس باش
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 .دارد
او به هر . توانستم جلوي ناراحتي خود را بگیرم لذا منتظر شنیدن خبر موفقیت او برروي ماكالو بودم و زماني كه آنرا شنیدم نمي

توانستم با  حال مي. باالخره هیجان ناشي از این مسابقه پایان یافته بود. آسوده شددر عین حال خیالم . بود حال اولین شخص مي
چادر اجتماع را . بایست مانسلو، آناپورنا و شیشاپانگما را صعود كنم هنوز مي. خونسردي به دنبال دستیابي به هدف خودم باشم

 .تنها باشم" اي ترك كردم تا كامال براي لحظه
این درست : "و به خودم گفتم. توانستم كم و بیش جبهه شرقي مانسلو را تشخیص دهم مي. هستان، مه و برفنگاهم به باال، به كو

 ."رویم، آقاي كوكوچكا فردا به آنجا مي. است
با خوشبیني غیر . شد، برف زیادي انباشته شده بود كه براحتي ممكن بود از زیرپاي ما فرو بریزد اي كه به یال منتهي مي در تنگه

 ."توانیم از آن همچون یك بزرگراه باال برویم فقط صبر كن، وقتي هوا بهتر شود و برف استقرار پیدا كند مي: "اي گفتم صفانهمن
در بعضي نقاط . كردیم شد و ما در هر قدم از ترس قالب تهي مي برف روي هم انباشته مي. شد شد كه بهتر نمياما هوا بدتر مي

یك نفر چهار . خطر بهمن به قدري زیاد شده بود كه گویي فقط تار مویي آنرا نگاه داشته است. د بوداي بن توده برف فقط به اشاره
ترین راه صعود از  امن. رفت تا از خطر پرهیز كند دست و پا از یك طاقچه به طاقچه دیگر و یا از یك كارگاه به كارگاه دیگر مي

شد كه توده برفي عظیم در آنجا یال به شیب یخي ختم مي. وجود نداشتطریق خود یال بود اما راهي براي رسیدن به خود یال 
 .كشید انتظار ما را مي

رفتیم به محلي  در سومین تالش، در حالیكه چهار نفر ما یعني كارلوس، آرتور، ووتیك و من شناكنان از آن شیب پربرف باال مي
 .م بسیار عالي بود، اما ووتیك ناگهان توقف كرد متري بودیم، هوا ه٦٠٠٠ما در ارتفاع . خطرناك رسیدیم" واقعا

 ."روم بازي تمام شد، من به پایین مي. اینجا بسیار خطرناك است. دهم من دیگر ادامه نمي! آقایان بایستید"
 .اي درگرفت من دلخوري خودم را پنهان نكردم و مجادله

 متر دیگر از این برف لعنتي باقي مانده ٢٠٠فقط . نرا داشتیمانتظار ای. ایم ریسك و خطر را پذیرفته" رفتن"ووتیك، ما با كلمه "
دانستم او را ترغیب به  مي." باید پیروز از اینجا خارج شویم" مطمئنا! گذاریماست، بعد از آن به طور حتم بر روي یال امن پا مي

ما . مت برنامه به سرعت رو به پایان بودزمان این قس. گیري جمعي برسیم بایست به یك تصمیم اما مي. كنم كار بسیار خطرناكي مي
اصلي بازگردیم، غذا خود مانع  اگر حاال به بارگاه . باالجبار آنرا جیره بندي كرده بودیم" فقط براي یك ماه آذوقه داشتیم و قبال

 .صعود یا فرود: داديپس هر كس باید در آن موقع رأي م. یابد اگر حاال بازگردیم، بله، برنامه خاتمه مي. تالشي دیگر خواهد شد
 ."این كار غیر عقالني است. گردم من به پایین برمي: "ووتیك گفت

 ."دهم به باال بروم آنرا قبول دارم، اما ترجیح مي. من جوانترین فرد هستم: "آرتور اظهار داشت 
آن لحظه انتظار نداشتیم او در . كشید، همه چیز بستگي به كارلوس داشت در شیبي كه هرلحظه انتظار فرو ریختن بهمن را مي

از آنجا كه اقتصاد مكزیك روز به روز ضعیف : "او با لحني به طور غیر معمول جدي گفت. كشد كسي باشد كه فتیله را پایین مي
اي روم و هر آنچه در توان دارم بر از اینرو من به باال مي. شود، اعتقاد راسخ دارم كه این آخرین برنامه من به هیمالیاست تر مي

 ."رسیدن به قله صرف خواهم نمود
من از او بسیار سپاسگزار بودم، نه فقط از آن جهت كه موفق شده بود . غیر منتظره به خنده باز شد" لبم از شنیدن این گفته كامال

نوعي . دگیري را به مثبت سوق داده بوگیري بود از بین ببرد بلكه همچنین نتیجة رأي فضاي ناخوشایندي را كه ناشي از رأي
 .نگرش متفاوت به وجود آمده بود

. بایست بسیار با دقت به آن بیاندیشیم اما مي. مان بكاهیم اي به سمت قله از مقدار آذوقة مصرفي توانستیم براي حمله شاید ما مي
 .داد  روز افزایش مي١٠تالشي دیگر كل زماني را كه در منطقه بودیم 

آورد  زمیني و هرچیز دیگر كه بدست مي اربر تندرو را به نزدیكترین دهكده فرستادم تا سیبلذا به پایین سرازیر شدیم، و من یك ب
درخشید بازگشت، زیرا نه تنها سیب زمیني بلكه تخم مرغ و نوشیدني قاچاق هم  او با چشماني كه از موفقیت مي. به همراه بیاورد
 كیلو برنج و آرد و وسایل دیگر در ابتداي برنامه افزوده ٣٠وي بر عصبانیت ناشي از دزدیده شدن دو بشكه حا. همراه آورده بود

 سیب زمیني، سیب -برنج: بایست انرژي خود را براي این آخرین حمله جمع كنیم فقط غذاي نپالي داشتیم حال كه مي. شد مي
ر آن چاپاتي هم كه فقط عالوه ب. كردیم  نفر اضافه مي٥ برنج كه به آن همچون یك غذاي لوكس نصف قوطي گوشت براي -زمیني

آن همه انتظار، ابتدا باران، سپس غوطه . اما یكنواختي برنامه باعث دلزدگي ووتیك شده بود. شد داشتیم از آرد و آب پخته مي
بنظر آمد كه كارلوس . آزمودیم بقیه ما آخرین بخت خود را مي. خوردن در آن برف عمیق او را به ترك برنامه ترغیب كرد

در طرف دیگر مانسلو یك تیم . اما او وقتش را تلف نكرد. اصلي بازگشت ئي در دستانش دارد و به بارگاه سرمازدگي جز
و با یك كوله پر از فرني . مانده آذوقه آنها به آنجا رفت كردند و او به امید خریدن باقي یوگوسالو كلمبیایي داشتند محل را ترك مي

یك هفته گذشت، سپس . شداما بارش قطع نمي. ال همه چیز بستگي به هوا داشتح. تري همراه نداشت هیچ چیز سفت. بازگشت
چهار بار جهت . یكماه پیش آنجا را علفزار سبزي پوشانده بود. همه چیز را پوشاند. بعد باران تبدیل به برف شد. یكهفته دیگر

تا آنموقع بیشتر یال شرقي " عمال.  را برپا ساختیم ٢  متر رسیدیم و بارگاه٦٤٠٠در دومین بار به ارتفاع . صعود به قله اقدام كردیم
مسیر آماده بود و در نقاطي طناب . شد را صعود كرده بودیم، چرا كه از آنجا شیبهاي منتهي به قله صعود نشده شرقي شروع مي

 . به سمت قله را آغاز كنیم را برپا كردیم و از آن پس منتظر هواي خوب شدیم تا حمله١ در راه بازگشت بارگاه . ثابت وجود داشت
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او با . دیروز كوهنورد بزرگ ریهولد مسنر لوتسه را صعود كرد. "یك روز صبح موقع صرف صبحانه خبري از رادیو شنیدیم
 ." قله هشت هزار متري جهان گذاشته است١٤صعود این قله اولین كوهنوردي است كه پا بر تمام 

خوب؟ دیگر . "باالخره آن حالت تعلیق را آرتور شكست. داد  ادامه خبر گوش نميهیچكس به. سكوتي چادر اجتماع را فرا گرفت
 ."توانیم با آرامش كارمان را انجام دهیم مي. الزم نیست براي صعود عجله كنیم

ت  متر پیدا كردیم، ولي حتي با وجود حرك٧٠٠٠ماني در ارتفاع   نقطه مناسبي براي شب٢ مان در باالي بارگاه  در تالش بعدي
كردیم و من   روز بود كه با كوهستان مبارزه مي٥٠حاال . سبكبار بعید بود بتوانیم قله را صعود كرده و در روشنایي روز بازگردیم

حداقل شانس صعود . به آرتور پیشنهاد كردم بهتر است از فكر صعود مسیر جدید دست بكشیم و از مسیر عادي قله را صعود كنیم
آنجا ستیز با باد و تاریكي براي برپا كردن چادر در انتظار . رسیدیم متري ٧٤٠٠در مسیر عادي به ارتفاع . داشتیم را در اینجا مي

اي نداریم جز اینكه هر طور شده شب را در  خواست از آنجا به پایین برویم ولي من او را متقاعد كردم كه چاره آرتور مي. ما بود
صبح روز بعد . پوشاند تنگ هم نشستیم رست برپا نشده بود و ما را بطور كامل نميلذا در چادري كه د. همانجا به صبح برسانیم

 .بقدري لرزیده بودیم كه با قبول شكست تمام وسایل را جمع كرده و به پایین سرازیر شدیم
شادي خالصانه . ددانست آن باال چه روزگاري برما گذشته به پیشوازمان آمد تا به ما بابت صعود قله تبریك بگوی كارلوس كه نمي

تا حاال تمام تیمهاي دیگر . گشتیم آنقدر به قله نزدیك شده بودیم و حاال سرفرو افتاده باز مي. او نسبت به صعود خیالي مرا تكان داد
 آوري وسایلمان و ملحق شدن به آنها در سر مانعي براي جمع. گرفتند در منطقه به كاتماندو رسیده بودند و موفقیتشان را جشن مي

 .راه وجود نداشت
 ."شاید بهتر باشد یك حمله دیگر بكنیم: "و سپس گفتم. هنوز نیم نگاهي به قله كه ما را شكست داده بود داشتیم

 :كارلوس با شنیدن آن كلمات از جا پرید
 ." دستانم آنقدرها هم بد نیست، من هم خواهم آمد !آیم من هم مي" 

 .ست نداده بودآرتور چیزي نگفت ولي هنوز امیدش را از د
اجازه بدهید به روش سبکبار و از مسیري دیگر قله را صعود كنیم و آن یال طوالني و خسته كننده شرقي را به : "من پیشنهاد كردم

 .به جبهه صعود نشده شمال شرقي كوه اشاره كردم." كنیم مستقیم از آن جبهه یخي صعود مي. حال خودش بگذاریم
اریخي كه تمام دیگر تیمها در هیمالیا بساطشان را جمع كرده بودند، ما براي آخرین حمله شروع به  نوامبر، در ت٥در نتیجه در 
ماني ما در ارتفاع بسیار پایین بود،  اولین شب. كردیم چادر و تمامي وسایلمان را با خود حمل مي. سه نفر بودیم. حركت كردیم

تالش كرده بودیم، سومي در محلي بود كه آن شب ناراحت "  بود كه قبالدومي را كه در شب به آنجا رسیدیم محل تالقي با مسیري
فكر تسلیم یا صعود از . همچنان بر روي مسیر جدید بودیم. را بر روي یك طاقچه به اندازه نصف چادر به صبح رسانده بودیم

شدیم كارلوس در سرمایي كه عصاره  ميهنگامي كه به قله شرقي نزدیك . مسیر نرمال را به کنار گذاشته و به سیم آخر زده بودیم
باد البته كمي آرامتر .  متر بودیم٨٠٠٠به هر حال نوامبر بود و ما در ارتفاع نزدیك به . كشید مقداري عقب ماند وجودمان را مي

 .كرد زد ولي همچنان تا مغز استخوان نفوذ مي و بر بدنمان شالق نمي. شده بود
 متر، تمام طول طناب، را ٨٠روز بعد من . ماني كردیم اي كه میان دو قله بود، شب گردنه متر، درست در زیر ٧٨٠٠در ارتفاع 

باد كه .  متر دیگر و من به گردنه رسیدم٨٠. تا قبل از آنكه بتوانم دیگران را حمایت كنم چندین ساعت گذشته بود. صعود كردم
كوبیدم و طناب را به  وزیدن گرفت و درحالیكه من میخي ميطي چند ساعت گذشته با ما كمي مهربان بود دوباره با شدتي بیشتر 

   متر تا قلة٥٠به دور و برم كه نگاه كردم دیدم فقط . شدند كردم تا دیگران از آن استفاده كنند، ابرها هم متراكم مي آن ثابت مي
 اما برف تا آنموقع شروع به باریدن .و بعد از نیم ساعت هر سه نفر ما بر روي آن ایستاده بودیم. صعود نشده شرقي فاصله دارم

شد و ما دیگر قله پشت  تر مي مه هر لحظه غلیظ. ما یك حلقه طناب و یك كارابین را در قله جا گذاشتیم و فرود آمدیم. كرده بود
 .دادیم به سرعت قدرت جهت یابي خود را از دست مي. دیدیم سرمان را نمي

بعد از كشاكشي . داد اش را براي صعود از دست مي اي صعود كرده بود حال انگیزه دهالعا كارلوس كه قله شرقي را با شجاعت فوق
هاي  سخت موفق شدیم چادرمان را بزنیم و امید به زنده ماندن داشته باشیم، گر چه حاال دیگر چادرمان ضد باد نبود و كیسه

رفت و آنرا در بین پاهایش گرفته بود در   كلنجار ميدركنار من آرتور با اجاق بوتان. خوابمان تبدیل به قالبهاي یخ شده بودند
اش به دورن ظرف فرو  افتاد و بیني برد و سرش پایین مي گاه و بیگاه خوابش مي. كرد حالیكه شعله آن به آرامي برفها را آب مي

كارلوس در گوشه . باشیماما تنها چیزي كه برایمان اهمیت داشت این بود كه هر چه سریعتر چیزي براي نوشیدن داشته . رفت مي
صبح فرا . آرتور سوخت اجاق را تجدید كرد و بعد جایمان را عوض كردیم. من هم یك بر افتاده بودم. چادر خوابش برده بود

دستان بشدت سرمازده . و متقاعد شده بودم كه باید مسیر نرمال را پیدا كرده و به پایین سرازیر شویم. كامال بدبین شده بودم. رسید
بایست  اي فرا رسید كه مي سپس لحظه. اولین قرص را براي گشاد كردن عروق به وي دادم. لوس احتیاج به مراقبت داشتكار
 .مان را از چادر بیرون كنیم سر

فقط اینجا در . رسد كردم اگر دستم را دراز كنم به آن قله درخشان و زیبا مي احساس مي. خم شدم و قله را درست در كنارمان دیدم
 .كشید رحمانه زوزه مي نه بود كه باد بيگرد

 ."رویم همه چیز را به حال خودش بگذار، به طرف قله مي"
 ."كشد اما قله بسیار دور است صعود آن تمام روز طول مي: "آرتور كه متعجب شده بود سرش را از چادر بیرون برد و گفت
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 ٢من اصرار داشتم كه حداكثر . ه آنقدر اختالف نظر داشته باشندتا آن روز ندیده بودم دو نفر از یك نقطه راجع به فاصله تا قل
 ."توانیم وقت را از دست بدهیم نمي. راه بیافت. "كشد ساعت طول مي

 ."كنیم بسیار خوب تالشمان را مي: "خواست بحث كند آرتور نمي
د تلنگر زدیم و او را از خواب بیدار كفشها و كرامپونهاي خود را پوشیدیم و به كارلوس كه هنوز در گوشة خودش چمبر زده بو

. آوري كند تا بسرعت پایین برویم به او گفتم همه چیز را جمع. ماند كردیم، اما او سرش را با تأسف تكان داد و گفت منتظر ما مي
. داد همچنان آزارمان ميمان به ما داده بودند به تن كرده بودیم اما باد گزنده  رفتیم هر الیه لباسي را كه حامیان غربي بیرون كه مي

اما با هر قدم به آن نوار . داد رفتیم و حركت در سایه احساس سرما را از نظر رواني در ما افزایش مي برروي برف سفتي راه مي
نیرویي در خود یافتیم كه تا . شدیم و به محض رسیدن به آفتاب همه چیز به طرز حیرت انگیزي عوض شد صورتي نزدیكتر مي

 .اعتماد به نفسمان بازگشت، ناگهان هر كاري امكان پذیر شده بود. كردیم بل فكر آنرا نیز نمياي ق لحظه
جهان از آن باال متفاوت به نظر .  دقیقه برروي قله ایستاده بودیم٤٥محاسبه من به حقیقت نزدیكتر بود، بعد از یك ساعت و 

فقط موفق به گرفتن یك . خستگي یا طوفان در آن وجود داشته بود" رسید اصال و به نظر نمي. رسید، در نهایت پاكي و درخشش مي
كارلوس هنوز در چادر خوابیده بود، وسایل را جمع . بایست به سرعت به پایین برویم حال مي. عكس شدم و بعد دوربینم یخ زد

 .كرده و از مسیر عادي سرازیر شدیم
اي موز  با وجود دارو انگشتانش مانند خوشه. حال او خوب نبود. تیماز كارلوس به جهت اینكه چادر را جمع نكرده بود گله نداش

با هر قدم گرمتر . ماند داشتیم او عقب مي حتي با وجودیكه بسیار آرام قدم بر مي. كردیم او را وادار به حركت مي. متورم شده بود
مهمترین موضوع .  آمده بودیم یا نه، مهم نبودخوب فرود. متر گویي در دنیاي دیگري قدم گذاشته بودیم٢٠٠بعد از فرود . شدیم مي

چادرمان را زدیم و شب را در آنجا به صبح . هایمان وجود داشت این بود كه حال اكسیژن بیشتري براي فرو بردن در ریه
 عجیبي اكنون اتفاقات. صبح روز بعد به كارلوس كمك كردیم تا خودش را جمع و جور كند و به او یك قرص دیگر دادیم. رساندیم

، دارویي كه به او )Ronikol(رونیكول. اي داشتم، لذا تعجب نكردمدر كوه مك كینلي من هم چنین تجربه. گذشت بر كارلوس مي
رفت و حرفهاي نامربوط  در نتیجه كارلوس مارپیچ راه مي. همینطور در مغز. كند خورانده بودیم، در تمامي رگها یكسان عمل مي

. اش بسیار سنگین است لذا خواستم كمي از بار او را بگیریم پشتي متوجه شدم كوله. خواستم به او كمك كنم تا حد امكان مي. زد  مي
 "كارلوس، درون آن چه داري؟"

اش را خالي كردیم و متوجه شدیم چندین تكه سنگ بزرگ از قله  كرد، در نتیجه خودمان كوله با نگاهي خمارآلود به ما نگاه مي
من . آورد هر كس به عنوان یادگار سنگي از قلة مهمي كه صعود كرده به همراه مي. ت با خود همراه داردشرقي به عنوان سوغا

اما این تخته سنگها؟ بقدري از . کنم ام، و كم كم در اینكه كدام یك به كدام قله تعلق دارد شك مي تعداد زیادي را در خانه نگاه داشته
خواستم به  صرف حمل این سنگها كرده است خشمناك بودم كه یكي را برداشتم و مياش را  هاي انرژي اینكه او آخرین ذخیره
 .توانستم پرتاب كنم، كه ناگهان كارلوس فریاد زد دورترین جایي كه مي

. . ازگردم توانم بدون آنها ب نمي. ام در مكزیك منتظر اینها هستند من باید آنها را به پایین ببرم آنها در دانشكده! اینكار را نكن! نه" 
". 

خوردند ولي در آن لحظه بسیار مفید واقع شدند، چرا كه باعث شدند  دانم به چه درد دانشگاه مكزیكي مي نمي. آنها را پایین بردیم
طلبي انسان را ارضاء مسیر عادي به هیچ وجه احساس جاه. اوضاع از آن موقع كمي بهتر شد. كارلوس كمي به هوش شود

آنها به قله نرسیده . یك تیم كلمبیایي چند هفته قبل آنجا بود. كردیم یي دارد كه در آن موقع به خوبي درك ميلیكن مزایا. كند نمي
ولي تا جایي كه ما بودیم صعود كرده بودند و گرچه بیشتر جاي پاهاي آنها پوشیده شده بود ولیكن گاه و بیگاه نوك پرچمهاي . بودند

 .كرد  ما در پیدا كردن راهمان در این یخچال غریب و پر از شكاف كمك شایاني ميراهنماي آنها از برف پیدا بود كه به
گاه و بیگاه برف در زیر . شد كرد، در اینجا با هر قدم بر حجم آن افزوده مي در باال باد برف تازه را از روي زمین پراكنده مي

آن . آوري آویزان بودند ر باالي سرمان به شكل رعبنقابهاي بزرگي نیز د. شد شكست و باعث ریزش بهمن كوچكي مي پایمان مي
ایم بوسیله  كردیم دیگر به آخر یخچال رسیده روز تبدیل به یك روز طوالني و از نظر رواني عذاب آور شد كه زماني كه فكر مي

 .یك شكاف در جاي خود میخكوب شدیم
در آنموقع براحتي برروي آن " ها قابل تمیز بود كه احتماال  متر پهنا داشت و در طرف دیگر جاي پاهاي كلمبیایي٤حدود " احتماال

جاي . خیلي راحت، طرف دیگر غیرقابل دسترسي بود. تر شدن داشته است اما بعد از آن فرصت كافي براي پهن. اند گام برداشته
هاي  در طرف دیگر پشته. دش تر مي  متر به طرف چپ كه رفتم شكاف فقط پهن٢٠٠تا . افزود پاها فقط به احساس درماندگي ما مي

 توانستیم بكنیم؟ چه كار مي. نقاب بود
 ."آرتور تو از همه قد بلندتري، سعي كن بپري"

 .لیكن ما لباس پر به تن و پوتین و كرامپون به پا داشتیم و بي نهایت خسته بودیم.  متر بپرد٤تواند  حتي یك بچه هم مي
محل پرش او را برایش كوبیدم، و یك حمایت با . شد را از خودش جدا كرد  او ميپشتي و هر چیز دیگري كه مانع پرش آرتور كوله

شوند، که در  نه از آنها كه در پایین باریكتر مي. ترین شكافهایي بود كه دیده بودیماین یكي از زشت. طناب برایش فراهم كردم
 این یكي مانند یك زنگ، در پایین بازتر نه،. شد از یكطرف فرود رفت و از طرف دیگر صعود كرد آنصورت در نهایت مي

توانست از هوا پر كرد و به طرف محل  هایش را تا آنجا كه مي آرتور ریه. توانست بسیار دشوار باشد و خروج از آن مي. شد مي
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 از روي آن تواند توانست به خودش بقبوالند كه مي مثل دفعه اول، نمي. دوباره سعي كرد. پرش دوید ولي در آخرین لحظه ایستاد
 .شكاف دهان گشوده بپرد و با ناامیدي به زمین نشست

آرتور براي . توانستم به خودم بقبوالنم كه كاري است شدني من هم سعي كردم اما هر بار كه محل پرش رسیدم همانند آرتور نمي
كه به چادرها، غذا و شیب بعد از شكاف . جستجوي راه بهتري به اطراف رفت اما او نیز همچون من دست خالي بازگشت

كردم لحن طنزي  در حالي كه سعي مي. توانستم تحمل كنم دیگر نمي. زد شد به عجز و ناتواني ما ریشخند مي نوشیدني منتهي مي
پریدم و با كلنگم تا جایي كه ممكن بود به . بار سوم دیگر به چیزي توجه نكردم." این پرش مرگ و زندگي است: "داشته باشم گفتم

در طرف . خودم را به كمك كلنگ باال كشیدم. پاهایم در فضا آویزان بود. یدم، با شكم به لبه آنطرف شکاف برخورد کردمجلو پر
روز بعد به . و حتي كارلوس با تالش بسیاري موفق شد بپرد. آرتور كه دیده بود این كار عملي است نیز پرید. دیگر بودم

اي   كارلوس كفشهایش را در حضور ما درآورد و ما چیزي را دیدیم كه تا آنموقع كلمهآنجا براي اولین بار. اصلي رسیدیم بارگاه
" یك باربر سریع را فورا. دستانش در مقایسه با پاهاي كبود و مانند كدو بزرگش هیچ آسیبي ندیده بود. راجع به آن به ما نگفته بود

 متر ١٠٠٠آمد و مجبور بودیم كارلوس را حداقل  ه آن ارتفاع نميكوپتر ب كوپتر كند، اما هلي به پایین فرستادم تا درخواست هلي
. اصلي را جمع كند آرتور آنجا ماند تا بارگاه. كردند و من هم با او به پایین سرازیر شدم سه باربر او را حمل مي. دیگر پایین ببریم

ن حمل كارلوس سرمازده به اولین دهكده تبتي رسید وقتي كاروا. بودند تا همه چیز را به پایین حمل كنند روز بعد باربرها آنجا مي
زماني كه انتظار . اي براي من آورد كه از نفس اتفاده بود از طرف ریسیك وارچكي نامه) Soma(یك باربر سریع به نام سوما 

تمدید كنند و حاال ریسیك اي به كاتماندو فرستاده بودم تا زمان مجوز ما را به آناپورنا كشیدیم من نامه پایان برف و باران را مي
. دانستم چكار كنم نمي. آنجا ایستادم و نامه را دوباره خواندم.  نوامبر وجود دارد٢٥پیغام داده بود كه امكان تمدید زمان مجوز تا 

 رها آنجا نشستم و براي آرتور نوشتم كه همه چیز را. آمد بختي وجود دارد حال بنظر مي. راستش روي آناپورنا خط كشیده بودم
كند و فقط وسایل كوهنوردي را بردارد و با عجله خود را به كاتماندو برساند، بخت صعود آناپورنا وجود داشت و من براي انجام 

 .روم تشریفات به آنجا مي
 كه با مراقبتهاي فوري. كوپتر كارلوس شدم كه یكراست به كاتماندو پرواز كرد و در حیاط یك بیمارستان فرود آمد من سوار هلي

یك دكتر یوگوسالو با توجه زیاد مداواي او را به عهده گرفت . دیدگي رهایي یافت انجام شد كارلوس از سرمازدگي با كمترین آسیب
 .و در نتیجه هیچ قطع عضوي الزم نشد

ر شما اینجا اگ: "كارمندان با تعجب مرا نگریستند . در همان حال به طرف وزارت توریسم رفتم تا مدت مجوزمان را تمدید كنم
 "خواهید تمدید كنید؟ هستید چه چیزي را مي

 !"بله؟ البته آناپورنا را"
 ."متأسفم، آناپورنا پایان یافته است"

اما حال كه به كاتماندو . پذیر بود كردم امكان اگر در پاي كوه بودم و از آنجا درخواست چند روزي بیشتر مي. فهمیدم حال مي
 .وجود من به آنها اجازه داد كه بگویند خیر. قابل قبول بودبازگشته بودم درخواست من غیر

 ١٠بیچاره آرتور، وقتي نامه مرا دریافت كرده بود همه چیز را رها كرده و با حداكثر سرعت تا آنجا كه پاهایش توان داشت، راه 
اراتن را به پایان رسانده به كاتماندو او كه گویي یك مسابقه م.  روز طي كرده و خود را به كاتماندو رسانده بود٣روزه را درمدت 

. ام وارد شد و تازه فهمید كه از آناپورنا خبري نیست، و من هم براي فراهم كردن نیروي بیشتر براي برنامه به لهستان پرواز كرده
 .او داغان شده بود

اش با  دلخوري. ست من دلخور نبودآرتور دیگر از د. چند روزي بعد از بازگشتش یكدیگر را دوباره در كاتوویچ مالقات كردیم
. او یك قله هشت هزار متري را از مسیري نو صعود كرده بود. آگاهي از اینكه موفقیت بزرگي بدست آورده جایگزین شده بود

ضعفهاي هایي را بیابم كه  توانستم در او توانایي نگریستم مي وقتي به این كوهنورد آرزومند و جوان، با استانداردهاي هیمالیایي مي
توانستم خودم را براي بیان طرح پیشنهادي كه در فكر داشتم راضي كنم؟ او امیدوار بود تحصیلش را در  چطور مي. پوشاند مرا مي

. آرتور تحصیل را ولش كن: "گفتم. چقدر بد. تحصیلش تا آن موقع هم بسیار به طول انجامیده بود. دانشگاه سیلسیا به اتمام برساند
 ."با من به آناپورنا بیا. راي اتمام آن داريتو وقت زیادي ب
 ."بسیار خوب: "اي تأمل پاسخ داد او بدون لحظه
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 ١٤فصل 
 ١٩٨٧ زمستان  آناپورنا، ؛ جهنم سرد

 
. م روي آرتور هاژر و كرزیسیك ویلیچكي حساب كنمتوانست مي. اندازي برنامه آناپورنا در انتظار من بود تدارك جهنمي براي راه

دیگر چه كسي؟ . كردم كه دوست خوبي بود را انتخاب مي) Michal Tokarzewski(از گروه ورشو دكتر میشال توكارزوسكي
دیگران . باشدتوانست مفید  انتخابم واندا روتكیویچ بود زیرا او ماموریت تهیه فیلمي براي تلویزیون اتریش را داشت، و پول آن مي

اما واندا انسان بسیار شریفي است كه . ام نظرم راجع به زنان كوهنورد را بیان داشته" من قبال. چندان تمایلي به این برنامه نداشتند
بایست مقدار متنابهي دیگر پول فراهم  در فرصتي كوتاه مي. اش متقاعد كرده استالخصوص مرا کامال به توانایي همه ما علي

ام نشسته بودم و به وضعیت اسفناكمان فكر  روزي كه در خانه. شد به شرایط با عینك خوشبیني نگریست به هیچ وجه نمي. آوریم
 .كردم تلفن زنگ زد مي

نام او جاچیك پالكیویچ . كرد خواست با من مصاحبه كند او لهستاني را به خوبي صحبت مي یك گزارشگر ایتالیایي بود كه مي
)Jacek Palkiewicz(به او توضیح دادم كه . كردیم هاي آتي صحبت مي گزارش مانسلو را تمام كردیم و راجع به برنامه.  بود

او چند سؤال راجع .  هفته دیگر فراهم نكرده بودم٣من در فكر صعود زمستاني آناپورنا هستم و هنوز پول كافي براي عزیمتمان تا 
 دالر او را با ٤٠٠٠توانستم در ازاي دریافت  آیا مي. ره پشت خط تلفن بودچند روز بعد دوبا. به آن كرد و سپس خداحافظي كرد

خود ببرم؟ او مرا مطمئن ساخت كه عرض بورنئو را پیاده طي كرده است و از اقیانوس اطلس با قایق گذشته است، او تجربه 
. به قله آناپورنا در زمستان را بدهیم دالر به او فرصت حمله ٤٠٠٠كرد كه در ازاي  كوهنوردي نداشت و در عین حال اصرار مي
خواست  بار دیگر تلفني از ایتالیا داشتم اینبار همسر او كه مصرانه از ما مي. كنم  به او گفتم موضوع را با دیگران مطرح مي

 و ما به مناسب است،" در آخر تصمیم گرفتیم پیاده روي تا بارگاه اصلي در زمستان هم براي او كامال. شوهرش را منصرف كنیم
 .لذا او هم با ما همراه شد. پول او نیز نیاز داشتیم

 ما به طور رسمي درخواست نشده  هاي اداري در ورشو، برنامه به دلیل برخي سردرگمي. در كاتماندو با مانع دیگري روبرو شدیم
موفق شدیم " نهایتا. شت به دادمان رسیداینبار واندا با یادآوري ارتباطهاي دیپلماتیكي كه دا. بود و در نتیجه وجود خارجي نداشت

اما كدام مسیر؟ حال پرسش این بود . ما در مسیر بودیم. كه باالخره آنرا دریافت كردیم. كه درخواست دیگري براي مجوز بدهیم
 طرف آیا نظر بلندپروازانة من براي صعود مسیري جدید برروي جبهه جنوبي را بپذیریم یا. كه كدام طرف كوه را صعود كنیم

اما در طرف شمال . تر است  به قله از طریق آن انجام شد؟ این مسیر راحت١٩٥٠ها در شمال و مسیري كه اولین صعود فرانسوي
 تالش براي صعود ٦دانستم تا آن موقع  مي. بود این مسیر، جهنمي یخبندان . توان برروي یكساعت آفتاب در روز حساب كرد نمي

آنها در شرایط آب و . فقط یكي از آنها به یال قله رسیده است؛ هیچ كدام قله را صعود نكرده بودندزمستاني قله صورت گرفته كه 
حتي رسیدن به .  شرپا و كوهنورد كشته شده بودند٤در بازگشت . اند راه خود را گم كرده" كردند و احتماال هوایي بدي صعود مي

تواند  اي مرتفع عبور كند كه خود آن به تنهایي مي از گردنهشخص مجبور است . طرف شمال كوه هم خود مشكل بزرگي است
لذا . كردند ها باالجبار در آنجا متوقف شده بود چرا كه باربران از حمل بار امتناع مي برنامه زمستاني ژاپني. برنامه را متوقف كند

 .اصلي برسند پایان یافته بود برنامه قبل از آنكه به بارگاه
لذا سؤال . دارید ي بسیار سهل است، زیرا در امتداد یك مسیر پر رفت و آمد معروف توریستي قدم برميدستیابي به جبهه جنوب

پیمایي ساده، صعود  تر كوه برسیم، گرچه با سرمایي كشنده؟ یا راه اصلي این بود كه آیا با آغاز یك راهپیمایي دشوار به جبهه ساده
ها را مطالعه كرده بودم و دریافته بودم تمام آنهایي كه برروي جبهه جنوبي  مهدشوار، لیكن در آفتاب؟ من گزارشهاي دیگر برنا

. بایست برف كمتر باشد این موضوع بیشتر مرا متعجب كرده بود در این وقت سال مي. اند اند از برفي عمیق حكایت كرده كار كرده
كنم تصمیم  گمان مي. رفتیم ها مي ل، و از مسیر فرانسوياز سمت شما. باالخره تصمیم گرفتم. باد باید همه برفها را با خود بروبد

 نفر ١٩ باربرمان در ابتداي مسیر فقط ٦٠كافي است بگوییم كه از . پیمایي داشتیم درستي گرفتم، اما مشكالت حادي در طول راه
 .اصلي رسیدند آنها به بارگاه

گویي زمین . ت كه او اعتمادبنفس الزم را در كوهستان نداردشد از هر قدم او دریاف جاچیك پالكیویچ هم به آنجا رسید، گرچه مي
دنیایي سفیدرنگ . كردند ها و یخچالهاي آویزان دور و برمان، گاهي بسیار نزدیك به ما، سقوط مي لرزه آمده بود، تمام صخره

كرد  هایش احساس ناراحتي مي یهاو همچنین از ناحیه كل. بایست شوك بسیاري به او آورده باشد این موضوع مي. بوجود آورده بودند
 .اي جز ترك برنامه نداشت چاره" و نهایتا

اي براي من در بین  اما او همراه خوبي بود، نه تنها به این دلیل كه به ما از نظر مالي كمك كرد بلكه همچنین از آنجا كه او رابطه
 متر و در بین چمنزار قرار ٤٢٠٠ در ارتفاع بسیار پایین، اصلي بارگاه . اند حامیان مالي فراهم كرد كه تا امروز نیز باقي مانده

.  متري بگذریم٤٤٠٠بایست از گردنه  اما براي رسیدن به آنجا مي. توانستیم علفها را ببینیم اینجا و آنجا از البالي برفها مي. دارد
 برابر ٥مجبور بودیم . به آنجا قدم بگذاردتوانست  چریدند اما در زمستان هیچ فرد روستایي نمي هایي در آنجا مي در تابستان گله

كار را شروع " و ما تصمیم داشتیم فورا.  ژانویه به آنجا رسید١٨اولین گروه ما روز . بیشتر بپردازیم تا به قسمت شمالي برسیم
. ز ما آغاز شد نفر ا٣برپا شود صعود توسط " اصلي كامال لذا قبل از آنكه بارگاه. رفت كنیم زیرا زمان به سرعت از دست مي

 را برپا ٣  روز بارگاه ٣روز بعد باالتر رفتیم و بعد از .  برسیم١ موفق شدیم با دور زدن یك یخچال بسیار خطرناك به بارگاه
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 متر، با استفاده از ٦٥٠٠ را در ارتفاع ٣ اصلي نداشتیم اما بارگاه  ما هنوز بارگاه. گرفت كارها به طور وارونه انجام مي. كردیم
 .ایي كه در مانسلو داشتیم برقرار ساخته بودیمهو هم

اصلي  چند ساعت تابش خورشید در بارگاه. مسیر صعودمان کانال در سایه بود. داد سرما بیش از هر چیز دیگري آزارمان مي
دني داشته فقط كوهنوردان ممكن است دركي از آن سرماي تمام نش. رسید اما این بخشایش به شیبهاي كوه نمي. بسیار غنیمت بود

. برد سرما تمام امید و آرزوي شما را از بین مي. توان از شر سرماي گزنده خالص شد جایي كه حتي براي یك لحظه نمي. باشند
 .روید سرد است راه مي. روید سرد است بیرون مي. درون چادر سرد است

مابقي . یك وارچكي و كرزیسیك ویلیچگي عازم شدند در این برنامه وارونه، ریس٢ در بازگشت جهت انتقال بار بیشتري به بارگاه 
خواب و چادر بود كه بدون آنها صعود در ارتفاع باالتر  مابین آنها مقدار زیادي طناب، كیسه . رسید اصلي مي وسایل تازه به بارگاه

 .پذیر نبود امكان
موقع بود كه فهمیدم چه خوشم بیاید یا نیاید من تنها آن .  نفره حركت كردیم، آرتور و كرزیسیك، واندا و من٤روز بعد در تركیب 
 را برپا ٥  و یا حتي بارگاه ٤ ما تصمیم داشتیم بارگاه . هر چه باشد من او را به این برنامه دعوت كرده بودم. ایم واندا هم طناب شده

 .شد آماده كنیمتوانست صعود قله با اصلي بازگردیم و خودمان را براي صعود بعدي كه مي كنیم، سپس به بارگاه
كردیم و وسایل را تا  ما چادر حمل مي. توانند تفاوتهایي پیدا كنند گر چه منتقدان مي. كردیم شد گفت ما نیمه سبکبار صعود مي مي

در . داد سرما همچنان آزارمان مي. شوند ها در بازگشت برپا مي كردیم با این فرض كه بارگاهجایي كه ممكن بود به باال حمل مي
كردیم كه حتي نوع كرامپونهایمان به  برروي یخي چنان سخت حركت مي. ان گویي كوهستان پالتویي یخي به تن كرده استزمست

 ٦٠٠٠این یخ بلوري از ارتفاع . با هر قدم شخص مجبور بود چند بار پا بكوبد تا كرامپونهایش گیركند. رفت سختي در آنها فرو مي
براي .  مجبور شدیم براي جاي خوابمان سطح یخ را بتراشیم٣ باالي بارگاه. د شده بوداكنون پیشرفتمان كن. شد متر شروع مي

گاه و بیگاه . اي فقط براي یك چادر تراشیدیم و چهارنفرمان درون یك چادر دو نفره چنبره زدیم مان طاقچه جویي در انرژي صرفه
اما جاي دیگري . هاي بزرگتري به سرمان نریزد اشیم كه تكهتوانستیم مطمئن ب نمي. شد هاي یخ ریزي بمباران مي چادرمان با تكه

از . درست مثل آبكش، كه البته تعجبي نداشت. صبح روز بعد روكش چادرمان سوراخ سوراخ شده بود. براي برپایي چادر نداشتیم
 .ي قرار داشتتر مان در محل امن ماني بعدي تأسفي نداشتیم و شب" كردیم ابدا اینكه آن دهلیز بدشگون را ترك مي

بعد از گذراندن شبي در آنجا تصمیم گرفتیم چادرها را در همانجا باقي گذاریم و براي استراحت .  متر بودیم٦٨٠٠حال در ارتفاع 
كردم در شرایط بسیار  اما در آن بعدازظهر من احساس مي. اصلي برویم و قبل از بازگشت جهت حمله به طرف قله به بارگاه

توانستیم  آیا مي. مان در برنامه مانسلو شرایط مشابهي داشته باشد هوایي زدم آرتور نیز با توجه به هم و حدس ميمطلوبي قرار دارم 
 .نوشیدم ناگهان نظر خودم را ابراز كردم به پایین نرویم؟ هنگامي كه در چادر نشسته بودم و به اتفاق واندا چاي مي

 "؟آید چه كسي با من مي! روم من فردا به باال مي"
 .اي گذشت توانستم آثار تعجب را به وضوح در چهره واندا مشاهده كنم و تا از چادر كناري آرتور پاسخ دهد چند ثانیه مي. سكوت

 ."من حاضرم"
كرزیسیك هم گرچه به طور حتم . هوا نشده بود واندا هنوز خوب هم. آمد شرایط به خودي خود گویاي مطلب بود به نظر مي

.  ساعته به برودبیك همه را شگفت زده كرده بود٢٤با صعود " او اخیرا. هوا نشده بود هنوز به طور كامل همكاندیداي خوبي بود 
توانست قله را صعود كند، گر چه هنوز خوب  خواست به طور حتم مي او به وضوح یك كوهنورد سرعتي درجه یك است و اگر مي

اش مارسل  اما هنوز عواقب حادثه مرگ همنورد سویسي. شد ميشرطش این بود كه صعودي سریع انجام . هوا نشده بود هم
 متري را صعود كرده ٨٠٠٠ قله ٩مارسل رودي تا آن موقع . مشهور او را به خود مشغول ساخته بود) Macel Ruedi(رودي

سته در چادري باقي در راه بازگشت رودي بطور خود خوا. اصلي راه افتاده بودند آنها به شكلي مشابه و سبكبار از بارگاه. بود
بعد از آن حادثه كرزیسیك به . بر اثر خیز ریوي درگذشت" ولي ناگهان احتماال. اي از بیماري نداشت تا آن موقع هیچ نشانه. ماند

 و كانگچنجونگا بخوبي حس K2هاي من تأثیر این كلمات را بعد از برنامه. اي متهم به ترك دوستش در كوه شد شكل غیرمنصفانه
ترسید كه واندا سعي  شاید مایل بود كه با ما به قله بیاید ولي از این مي. كند دانم تا چه اندازه روحیه انسان را خراب مي يكردم و م

ما در تالشي دیگر به سمت قله . روم بسیار خوب در آنصورت من با واندا پایین مي: "در نتیجه گفت . كند به تنهایي پایین برود
 ."كنیم حمله مي

آیا من كرزیسیك را از سر باز كرده بودم؟ اما خودم را با این موضوع . ت دوباره ما را فرا گرفت من احساس گناه كردموقتي سكو
 متر رسیدیم و ٧٥٠٠به ارتفاع . صبح روز بعد به همراه آرتور حركت كردیم. كه او در واقع خوب هم هوا نشده بود تسلي دادم

حال باد قطع شده بود ولي ابرها . موقع عالي بود، به عبارت دیگر اغلب آفتابي بود با كمي بادهوا تا آن. متوجه آغاز تغییر هوا شدیم
اما ابر برف تازه به . اي ندارد هیچگاه هواي ابري سرماي كشنده. توانست نشانه هواي خوب باشد مي. شروع به متراكم شدن كردند

 .تواند مسیریابي را دچار اشكال كند آورد كه مي همراه مي
كم كم مانند یك مگس كه در قیر گیر افتاده . كردم كه این حمله دلچسب من نیست چادرمان را برپا كردیم و كم كم احساس مي

. در طول شب برف شروع به باریدن كرد. شد فردا شاید حالمان بهتر مي. توانستیم بخوابیم مي. اما خوشبین بودم. كردیم حركت مي
توانم بگویم  كردم و مي آماده خوابیدن شدم ولي احساس ضعف شدیدي مي.  هوا بد بود، همینمه غلیظي همه جا را فرا گرفت،
برخالف تمام قوانین پذیرفته شده تاكتیك و منطق صعود، پیشنهاد كردم یك روز را در آنجا . آرتور نیز همین وضع را داشت
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 .استراحت كنیم
هر از . آن استراحت به من كمك زیادي كرد. رون كیسه خوابش خزیدآرتور چیزي زیر لب گفت و با شعف غیرقابل پنهاني به د

یك شب دیگر . به این ترتیب یك روز كامل گذشت. بایست از چادر بیرون رفته و برفهاي روي آنرا كنار بزنیم چندگاهي مي
از . وزید ي نبود كه تا آنموقع ميچرخاند اما این باد وزید و برفها را در هوا مي ابتدا باد مي. خوابیدیم و صبح آماده حركت شدیم

شد و من سعي  قله هر از چندگاهي پدیدار مي. اكنون دید خوب نبود. توانستیم قله را ببینیم وزید مي اصلي هر زمان كه باد مي بارگاه
ح آن از یخ  دهلیز در سر راه داریم كه سط٢توانستیم ببینیم كه هنوز  مي. كردم در آن فواصل مسیر را در خاطرم حفظ كنم مي

 متر زیر قله مسیر تكنیكي دشواري داشتیم كه طنابهایمان را در همانجا جهت تسهیل ٢٠٠درست . بسیار سختي پوشیده شده است
 .فرود باقي گذاشتیم

هر زمان كه .  بعد از ظهر به قله رسیدیم كه براي این وقت سال دیر بود، چرا كه فقط یك ساعت دیگر هوا روشن بود٤ساعت 
گذارم  شوم كه بعد از آن چه؟ چه احساسي در آن باال دارید؟ مي كنم با باراني از سؤال مواجه مي ن صعودهایم را بازگو ميداستا

: دهم لذا جواب مي. كند شخص فقط برروي تنفسش تمركز مي. شود گفت؟ اغلب شخص هیچ احساسي ندارد چه مي. آنها سؤال كنند
ام دیگر در فكرم جایي ندارد، فقط اینكه با سرعت هر چه تمامتر به پایین و به چادر  ا فتح كردهرسم، اینكه قله كوه ر وقتي به قله مي

 .باشد این هدف اصلي ما مي. باز گردم
زندگي و . قرار گرفته بود، و به تاریخ پیوسته بود" Ö" در كنار قله عالمت. كردم این همان چیزي بود كه در آن لحظه احساس مي

. اما وقتي شب فرا رسید ما تازه از آن دهلیز یخي پایین رفته بودیم. یكي به چادر چیزي بود كه اهمیت داشترسیدن قبل از تار
، شب مانند قیر سیاه بود و ٩در ساعت . فایده بود حفظ كردن مسیر در طول صعود بي. كردیم حال با نور چراغ پیشاني حركت مي
پاهایمان از خستگي مانند دو وزنه . تر شاید یك كمي پایین. ان دوروبر باشدبایست هم مي. ما هنوز در جستجوي چادرمان بودیم

خوردیم و امیدمان را به یافتن چادر از   در حالیكه در برف غوطه مي١٠ساعت . حاصل بود  اما جستجوي ما بي سنگین شده بود،
به " امل با برف پوشیده شده بود و من آنرا كامالچادر بطور ك! چادرمان. دست داده بودیم ناگهان پایم به یك شیئ نرم برخورد کرد

 .كردیم بعد از چند لحظه از خوشحالي ُخر ُخر مي. برف روي آنرا خالي كردیم. طور اتفاقي یافته بودم
"  متر و روز دیگر صعود به قله، هوا در پایین كامال٧٥٠٠در آن دو روزي كه ما در آن باال بودیم، یكروز را به استراحت در 

برف همچنین دهلیزي را كه مجبور به فرود از آن بودیم .  اصلي به زمین نشسته بود نیم متر برف تازه در بارگاه. ب بودخرا
در حالیكه از ترس مو برتنمان سیخ . گشت شد و باعث ریزش بهمن مي هر چند قدم قالب بزرگي از برف شكسته مي. پوشانده بود

. گذاري شده بود و در مشكلترین قسمتها طناب ثابت وجود داشت ه اندازه قابل قبولي نشانهخوشبختانه مسیر ب. شده بود فرود آمدیم
 .در زیر نیم متر برف" طبیعتا

هوا خوب شده بود ولي در آفتابي كه آنقدر . اصلي رسیدیم واندا و كرزیسیك آماده حركت شده بودند درست زماني كه ما به بارگاه
 .وزید باد در آن باال به شدت مي. تیم پٍر قله را ببینیم كه دوباره به هوا برخواسته بودتوانس از ما دریغ ورزیده بود مي
در آنجا واندا اذعان داشت كه به خاطر ورم لوزه كه از ابتداي برنامه درگیر آن بوده .  رسیدند٤ واندا و كرزیسیك به بارگاه 

از نقطه نظر . دكتر به باال صعود كرد تا به او كمك كند. گرفتندضعیفتر شده است و قادر به صعود نیست، لذا تصمیم به بازگشت 
اما او در عوض تصمیم گرفت با . شد موفق مي. توانست به تنهایي قله را صعود كند مصمم شده بود مي" كرزیسیك چنانچه او واقعا

در . مه زمستاني، زمان آن بسیار كوتاه بودنسبت به یك برنا. به پایان رسید"  فوریه برنامه عمال١٢لذا در . واندا به پایین بیاید
 .اصلي رسیدیم من و آرتور قله را صعود كردیم ام بعد از آنكه به بارگاه١٦روز 

كارها به طور وارونه انجام شد و در عین حال با كارآیي بسیار . معلوم شد كه این برنامه از بسیاري جهات غیرعادي بوده است
باید از كرزیسیك كه بخت صعود . گشت، جوي مبني براتمام یك كار خوب در بین ما حكمفرما بودپیمایي باز در هنگام راه. باال

اي سنگین خم شده بودیم مستقیم به چشمان او  رو به او كردم و درحالیكه در زیر كوله. شد خود را فدا كرد قدرداني فراواني مي
 .ام تور و تنها با او قله را صعود كردهاثري از دلگیري یا تأسف نیافتم كه چرا من با آر. نگاه كردم

اش در این كوهستان و واقعیت مخاطرات آن كسب  پیمایي همچنین در فكر جاچیك پالكیویچ نیز بودم كه تجربه گرانقدري از راه
لین صعود در پشت سر آناپورنا قرار داشت كه او. كنم او بازگشتش را به عنوان یك شكست قلمداد كرده باشد گمان نمي. كرده بود

 .  كوهنورد با این وجود ما هیچ اسمي به سیاهه بلندباالي حوادث كوه نیافزوده بودیم٢بله، فقط با . زمستاني را پذیرا شده بود
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 ١٥فصل 
 ١٩٨٧شیشاپانگما، یال غربي،  ؛ چهارده بار هشت

 
بعد از یك روز كامل سفر . جا رزرو كرده بودیم و آنها منتظر ما بودند" قبال. ، رسیدیم)Nialam(نیاالم شب دیروقت به هتل، در 

 .بسیار گرسنه بودیم
 "آیا رستوراني اینجا وجود دارد؟"
 . . ."البته "
 ."عالي است، مایلیم چیزي بخوریم"
 ."اّالن بسته است. خیر، غیرممكن است"
 ."آییم دانید كه ما از سفري طوالني مي د؟ هر چیزي؟ ميشاید چیزي بتوانند تهیه كنن"
 ."كنیم آشپز را پیدا كنیم سعي مي. فهمیم مي"

 .اي بازگشتند  بعد از لحظه
 ."شما باید شام را فراموش كنید. متأسفانه آشپز به سینما رفته است"

ما گرسنه . ن بود كه ما قادر به ارتباط با هیچكس نبودیمكرد ای اما چیزي كه اینجا اوضاع را بدتر مي. به یاد لهستان خودمان افتادیم
بندي شده بود كه امكان بازكردن آنها براي یك شب اقامت در هتل وجود  و عصباني بودیم و بارهایمان در كامیون طوري بسته

 آشپز را بیدار كردیم تا اي را زدیم كه گویا رستوران بود،  نیمه شب در كلبه١با ناامیدي به داخل شهر رفتیم و ساعت . نداشت
: رفتیم از ما پرسیدند زماني كه به اتاقهایمان مي. توانستیم به خواب فكر كنیم  باالخره مي. برایمان كمي برنج و سبزیجات آماده كند

 . حركت كنیم٩ بیدار شده که تا ساعت ٨دهیم استراحت كنیم، ساعت  گفتیم ترجیح مي." شوید صبح چه ساعتي بیدار مي"
شاید این ساعت براي او بسیار دیر بود؟ فقط خدا " ساعت هشت؟: "كرد با تعجب و قدري ناراحتي گفت   كه سؤال ميكسي
 .اي به موضوع دیگري جز خواب نداشتیم بقدري خسته بودیم كه هیچ عالقه. دانست مي

 .و آن پایان اولین روز اقامت ما در چین بود. رفتیم كه بخوابیم
  اینجا پیدا شد؟چطور سر و كله ما از

تعداد كمي در آن شركت . باشگاه من در كاتوویچ این سفر را تدارك دیده بود. اواخر ماه جوالي به مقصد شیشاپانگما حركت كردیم
كرد، واندا روتكیویچ و دكتر، لخ  یانوژ ماژر، ریسیك وارچكي كه فیلمبرداري مي: شناختند داشتند كه بخوبي یكدیگر را مي

ها كارلوس كارسولیو و السا آویال، رامیرو  دیگران عبارت بودند از، مكزیكي). Lech Korniszewski(كورنیشوسكي
امریكایي ) Steve Untch(انگلیسي، استیو اونتچ ) Alan Hinkes(از اكوادور، آلن هینكس ) Ramiro Navarrete(ناوارت

 بود و مالگوسیا فورمنتي K2ه با واندا در ك) Christine de Colombe(و دو زن كوهنورد فرانسوي، كریستین دكلومب
 ).Malgosia Formenty-Bilszewska(بیلژوسكا 

 ٦در حالت عادي طي مسیر با اتوبوس . به دلیل سیل خراب شده است) Kodari(در تبت دریافتیم كه جاده كاتماندو به كوداري 
لذا در . ر بودیم به روش سنتي بارهایمان را حمل كنیم قسمت خراب شده بود ناچا٨ولي از آنجا كه جاده در . كشد ساعت طول مي

" نپال-دوستي سینو"اما موفق شدیم كه به مرز برسیم و از پل زیباي . اولین قدم هزینه اضافي در وقت و پول را متقبل شدیم
 مسئولیت كامل سفر، اقامت بایست با باربران نپالي خداحافظي كنیم، رابط چیني منتظر ما بود، و از آن به بعد او حال مي. بگذریم

 .شدیم نه از نظر جغرافیایي بلكه از جهت عقاید و رسوم ما به دنیایي دیگر وارد مي. و سازماندهي سفر ما را بر عهده داشت
سكوت همه جا .  بود٨صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و به ساعتم نگاه كردم، ساعت . توضیح دادم" اولین برخوردمان را قبال

در .  ساعت اختالف٥/٥شود،  در چین ساعت به وقت پكن تنظیم مي" ظاهرا. شد دید حتي یك سگ ولگرد را نمي. ما بودحكمفر
بایست  خواستیم درباره زمان صحبت كنیم مي هرگاه مي. خیزند ساعت نزدیك ظهر است نتیجه وقتي مردم با طلوع آفتاب برمي

 .كردیم و تا آخرین روزها هم اشتباه مي. ستبگوییم منظورمان ساعت، پكن، نپال یا اروپایي ا
فالت تبت، یك استپ مسطح است كه این . اصلي آن توسط جیپ قابل دسترسي است شیشاپانگما از معدود كوههایي است كه بارگاه

 ارتفاع توانند از كنند مي وسایل نقلیه كه گویي برروي سطح لیزي حركت مي. هاي علف پوشیده شده است طرف و آن طرف با بوته
ترین  سپس در یكي از غیرمنتظره. العاده راحت بود ها، این یكي فوق در مقایسه با دیگر برنامه.  متر ارتفاع بگیرند٥٠٠٠ تا ٢٤٠٠

 ."اصلي است اینجا بارگاه! ایست: "لحظات، رابط ما قاطعانه گفت 
تي تشخیص دادیم كه تا كوههایي كه در دوردستها و در براح. با ناباوري از وسایل نقلیه پیاده شدیم و به دوروبر خود نگاه كردیم

 .اي از آنها پیداست، فاصله بسیار زیادي داریم افق هاله
 ."اصلي در پاي كوه واقع شده است دانم، بارگاه تا آنجا كه من مي: "سعي كردم بر این تصمیم تعجب برانگیز كمي تأثیر بگذارم

 ."ما باید به فكر سالمتي خودمان هم باشیم. شود رتفاع زیادي دارد و سخت و مشكل ميباالتر ا. رانیم ما بیش از این نمي. خیر"
 ."همین و بس . كنیم اصلي را برپا مي اینجا جایي است كه ما بارگاه: "مأمور رابط خیال نداشت تكان بخورد

روي  ایم كه در استپ پیاده  نیامدهدر كشمكشي كه براي روشن ساختن این موضوع بود كه ما. در نتیجه وارد اولین كشمكش شدیم
توانستند بسیار باالتر  و وسایل نقلیه براحتي مي.  روز راه بود٥/٢تا كوهستان هنوز . خواهیم از كوهها باال برویم بكنیم بلكه مي
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 پول زیادي به او داده اي نداشتیم جز اینكه با اقامت مأمور رابط، مترجم و آشپزمان، كه چاره. اي نداشت اما بحثها هیچ نتیجه. بروند
مأمور رابط دست پیش را گرفته بود كه گفته بود كه . اصلي در فكر پخت و پز نباشیم، در همانجا موافقت كنیم بودیم تا در بارگاه

ن بود اول اینكه بارها بیش از آ. اما این پایان مشكالت نبود. لذا ما به عنوان گروه پیشرو حركت كردیم. آشپز باید به او خدمت كند
براي راحتي و عدم حمل سوخت از . مسئله بعدي در رابطه با سوخت بود. كردیم و نسبت به آن كه خواسته بودیم كه تصور مي
آنها هم آورده بودند، . قرار بود كامیونها آنها را بیاورند.  لیتر سوخت در چین را داده بودیم كه برایمان تهیه كنند١٠٠نپال سفارش 

كردند  كشیدند، دود مي بارها سعي كردیم، سوتي مي. كنند جاقهاي نپالي با سوخت چیني به هیچ عنوان كار نمياما معلوم شد كه ا
 .شدند ولي روشن نمي
 .اي وجود نداشتتوانستیم آشپزي كنیم و بدون آن برنامه بدون سوخت نمي. انگار تاریكي مرا احاطه كرده بود. مشكل جدي بود

اما من راه حل دیگري .  كیلومتر تا نزدیكترین شهر فاصله بود٥٠٠ جستجوي اجاقهاي جدید بفرستیم؟ بایست یك جیپ را در آیا مي
صبح فردا وضع . اي بودكننده موقعیت ناامید. معلوم بود كه اوقات مأمور رابط تلخ است" كامال. به مأمور رابط گفتم. نیافته بودم

 متر ارتفاع گرفته بودیم و ٢٠٠٠با سرعتي كه وسایل نقلیه داشتند ما طي یكروز . دانستم بایست بهتر مي مي. تر شد باز هم پیچیده
همگي هم . كردند ها رنگشان كبود شده بود و بدون وقفه استفراغ مي بعضي. بعضي بیشتر از بقیه. اكنون همه به نوعي بدحال بودند

گفتند هواي زیادي به آن  بعضي مي. وري خود را داشتندها هر یك تئ كوهنوردان، آشپز و راننده. رفتند با اجاقها ور مي" دائما
.  بعضي شروع كرده بودند تا بنزین را به نفت اضافه كنند .رسد بعضي برعكس، بعضي عقیده داشتند كه فشار هوا كم است مي

 اجاق نپالي و سوخت باالخره یك راننده بهترین راه چاره را براي این وصلت نامیمون بین. نتیجه این آزمایشات هم تفاوت داشت
زایي باالیي دارند و باید میزان هوایي را كه به اجاق  او به این نتیجه رسیده بود كه بنزین و نفت خاصیت اشتعال. چیني پیدا كرد

 .رسد محدود كرد مي
.  گرم بخوریمتوانستیم یك غذاي باالخره اوضاع روبراه شده بود و مي. در نتیجه شروع كردیم به ساختن محافظهاي نازك فلزي

شد و یا در عوض پولي  بایست به طور كامل تجهیز مي هر كدام از آنها مي. یاكها با چاروادارهایشان رسیدند. مان بهتر شد روحیه
بایست با برگهایمان به  مي. رسید شد، كه من مطمئنم فقط جزء كوچكي از آن به چاروادارها مي برابر ارزش تجهیزات پرداخت مي

 .م، چرا كه به تعداد بیشتري یاك احتیاج داشتیمدقت بازي كنی
آنها مردماني هستند كه . در طي هزار سال گذشته تغییر چنداني نكرده است" كنند كه احتماال هاي تبت در شرایطي زندگي مي بومي
آیند تا وقتي  م فقیري ميپاره به نظر مرد الیه ضخیمي چرك روي بدنشان قرار دارد و با لباسهاي پاره. اي به شستشو ندارند عالقه
كنند، البته چند  به طور كامل از طریق یاكها امرار معاش مي" تقریبا. آورند اي پول در مي بینید از زیر همان لباس ژنده دسته كه مي

فشهاي  تا از بارهایمان گم شده بود كه در بین آنها ك٢تا روز دوم . بدون شك قاچاق هم در آنجا رواج دارد. گوسفند هم دارند
 .مراقب وسایلمان بودیم" از آن لحظه به بعد كامال. كارلوس بیچاره هم قرار داشت

 ٣پیمایي  راه. در و پیكر فرار كنیم اصلي چیني بي باالخره موفق شدیم با آنها بر سر یاكهاي بیشتر به توافق برسیم و از آن بارگاه
معلوم شد . ها پرشیب بود گذشت كه در كناره مسیر از شیبهایي مي. بعد برف. باران شروع شد. روز طول كشید و راه دشواري بود

اصلي برف بقدري عمیق   متر درست در زیر بارگاه٥٦٠٠در ارتفاع . انداختند بارها را مي" مرتبا. یاكها هم بسیار چموش هستند
رفتند، همین، زیرا  ف و آنطرف مياین طر. یاكها عادت به راه رفتن برروي برف كوبیده نشده نداشتند. شد كه راه را پوشاند

كوبي كنیم، در آنصورت یاكها با خوشحالي پشت سر ما  لذا ما مجبور بودیم در جلو برف. دانستند چه مسیري را باید دنبال كنند نمي
 .اي پیچید، چاروادارها همانجا ایستادند و دیگر حركت نكردند اما وقتي یكي از آنها پایش روي صخره. كردند حركت مي
اصلي ما مجبور شدیم سبیل چارودارها را چرب كنیم تا به ما در حمل بارها در   ساعت مانده به محل تعیین شده بارگاه٢لذا حدود 

 .آنها موافقت كردند، گر چه هزینه آن بسیار زیاد شد. براي ارائه نمونه اول خودمان چند تا را حمل كردیم. آنجا كمك كنند
وقتي . اینك یانوژ ماژر بسیار بدحال بود. رفت اصلي واقعي را برپا كنیم، و همه چیز طبق نقشه پیش مي توانستیم یك بارگاه حال مي
بارها را باز كرده و . كرد روز بعد او شروع به هذیان گفتن . اصلي رسیدیم او همانجا پهن شد و دیگر نتوانست بلند شود به بارگاه

 را داد كه با circulary deficiencyاو تشخیص . ه در نیمه راه بود حمل كردیماكسیژن را در آوردیم و او را به طرف دكتر ك
Inflamation of the veinsتوانست در  نمي" گرچه احتماال. اما یانوژ توانست یكهفته بعد روي پاهایش بایستد.  همراه شده بود

 . بنشیند خوشحال بودیماصلي در كنارمان توانست در بارگاه با اینحال از اینكه مي. صعود شركت كند
. آنها از برف شكایت داشتند. شدند شان، بدون دستیابي به موفقیت، نزدیك مي یك تیم ایتالیایي به اواخر برنامه. ما در آنجا تنها نبودیم

م از آن خواستی شد كه مي بارید، با ویژگي هواي مونسن، مه مانع دیدن كوهي مي از روزي كه وارد شده بودیم بدون وقفه برف مي
 .صعود كنیم

 متر چندان ٨٠١٣از آنجا كوه با ارتفاع . به عبارت دیگر ارتفاع زیادي داشت.  متري قرار داشت٥٦٠٠اصلي در ارتفاع  بارگاه
به خصوص كه كوهنوردي . ها به حساب آورد  متري٨٠٠٠توان آنرا در مقایسه با دیگر  به زحمت مي. رسید بلندتر به نظر نمي

 ١٢در پایین آن یك فالت به همواري سطح میز قرار دارد به نام راهرو كه باید طول . شود  متر شروع مي٧٠٠٠ع واقعي از ارتفا
هاي ساده قرار   متري٨٠٠٠از آنجا كه شیشاپانگیما در زمره . شود كوهنوردي در پایان آن شروع مي. كیلومتري آنرا پیمود

خواستم سعي كنم از شیبهاي تاحدي  مي. ین بار به هیمالیا به همراه بیاورمهایم را براي اول گیرد، تصمیم گرفتم چوب اسكي مي
واندا قصد داشت اولین زني باشد كه . امید داشتم كه دو مسیر جدید را روي شیشاپانگیما صعود كنم. شیب آن با اسكي فرود بیایم كم
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 .د كنمخواستم دو قله صعود نشده در منطقه را صعو همچنین مي. كند به آن صعود مي
در آنجا موضوعي .  ما آنجا قرار گرفت١ماني كردیم كه بعدها بارگاه  هوایي حركت كردیم و در جایي شب  اكتبر براي هم٢٨در 

صبح روز . بردیم من و آرتور در یك چادر به سر مي. را تجربه كردیم كه ما را متوجه این امر ساخت كه كوه ساده وجود ندارد
وقتي غرش كوه شروع شد . كردیم صداي آشنا و مهیب شكستگي رعدآسایي به گوشمان رسید اده ميبعد هنگامي كه خود را آم

 .دید كه تصورمان درست بودمي. آرتور اولین كسي بود كه سرش را از چادر به بیرون برد
 ."بهمن: "او فریاد زد

نداختیم و درحالیكه فقط جوراب به پا داشتیم هاي دست و پاگیر آن هر طور بود خود را به بیرون ا هر دو از در كوچك و پارچه
 متر دورتر از ٥توده برف حدود . شد فاصله بگیریم سعي كردیم تا آنجا كه ممكن است از توده برفي عظیم كه به پایین سرازیر مي

 .چادرها متوقف شد
حال .  نیافتند از چادرشان خارج شوندو از وقتي كه فریاد بهمن را شنیدند حتي فرصت. آلن و استیو متوجه چیز مهمي نشده بودند

بعد از آن ماجرا احتیاج به تجدید . دادند سرهایشان را از چاد بیرون آورده و از نگراني اتفاقي كه ممكن بود بیافتد آنها را تكان مي
 .قوا داشتیم و روز بعد بود كه به طرف قله حركت كردیم

فالتي كه در یكطرف آن شیشاپانگما و در طرف دیگر یك قله . ومتر پهنا داشت كیل١فالت نه تنها طوالني بلكه در عین حال حدود 
هاي مخصوص و سبكمان كه با وسایل خاصي مجهز شده بود  ما با اسكي. به واقع شبیه به یك راهرو بود. صعود نشده قرار داشت

 .از فالت گذشتیم
كه همچون ) Yebo Kangri(د قله صعود نشده یبوكانگاري در انتهاي راهرو بارگاهمان را برقرار كردیم و روز بعد براي صعو

 .زوجه شیشاپانگما بود حركت كردیم
یكي . توانستم خودم را كنترل كنم العاده بود، تبت در جلوي ما گسترده شده بود، به سختي مي  متري آن هوا فوق٧٢٠٠بر روي قله 

 .منقص نشده بوداز آن لحظات زیبایي بود كه با خستگي، سوز باد یا بوران برف 
ها قرارداده شده بود  باید اقرار كنم با استفاده از آن بستهاي مخصوص كه در چوب اسكي. حال نوبت تجربه اسكي كردنمان بود

به .  سانتیمتري را انتخاب كرده بودیم١٦٠جویي در وزن چوبهاي كوتاه  براي صرفه. تعادل خودم را بسختي مي توانستم حفظ كنم
 .رسید حال نوبت به شیشاپانگما مي. را به پایین رساندیمهر حال خودمان 

 .آرتور و من تصمیم داشتیم شیشاپانگما را از یال دست نخورده غربي و سپس قله صعود نشده غربي، صعود كنیم
یو و آلن نیز به ما هدف دیگري نیز داشتیم و آن دهلیز وسط جبهه شمالي بود اما است. ترین یال قله است كننده این مشكلترین و خیره
و من توضیح دادم كه این یك برنامه به روش . كردیم  نفر بودیم كه خود را آماده صعود قله مي١٢در آنجا ما . آن چشم دوخته بودند

. توانند آنگونه كه مایلند فعالیت كنند  بلكه اعضاء مي. سنتي نیست كه سرپرست كلیه تصمیمات الزم را جهت صعود نهایي بگیرد
 دیگر برپا  خواستند یك بارگاه اگر بعضي دیگر مي. خواستند از مسیر عادي صعود كنند، بسیار خوب بود  بعضي از آنها ميچنانچه

 .كنند نیز آزاد بودند
تنها چیزي كه . خواستند دهلیز وسط جبهه را صعود كنند، آزاد بودند، چیزي مانع آنها نبود اگر بعضي مانند استیو و آلن مي

خواهد صعود كند، در آنصورت در سر راه هم قرار  ن بود كه هر كس مشخص كند با چه كسي و از چه مسیري ميخواستم ای مي
اجازه بدهید مانند بارگاهي در آلپ با آن رفتار كنیم، به این ترتیب . ما بعنوان گذراندن تعطیالت اینجا هستیم: "من گفتم . گرفتند نمي

 ." انجام دهدخواهد آنچه را كه مي" كه هر كس دقیقا
شد، لذا مهم بود   مشترك بودیم، جایي كه مسیرهایمان از یكدیگر جدا مي١ همگي در بارگاه . چیزي بود كه اتفاق افتاد" و این دقیقا

اما این موضوع تنها چیزي بود كه اعضاء . ماني در آنجا جاي كافي وجود داشته باشد به ترتیبي به آنجا برویم كه براي شب
 .ریزیشان در نظر بگیرند اي برنامهبایست بر مي

اي كردیم به این ترتیب كه ما  با ریسیك وارچكي معامله. كردیم آرتور و من خود را براي صعود سبکبار یال غربي آماده مي
كند از خواست قله را از مسیر عادي صعود  ها را از راهرو عبور دهیم و در آنجا آنها را براي وي باقي بگذاریم تا او كه مي اسكي

گذاشت تا ما از آنها در موقع برگشت  سپس آنها را آنجا براي ما باقي مي. آنها در صعود قسمتهاي بسیار پر برف استفاده كند
 .استفاده كنیم

ها اوایل سپتامبر آنجا  ایتالیایي. بارید  روز گذشت و برف همچنان مي١٠اما . حال تنها چیزي كه نیاز داشتیم توقف بارش برف بود
كارلوس . آنها تا انتهاي راهرو رفته بودند و از آنجا مجبور به بازگشت شده بودند.  ترك كردند بدون آنكه موفقیتي بدست آورندرا

از بخت . از این موضوع كمال استفاده را كرد و توانست از آنها وسایل مورد نیازي را بخرد كه در ابتداي سفر از او دزدیده بودند
. توانست به برنامه صعود بپیوندد خورد و او اكنون مي اي كه به همراه آورده بودیم به پاهاي او ميافهخوش او یك جفت كفش اض

تنها تغییري كه در برنامه روزانه وجود داشت غذا . ام نیز گذشت گویي این بخت خوش به كار او نیامده بود١٢اما وقتي كه روز 
. لذا هر روز غذا متفاوت بود. داد و ما مجبور بودیم خود غذا بپزیم  خدمت ميبود، چرا كه آشپز ما در آن پایین به مامور رابط

ها بودند چرا  هاي ما فرانسوي در آخر به این نتیجه رسیدیم كه بدترین عموزاده. فرانسوي، انگلیسي، مكزیكي، آمریكایي و لهستاني
-Brillat( ساوارین -زي گردآوري شده توسط بریالرسید هیچكدام از بانوهاي فرانسوي ما قادر نبودند سنت آشپ كه بنظر مي
Savarin ( اي  روز عدم فعالیت نامه١٢بعد از . آنها آشپزهاي خوبي نبودند، همین. را به عمل در آورند" فیزیولوژي طعم"به نام
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تاریخ . مور رابط فرستادمبر به مأ آن نامه را به كمك نامه. به مأمور رابط نوشتم و تقاضا كردم مدت برنامه را كمي افزایش دهیم
از آنروز هوا به ما روي خوش نشان . جدیدي را براي جیپها براي حمل وسایل به پایین تعیین كردم و آنرا خوب مهر و موم نمودم

 .داد
اي  تر ولي در مجموع مشكل عمده ساده بعضي قسمتها مشكل بود، بعضي . ما یال غربي را درست مطابق برنامه صعود كردیم

 .ان بوجود نیامدبرایم
در همان زمان .  متر٨٠٠٠ تا ٧٠٠٠بود، منتها در ارتفاع ) Zakopane(تا حدودي شبیه به یال عقاب خودمان در زاكوپان 

. واندا، السا، كارلوس، رامیرو و ریسیك وارچكي در زمرة آنها بودند. شدند گروه دیگري از طریق مسیر عادي به قله نزدیك مي
 Stefan(آنها یك تیم تجاري از كشورهاي آلمان، اتریش و سوئیس بودند كه اشتفان ورنر . نطقه بودندگروه دیگري نیز در م

Werner (آنها را سازماندهي كرده بود. 
بحث .  قله دارد٢شیشاپانگما . گرچه در زمانهاي متفاوتي حركت خود را آغاز كرده بودیم ولي در یك زمان به حوالي قله رسیدیم

اما همچنان . برداران معتقدند كه دومي چند متري بلندتر است كدامیك بلندتر است تا امروز ادامه دارد، گرچه نقشهراجع به اینكه 
 .كساني هستند كه معتقدند قلة اولي اهمیت بیشتري دارد

ي یالي ناهموار پیمایي بررو  ساعت راه٣توانید در  بسادگي مي. زماني كه خودم در آن موقعیت قرار گرفتم چرایي آنرا دریافتم
ها به قله اول رسیدند، بر روي آن ایستادند و با دوربینهاي خود به اطراف نگریستند و اعالم كردند كه  اتریشي. صرفه جویي كنید

 .اند همان قله بلندتر است تا آنجا كه آنها تشخیص داده
 متر ٨٠٠٠مایي، حال در هر شرایطي، در ارتفاع پی  ساعت راه٣دانستیم  ما تصمیم گرفتیم كه قله واقعي را صعود كنیم گرچه مي

 .كار راحتي نیست
. كردیم ماني را به همراه داشتیم، چرا كه به روش سبکبار صعود مي من و آرتور وسایل كامل شب.  بعد از ظهر بود٤ولي ساعت 

 متر ٧٠٠آنها در حدود   داشتند و بارگاه اما السا، كارلوس، ریسیك و رامیرو بار سبكي. لذا چندان نگران این نبودیم كه كجا بخوابیم
گر چه قبول كرده بودیم كه هركس در كوهستان به صالحدید خود نقشه بریزد ولي من به آنها گوشزد كردم كه . تر قرار داشت پایین

كدام یك چوب ریسیك و كارلوس هر . خورند، اما آنها چراغ قوه داشتند و مطمئن بودند كه موفق خواهند شد به شب مي" احتماال
. تر از آن بود كه آنها بتوانند از چوبهاي اسكي استفاده كنند آخرین قسمت پرشیب. اسكي را براي من تا آن نقطه حمل كرده بودند

ابتدا كارلوس حركت كرد سپس ریسیك، . توانست جلوي آنها را بگیرد اما حاال چیزي نمي. كار آنها به واقع یك كار دوستانه بود
هیچ كششي براي مسابقه دادن نداشتیم، چرا كه نه تنها . آرتور و من اجازه دادیم كه آنها اول حركت كنند. ا و واندارامیرو، الس

هایمان را  وقتي به گردنه بین دو قله درست در زیر قله اصلي رسیدیم، كوله. هایمان سنگین بود بلكه وقت زیادي هم داشتیم كوله
اما قله بسیار نزدیك بود و به نظر مضحک . ا در نور خوب براي عكاسي قله را صعود كنیمخواستیم صبح فرد مي. زمین گذاشتیم

 .رسید كه براي برپایي بارگاه نقشه بكشیم مي
 !"بیا و به طرف آن برویم: "من گفتم 

را به پا كنم ریسیك با قبل از آنكه آنها . من تصمیم گرفتم این آخرین قسمت را با اسكي صعود كنم. و این كاري بود كه انجام دادیم
 .وقتي به او رسیدم كه او مدتي بود به قله رسیده بود و به همین دلیل فیلم صعود من به قله ثبت شده است. دوربینش عازم شده بود

یلم را ف!" آنجا بودید" انگار وقعا. ارائه دادید" فیلم قله"شما كار خوبي با : "در بازگشت همگي بر سر یك موضوع اتفاق نظر داشتند
ها در  ترین دوربین اند، دستگیره دارند و با این وجود قابل اعتماداینها بسیار ساده. با یک دوربین قدیمي ساخت فرانسه گرفته بودیم

 .شدند بهترینهایشان آنهایي هستند كه در جنگ جهاني دوم استفاده مي. باشند ارتفاعات باال مي
تابانید، لذا  هایش را برروي كوه مي  آفتاب آخرین اشعه رسیده و آنجا را ترك كرده بودند،زماني به قله رسیدیم كه دیگران به آنجا 

هرگز در بهترین رویاهایم نیز . كرد دوربین با لنز واید تصاویري را ثبت كرده بود كه رنگهاي آن نفس را در سینه حبس مي
 آخرین مهرة تسبیج  ام بود، هزارمتري  بودم كه آخرین هشتاي ایستادهمن برروي قله. اند كردم كه آنقدر زیبا بوده تصور نمي

آنطور كه براي این ارتفاع طبیعي است، افكار باید راه خود را از بین . آمدم به آرامي با آن كنار مي. هیمالیاي من فرو افتاده بود
 . قلب پرتپش و نفسهاي عمیق براي گرفتن اكسیژن به سختي باز كنند خستگي،

. آن احساس تمام وجودم را فرا گرفته بود، فقط همین. ام را در آن لحظه عالي توصیف كنم به طور كامل خوشحاليتوانستم  نمي
فقط یكبار در نانگاپاربات حس كردم كه باید . اش در تمامي لحظات ساخته نشده است شخص براي توصیف حاالت دروني

 .نه، دیگر هرگز. اي بود العاده پرش فوق. وا تكان دادمام را ابراز كنم، از جا پریدم و دستانم را در ه خوشحالي
 ٨٠٠٠امین ١٤اختیار، ساده و واقعي احساسم را بروز دهم؟ علت آن بود كه آگاهي از اینكه این قله  توانستم بي اما چرا من نمي

 .توانست قلة سوم یا هفتم باشد مي" كامال. متري من بود دیگر اهمیتي نداشت
شد زیاد خوب پیش  كردن انجام مي كارهایي كه فقط با حس.  تاریكي به طرف چادر گنبدي خود قدم برداشتمدر امتداد یال و در

رفت و ما یكي از دیركها را در تاریكي گم كردیم، لذا شب به قدري بر ما سخت گذشت كه صبح كه برخواستم اولین چیزي كه  نمي
. شدیم یا خیر ودیم حاال براي صعود حركت كنیم شك داشتم كه آیا موفق مياگر مجبور ب! به ذهنم رسید این بود كه یا حضرت مسیح

 .كشید یك ماجراجویي دیگر انتظار مرا مي. به آرامي بارهایمان را جمع كردیم
 .اسكي 



 ٩٢

 آلپي بسیار ام براي اسكي تجربه. ام روي برف كوبیده شده بود اما من بیشتر تجربه. باز قابل قبولي هستم توانم بگویم كه من اسكي مي
 متر هم به ٨٠٠٠كیلوگرمي و ارتفاع ٢٣یك كوله . اسكي بر روي برف دست نخورده و اغلب پودري هنر دیگري است. ناچیز بود

. هایم را ببینم توانستم نوك اسكي نمي. برف عمیق و نرم بود. یك تراورس بزرگ در زیر قله اول انجام دادم. آن اضافه شده بود
. شد داشت و فاصله بین ما زیاد نمي مي آرتور پشت سر من قدم بر. کنمشد گفت حرکت ميدم كه بسختي ميگاهي بقدري آهسته بو

شدم برروي برف بنشینم تا  شد كه مجبور مي بعد از آن بقدري نفسم تنگ مي.  متر اسكي كنم١٠توانستم در هر بار بیش از  نمي
 .تواند كار بسیار وحشتناكي باشد كردن مي م كه اسكيبراي اولین بار به این فكر افتاد. نفسم را تازه كنم

آن تصورات از دیدن . رفته بود با چشم برهم زدني تمام خیالبافي من در مورد یك فرود سریع، راحت و بدون دردسر از بین
تبدیل به كار . كنمقرار نبود مانند یك پرنده پرواز . كردند نشأت گرفته بود بازان درجة یك كه برروي برف تازه اسكي مي اسكي

زماني كه به كناره فالت رسیدم، تمام آن چیزي كه از این دیوانگي نسیبم شده بود یك ساعت جلوتر بودن از . بسیار سنگیني شد
 .رفت، آنچنانكه خداوند براي او مقدر كرده بود آرتور بود كه برروي دو پایش نرم نرم راه مي

گرچه خاطرات زیادي از آن كوه بزرگ داشتم، . ها جا دادیم و به پایین سرازیر شدیم كولهاصلي تمام بارهایمان را درون  در بارگاه
 متري را صعود كرده بود و تنها زني بود كه توانسته بود ٨٠٠٠ قله ٤واندا در آنموقع . اما زماني براي یادآوري آنها وجود نداشت

اي بزرگ قدم گذاشته بود شور امریكاي التین بود كه بر روي قلهالسا اولین زن از یك ك. ركوردي با آن درجه اهمیت بدست آورد
 متري را صعود ٨٠٠٠ قله ٢حال كارلوس .  متري را صعود کرده بود٨٠٠٠ سالگي جوانترین كسي بود كه یك قله ٢٣و در سن 
 جبهه شمالي صعود كرده اي را برروي دهلیز العاده آلن و استیو مسیر فوق. این موضوع براي او بسیار معني داشت. كرده بود

شد كه او اولین لهستاني بوده است  یافت این موضوع را متذكر مي ریسیك وارچكي به قله رسیده بود، و هر وقت فرصت مي. بودند
 .كه به قله شیشاپانگما صعود كرده است، چرا كه در آخرین مترها او از دیگران جلو زده بود

 نخورده را صعود كرده  دست"  را صعود كرده بودیم و در كنار آن دو قله كامالآرتور و من مسیري جدید برروي یال غربي
اي كه بد بار زده  به پایین قدم برداشتم، دالیل خود من و دیگران براي خوشحالي در مغزم به دوران افتاده بود؛ مانند كوله. بودیم

كردند، به من هماهنگي حركت  ي قدم برداشتن به من كمك ميوار آنها، چهارده قله بلند هیمالیا، برا شده است، سپس اسامي مسلسل
 .رود و مجبور است بشمارد دادند درست مانند وقتي كه شخص باال مي را مي

 . . .چهارده 
 . . .چهارده بار هشت 

اما صبر كن، . مگرد باز مي. در انتظار. آنجاست. یابد موضوعي پایان یافته بود؟ خیر، دنیاي عمودي هرگز پایان نمي" آیا واقعا
مربوط به سالها پیش بود، ! باري كه از نانگا شكست خوردم؟ آن اولین! كي؟ البته. یكبار دیگر نیز چنین فكري از مغزم گذشته بود

 .به چه چیز دیگر در آن اولین برخورد فكر كرده بودم؟ آه بله، كه هیمالیا هر چه باشد جاي انسان است.  قله بلند پیشتر١٤
 . ودحق با من ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PDF : (www.climbing.ir(تهیه برای نشر الکترونیک 



 ٩٣

 موخره نوشته كرزیسیک ویلیچكي
 )اینگبورگا روبروا كوچلین: ترجمه به انگلیسي(

 
 ما روي فالت و در زیر كانچنگجونگاي.  متر٧٤٠٠یكروز بسیار سرد، پر باد اما زیبا در ارتفاع .  است١٩٨٦ ژانویه ١٢روز 

ما با آندري چوك یكي از . . . روز قبل یرزي و من قله را براي اولین بار در زمستان فتح كردیم، اما امروز . بزرگ قرار داریم
ما در . كنیم  در گذشته بود، خداحافظي مي٣ بهترین كوهنوردان لهستان كه مدت مدیدي همنورد یرزي بود، و روز قبل در بارگاه 

یرزي مدت زیادي در . خوانیم  آخرین مكان آرامش آندري، صلیبي از چوب روي آن قرار داده و دعا ميایم، كنار شكاف زانو زده
چرا؟ چرا خداوند چنین انسان خوبي را گرفته : پرسد آورد و بلند مي اش را به زبان مي  ایستد و خداحافظي شخصي كنار گور مي

آیا بختي براي . خشم از اینكه قادر نبود كاري براي آندري انجام دهدبینیم، سپس  است؟ براي اولین بار اشك را در صورت او مي
 كمك داشتیم؟ آیا مرتكب اشتباهي شده بودیم؟

اصلي در زیر جبهه  بارگاه.  هستیم اما نه یك روز خوب، گر چه هوا گرم است و ما در ارتفاع پایینتري.  است١٩٨٧حال فوریه 
به بیرون . گردند ها، خوشبختانه به سالمت از قله باز مي رتور را ببینیم كه برروي مورنتوانیم یرزي و آ مي. شمالي آناپورنا است

خواند كه در آن زمان در  اي را مي دهد و با آخرین قدرت ترانه یرزي دستانش را در هوا تكان مي. رویم كه آنها را مالقات كنیم مي
 ."زندگي، دوستت دارم: "لهستان معروف بود
این جهاني بود كه او در آن بزرگ شده بود، .  تراژدي و پیروزي قسمت بزرگي از زندگي او را فرا گرفته بودندتأسف و شادماني،

خواننده با مطالعه این كتاب دریافته است كه . آنرا به نهایت كمال رسانده بود. عاشق آن بود و آنرا با تجربیاتش غني ساخته بود
او چندین صعود بسیار سطح باال در زمان حاضر . هیمالیایي در زمان ما بوده استیرزي كوكوچكا یكي از پیشروان كوهنوردي 

در كشور من او تبدیل به نمادي از شجاعت و اراده و الگویي براي نسل جوان در جستجوي كامیابي و . را به انجام رسانده است
 .ماجرا در كوهستان شده است

اما یرزي كوكوچكا یا یورك یا كوكوس . ، یرزي كوكوچكا بسادگي بهترین بود، سالهاي طالیي هیمالیا نوردي لهستان٨٠در دهه 
كه در بین گروه ما معروف بود، چه كسي بود؟ در اولین برخورد موضوع خاصي وجود نداشت كه بتوان او را از حلقه 

شد كه  قط زماني پر حرف مياو ف. كرد، و در عالم خودش بود مردي كه كم صحبت مي. او ساكت بود. كوهنوردان دیگر تمیز داد
آنرا تمام " گفت معموال گفت، وقتي هم كه مي مي در شرایط دیگر او بندرت سخني . چرخید موضوع بحث به سمت كوهنوردي مي

آورد كه به او از نظر رواني  فضاي رمز آلودي در اطراف خود بوجود مي. كرد، حتي با كساني كه بسیار با او نزدیك بودند نمي
او همواره چیزي به عنوان ذخیره داشت، حال ممكن بود یك تصمیم . داد صي نسبت به همنوردان یا رقیبانش ميبرتري خا

 .كرد  اي گوشت دودي یا یك پٍر سیر كه درست در زمان الزم رو مي غافلگیرانه باشد یا تكه
وقتي در مورد چیزي به نتیجه . شد ميمنظورم اینست كه او هرگز شروع كننده بحث نبود و در آن درگیر ن. او اهل جدل نبود

از آن پس تمام امور براي رسیدن او به هدفش . توانست او را از تصمیمش بازگرداند شد و هیچ چیزي نمي رسید مانند سنگ مي مي
 او بیشتر موفقیتش را مدیون تالش خودش بود و. كردن از حق دیگر كوهنوردان آمد، گرچه نه هرگز با خرج  به حركت در مي

 .اش، به او در این مهم كمك شایاني كردقاطعیت او، یا اگر از زاویه مثبت نگاه كنیم، كله شقي
اي كه براي  العاده اش بلكه همچنین بدلیل احترام فوق او در میان دیگر كوهنوردان بسیار معروف بود، نه تنها به خاطر فروتني

به این " اي نداشت، در واقع او ابدا ها عالقه اي به مطرح شدن در رسانه هاو ذر. كوهستان و موفقیتهاي دوستان كوهنوردش قائل بود
. ها برد، و نه تبدیل شدن به یك قهرمان در رسانه زندگي او را رویاها و هدفهایش در كوهستان به جلو مي. داد موضوع اهمیتي نمي

خواست از كوهستان  به ارث برده بود، هر آنچه را كه مياي بسیار قوي كه از طبیعت العاده و اراده او با تني سالم، استعدادي فوق
در واقع به قدري ما را به دیدن خود كه با بدست آوردن موفقیتي دیگر از . كوهنورد بسیار موفقي بود" او قطعا. بدست آورده بود
هاي او به ما  ز برنامهكردیم، و قرار گرفتن در یكي ا گشت عادت داده بود كه موفقیت او را حتمي فرض مي كوهستان بازمي

 .داد اطمینان خاطري عجیب مي
گاه و بیگاه به هم بر " قبال. ام در اینجا براي اولین بار با یورك هم طناب شده.  است و ما در آكپاي نیوزلند هستیم١٩٨١حال سال 

ر هیكس و عبور از تراورس اما حاال بعد از صعود قله دشوا. خورده بودیم و هر دو تا آن موقع اورست را صعود كرده بودیم
روم،  من اول مي. زند یورك كارگاه فرود دوم را برروي یك منقار سنگي مي.  متري نمودیم٦٠٠طوالني شروع به فرود از دیوارة 

هر دو نفسمان از دیدن یورك در حال سقوط و ! رسد ناگهان صداي مهیب شكستن صخره به گوش مي. شویم بعد منتظر یورك مي
 متر ٦به كمك معجزه یا هر چیز دیگر، یورك در حدود … فكر كردیم این آخر كار است! اي بزرگ، بند آمد خرهبدنبال او ص

 .شود اي متوقف مي باالتر از ما برروي طاقچه
! متر قرار دارد٥٠٠در پایین ما پرتگاهي به عمق . گیرد  سقوط را مي خوابهاي همه ما پرشده بود ضربة پشتي او كه از كیسه كوله
اي متولد شده بود  العاده كنم او با بخت خوش خارق اما من فكر مي) و همینطور با ما(در آن لحظه بخت بسیار با او یار بود " قطعا

 .كنم او مجبور بود براي رسیدن به آن شرایط بسیار دشواري را تحمل كند كه همواره با او همراه بود، گرچه احساس مي
اصي داشت كه دوستان و همنوردان او بخوبي از آنها آگاهي داشتند و او نیز هیچگاه در زندگي روزمره، یورك عادات خ

خوابید و در نتیجه مجبور بود غذایش را به  كرد ساعتها و ساعتها مي زماني كه كوهنوردي نمي. خواست آنها را پنهان كند نمي
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بله، خواهش :" گفت خواهد، ميپرسیدید كه آیا چیز شیریني مي اگر از او مي. تنهایي آماده كند كه البته همواره بهتر از غذاي ما بود
او عالقة زیادي به .  نوعي گوشت مخصوص لهستاني-بود )golonga(سبزي مورد عالقه او گولونگا ." كنم، ماهي تن مي

یان وسایلش پیدا توانستید یك بطري اضافه در م همواره مي. كرد خوردن و نوشیدن داشت و هرگز یك لیوان نوشیدني را رد نمي
خورد و گاهي یك مایل براي پیداكردن غذایي خوشمزه  هر چیزي كه دوست داشت مي" او رژیم خاصي نداشت و معموال! كنید
 .دوید مي

صبرانه و با نگراني منتظر  بارد و ما بي باران به سختي مي. اصلي برودپیك بر روي یخچال در بارگاه.  است١٩٨٤حال جوالي 
گردند و ما تصورمان   روز باز مي٨باالخره آنها بعد از . اند  كورتیكا هستیم كه براي تراورس برودپیك عازم شدهبازگشت یورك و

. كند رود و براي همه ما ماكاروني درست مي اما، یورك كه بسیار گرسنه است به آشپزخانه مي. اینست كه باید بسیار خسته باشند
 .یابد پیوندد كه تا نزدیك صبح ادامه مي ميسپس در بعدازظهر به جمع ما براي بازي 

یافت و بجز آسپرین هیچ داروي  اش را بسیار به سرعت باز مي او قواي تحلیل رفته. او از نظر فیزیكي غیرقابل شكست بود
ن خود م. یك شماره بزرگتر" كرد، تقریبا براي مقابله با سرمازدگي او كفشهاي بسیار گشادي به پا مي. كرد دیگري مصرف نمي

 .ام و بسیار خوب بود، گرچه براي عادت كردن به آن با كرامپون مدتي وقت الزم بود آنرا امتحان كرده
گذاشت كه برروي تمام این  او همواره اسباب بازي كوچكي یا چیزي خوش یمن را برروي قله مي. دانم آیا او خرافاتي بود یا نه نمي

 در اولین برنامه بزرگ او در آالسكا او در فهرست اهمیت در مقام نهم قرار و چرا؟ زیرا.  قرار داشت٩اسباب شخصي عدد 
نمادها براي .  ایمان داشت٩البته او به سرعت به عنوان یكي از پیشروان كوهنوردي شناخته شد اما او همیشه به این عدد ! داشت

 . بود٨٠٠٠حتي شماره ماشین او . یورك اهمیت داشتند
اي فرمول  او فلسفه. داشت هایش قبل از عزیمت به برنامه پرده برنمي گزید اما هیچگاه از نقشه  را برميگرچه او بزرگترین هدفها

براي رسیدن به قله كه بیشترین اهمیت را در كوهنوردي . خواست انجام دهد نداشت بندي شده یا تئوري خاصي براي آنچه كه مي
رفت با تیمي بزرگ به سمت آن  وقتي به شیوه كالسیك به سمت كوه مي. پذیرفت براي او داشت او تمامي سبكها و روشها را مي

به تنهایي در زمستان و تابستان و در شب " با تیمي كوچك و گاهي كامال" كرد، بعضا رفت و وقتي با روش سبکبار صعود مي مي
یا یا آنطور كه معروف بود تاج  متري هیمال٨٠٠٠ قله ١٤ یكسال بعد از مسنر تمامي ١٩٨٧وقتي در . كرد و در روز حركت مي

  طلبياما او كمال. دوزد خواسته رسیده است و نگاهش را به پایین مي پنداشتند كه او به آنچه مي هیمالیا را فتح كرد، مردم مي
هه برعكس اهداف بعدي او یكي تراورس كانچنجونگا و یكبار دیگر جب. خستگي ناپذیر بود و هرگز چشمان خود را پایین نیافكند

 .جنوبي لوتسه بود
متأسفانه . رود  یورك در باشگاه كاتوویچ اعالم كرد كه او پاییز به قصد صعود دیوارة جنوبي لوتسه به هیمالیا مي١٩٨٩در ژوئن 

 ١٩٨٧، ١٩٨٥گشتیم،  توانستیم به همراه او برویم زیرا تازه از سومین تالشمان برروي همان دیواره باز مي آرتور هاژر و من نمي
اصلي تصمیم گرفته بودیم براي حداقل دو سال دیگر به آنجا باز نخواهیم گشت و دیواره را  قبل از ترك بارگاه. ١٩٨٩سپس و 

 .دانستیم گرچه تا حدودي آنرا حق خود مي. براي دیگران باقي خواهیم گذاشت
رفتیم؟ اما یورك از تصمیم خود باز   زودي ميتوانست كمي عزیمتش را به تأخیر بیاندازد؟ شاید اشتباه بود كه به آن شاید یورك مي

و دیگر اینكه یك تیم . ١٩٨٥كرد بازي را با دیواره لوتسه باید تمام كند، بخصوص بعد از سال  به عالوه او احساس مي. گشت نمي
 یورك چالش دیگري لذا. المللي به سرپرستي رینهولد مسنر بهار همان سال بدون كسب موفقیتي از دیواره جنوبي بازگشته بود بین

ها به لوتسه بود كه با تراژدي  این چهارمین برنامه لهستاني. دید نیز براي هر چه سریعتر آغاز نمودن برنامه در پیش روي خود مي
بایست از آن  اما موفقیت مي. متر تا آن فاصله داشتیم٢٠٠سه بار به قله بسیار نزدیك بودیم، در واقع یكبار فقط . یافت پایان مي

 یك شب را ١٩٨٧اي فاصله داشت كه من و هاژر در سال  متر با گردنه٥یورك حدود ! این رسم روزگار است. یگران شود نه ماد
 .هنوز از آنجا صعود دشواري تا قله باقي مانده است اما بسیار نزدیك است. در آنجا درون یك اتاق برفي گذرانده بودیم

او مانند یك كوهنورد در پي حوادثي كالسیك كشته شد؛ .  پاره شد١٩٨٩ اكتبر ٢٤باري در ریسمان زندگي او به طرز خشونت
 .شود و آخرین سقوط در پرتگاهاي بسیار پرشیب، سقوط، طنابي که پاره ميدیواره

ردهم غریبه بودند، گ" در مراسم ختم او در كلیساي جامع كاتوویچ، جمعیت بسیار بزرگي، از نزدیكان گرفته تا آنهایي كه كامال
 آمده  زنهایي كه از دهكده كوهستاني او، ایستبنا، ترومپت. كردند آمده بودند، مردمي كه زندگي، استعداد و موفقیت او را تمجید مي

 .كلیسا را در سكوت و عجز ترك گفتیم. بودند، آخرین مارش خداحافظي را نواختند
 ١٩٩٢-٣-٢٠كرزیسیک ویلچكي، تي چي،                                                                                                  
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