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    مقدمه        

 
 ،بی  او  ریرن ص ویهاده ي ب  ی      شمسی   07 ي و اوایل دهه 07 ي ههاخر داو

تجربیی    رردیی   ویهاده ی  کیه     ایصنی  اي هاییرا  وادد رروی   نیاددي  کاه

از آ     ادبی ودي دای ن  ، کاه یاددا  ایرانی  دا بیه خ   زی دي به همراه داشت
کشادم   بیادی.    ناددي کاهي مس قل و ایج د جهش دد ه  پس ش ه  تالش

ش ، م ري تااط کاه اددان  از کشادم   وهاد  0777 ه ي ق هاب  ا تم م  

ریردي و خی م   دای ن  بیه      ي رردشیرري وادد ررویه یعیهیت   هی   آژانس
 ف هیم لی  ش ن  و از ی  دد م  یق مخ پیم  داها  پیم یش مسیره ي م   رالقه

ااي دیرر کاه اددا  کشیاد بیه خادبی ودي ری ا نهی د  دد مسییره ي نیا        
اددا  هی. دای خاش ایااد     کاه ی ت   چ   از دای ن   اررچه دد ایص داه 

بییش از همیه   چه  آ ام  ؛ دا از دات دادن ش    ج  برخ  نیز  نه  أافم و ش ه
  ماجی  ان قی     تاانی  می  کشیادم   نقیش داشی ه و     نیاددي  کاهدد پیشرنت 

تجربی   وهاده ي ب    شاد، مک اب کرد  ایص تجربی   اات  از اییص دو  

ا تی   بر آ  شی   ،  افره ي برو  مرزيب  نر دش و رردآودي برخ  خ یرا
 .  ت داش ه ب شاهم  هرچ   ان ک دد ایص پیشرن
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و  ب شی   می  خ یرا  دد  شی ه بیر اای ا تی دیو وقیا        ب  نیست ب انی  که
خی   ی یز دد بر   م یه واقه  اات و ت ه  اه  ش ه ب  دات داد ا م  و دختم م  ا
ي میص بی    هی   دد برخی  میاادد برداشیت    شك ب ی.  تر نم   جذابآ  دا  ه  داا   
   نرردد ش    که امی وادا ماج  دلریري دادد مغ یر دوا  ن.  ه ي برداشت

ایس  از   دد آخر امی وادا ب  چ پ ایص ک ی ب تاانسی ه ب شی. مخ  یري    
از برخی    م  قل نم ی.، و ی دي داش ه ب ش.م    وی    ه.یك وهاد م   دا به 

دد ارزمیص برنی    ه  آ که دیرر دد جمع م  نیس   ،  ه  دد ایص تالشن. دوا  
  ان  هو ی  دد ارزمیص خ ک  آدمی 

 

 ؛مرگ در جبهه شمالی دماوند بر اثر توفان ،سعید سنجری 

 ؛دوبرار بر اثر سقوط بهمن الرأس خطمرگ در  ،همایون محبوب 

 ؛بر اثر سقوط بهمن یک در گاشربروممرگ  ،محمد اوراز 

 ؛و بر اثر توفانت مرگ در کی اصل ،د خادموداو 

 الرأس البرز مرکزي بر اثر ایست قلبی؛ مرگ در خط، ابراهیم شیخی 

 ؛بر اثر سقوط ي برگه زرد بوکانها مرگ در صخره ،مقبل هنرپژوه 

 ؛بر اثر بیماري ارتفاع ر ماناسلومرگ د ،عیسی میرشکاری 

 ؛بر اثر سقوط مرگ در ماناسلو ،جعفر ناصری 

 ؛در مون بالنمفقود  ،مهدی عمیدی 

 مرگ در جاده شمشک دیزین بر اثر سقوط بهمن؛فرشاد خلیلی ، 

  خواب بر اثر ایست قلبی. ، مرگ در پلپسندمتحیراسماعیل 
 

 یـرامــان گـادشـی                 
31 پاییز / رضا زارعی



 

 

 

 

 

 

 

 دخلم        

 
درود به روان پاک آنانی که باا اتقااادر را،اآگ آااهاناه شاان  اا در را در را        

ار مااد  و تا ااانه    و درود به آنانی که باا انیاا     ان ارزانی دا قند  باورهار
شان در را  نال به اهداف نه ا،ادند و درود  بذلکوهسقان درآماخقند و از  ،قاغبا

و  ماهر از هاچ کو شای درداغ نورزداد     ورانی که با اخالص در را  تعالیبه ا،ق
 دانند.  ،عادت خودش را در ، بلندر اد ان و اد انی می

ی ما با مطالعه. مسقندات و آمارها اودار یحکادت تجابی ا،ت حکادت بایان
ادر واقعات تلآ ا،ت که ، انه مطالعه در کشورمان بساار بسااار ناازا  ا،ات و    

هاار   هاار کهار دارار کقابخاناه    تنوان دکی از تمدن به ما،ت که  در حالیادر 
ادم. با ادر پاشانه زطور و زیوناه   هار کشورمان بود  ب رای در م زها و محدود 

هار تمومی از م ز زند صد  هار زاپی کقاب که تا اژ نسخه –ر،اددم شا  به ادر
هاار تخصصای ورز ای     اباقبالی  امل کق کند و تاز  ادر خوش شلد تجاوز نمی

ار ناستگ ولی پ داخقر به آن نه در تخصص مار و   ر پاچاد  ماوله – ود!  نمی
 نه در حوصله ادر ماال ا،ت. 

هار هامالاانوردر که در حدود دو دهه افقخار آن را دا اقم کاه باا     در ب نامه
کاه باه رو انی باه زشام      زه  دو،قان در مناطق مخقلف صعود دا قه با مگ آن

هار خارشی به آن  ار بود که اکث  مواقع باکارر اتضار تام زمان مطالعهآمد  می
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ادر موضوع در ماان ما اد اناان بساار دادندگ در صورتی که مقأ،فانه  اخقصاص می
هادی باا   توان انقظار دا ت که کقاب رنگ بودگ با ادر توصاف زیونه می بساار کم

باا   ند. از ،ودی ددیا  بایاانیی   نوردر از تا اژ مطلوبی ب خوردار با موضوع کو 
مطالعه ضعف و فا   ددد نو قارر را هم به هم ا  خواهد دا ت و اا  کقابی هم 

تواند ماورد   نیا قه و زاپ  ود از ادسقادی و غنار مطلوبی ب خوردار نبود  و نمی
 خوان ق ار اا د.  بار کقاب ا،قفاد  قش  نازک

 

 گوعیب می جمله چو گفتی هنرش نیز ب
 

ز دو،قان قلم به د،ت ا فقاه و  هار شددد هامالاانوردر تنی زند ا غاز فعالاتبا آ
مقفاوت با روند روز مارنودسی اقدام به ثبت و ضبط خااط ات و تج بااات    ربا ادر

ار هام موفاق    طاور  ادساقه   اغ اق به شا که مر مطالعه نمودم بی نمودند و تا آن
دردچه شدددر به رور ادر دو،اقان  مان  اند. با ورود دناار مجازر به زندای بود 

و اطالتات مقفاوت پاا باه    ،الدقپس از ددی ر با  ها دکی بالگواشود   د و 
 اهم آماد.  مادان اذا قه و بسق  و زمانه ب ار فعالات اسق د  و شذب مخاطب ف

و  هاا  نو اقه  کو  قاف به درج ادار دل  وبالگتأ،اس  در ادر ماان رضا زارتی با
ه مورد ا،قابال و ا،قفاد  تموم ق ار ا فت وردر پ داخت کن اطالتات ت صه کو 

طور که مخقص ما اد اناان ا،ت از ،وءا،قفاد  دردغ نورزددناد   و ب خی هم همان
 هادی را با نام خود منقش  نمودند.  و قسمت

لماس ادار خااط ات و تج بااات     ها  رو داردد حاصل ،ال ابی که در پاشکق
د،ات   تح د  درآورد  و به توصاه دو،قان باه  ا،ت که رضا زارتی ت د  به ر قه

 هادش اماد اقبال دارم. .. ب ار او آرزور تندر،قی و ب ار کقاب.. زاپ ،پ د  ا،ت

 
 صادق آقاجانی   

 6931 پاییزتهران / 



 

 

 

 

 

 
 گفتار پیش

 
،ا زمار  باه معناار    "آالدا"و  ب فبه معنار  "هاما"از دو بخش  1هامالااکلمه 

 .دانند می "، زمار ب فی"ادر مکان را  تشکال  د  در واقع

د.  او  مای  ر ب فای اطاالق  هاا  به تمامی کو  با ادر معنا در لفظ تام هامالاا
ر آ،اار م ک ر و آ،ااار مااناه نظاا     ها همار ام  موشب  د  تا تمامی فالت

را ناا    6و ق اقا وم  5گ هنادوکش 4تاان  اان  رها و ر قه کو  3پاما گ 2فالت تبت
 2442بشنا،ند. اماا از دداد خااص هامالااا هماان ر اقه کاو          از هامالاا دیش 

 کالومق ر در  مال هند و شنوب زار ا،ت.

 
 4؟هیمالیا کجاست

 ادن از آف دااا و    مالاون ،ال قبل  به قاار  هناد پاس از شادا     142در حدود 
ااا و  هامالر اقه کاو    ،اا ب خورد ک د  و اورالاا با ، تت بساار زداد به قار  ا،ق ا

 222 نا،اانگ درحادود    زماار  ر ت را  کل داد  ا،ت. باه افقاه  تبتفع فالت م 
 

1. Himalaya. 
2. Tibet. 

3. Pamir. 
4. Tian Shan. 
5. Hindu Kush. 
6. Karakoram. 

 قاف. کوه وبالگ: . منبع4
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  وع به تاسام ک دگ بخش  امالی   "پانیه آ"مالاون ،ال قبل و زمانی که قار  
 کل ا فقند. اونادوانا   "اوندوانا"و بخش شنوبی با تنوان  "الئورازدا"با تنوان 
 دااار شناوبیگ   ر آم دکاار شناوبیگ آف  هاا  ون ،ال قبل قاار  امال 142در حدود 

مالاون ،ال  35تا  165ا،ق الاا و قار  شنوبیان را تشکال داد. در دور  ک تا،ه از 
 (در ،اال  مقا   ،اانقی  22حدود ) زدادقبل صفحه تکقوناکی هند با ، تت بساار 

مالاون ،ال قبل با آ،اا ب خورد ک د. در ادر  52ح کت ک د و ، انجام در حدود 
در  مقا   ،اانقی  5اا با ، تت کمق ر دعنی درحادود  دور  صفحات ا،ق الاا و آف د

 ،ال ح کت ک دناد و قاار  شنوبیاان بادون ح کات ب شاار خاود ثابات ماناد.         
ر هاا  از ط داق الداه   ار  ر زمانی کاه اماواج زماار لا ز    اا  با انداز دانشمندان 

،اازند   مای را  "اونادوانا "ت  به زد  پو،قه زمار ر،ادندگ صافحاتی را کاه    تماق
ر انیاا   . به ادر ت تاب کشف ک دند که پالک هند به ط ز  ایفت ب ر،ی ک دند

باار   "لاقو،اف  "باردک ا،ت. در حااات در آف داار شنوبیگ ا،ق الاا و شنوبیان 
کالومق  تمق دارد ادر درحالی ا،ت که در هند تمق ادر الده تنهاا   322تا  142
د.  او  مای  ه،قه زمار و قسامقی از شباه ،ااخق   وکالومق  ا،ت. لاقو،ف  از پ 122

 .اند  دانشمندان نشان دادند که در اث  ادر ب خورد هاماالدا و تبت ،اخقه  د

 
 هیمالیای بزرگ

در تا   درگ بلنادت در و شاوان  تا   کالومق  مع وف 2442 ر قه کو  هامالاا به طول
 ا ق پاکساقان )پنجااب(گ  امال هناد       آدد که  مال میر قه کو  آ،اا به  مار 

اا د.  ا مای ور نپال و بوتان و ادالت ،اکام هند را در ب  )ااروال(گ شنوب تبتگ کش
خا  هند  ادر ر قه کو  در  مال با فالت م ک ر آ،اا و در شنوب با شلیه حاصل

داننادگ   مای ملات اط افش   ش با د. )در اصل هامالاا را پاوند دهند  میم ز  هم
 که تبارتند از: بوتانگ زارگ هندگ نپالگ پاکسقان و افغانسقان(. 

کو  ددی   زهار) دناا در ادر ر قه کو  واقع  د کو  م تفع  زهارد کو  از  د 
در ر قه کو  ق اق وم ق ار دارند(. هامالاا را همچنار ، زشامه ،اه حاوز  آبای     

ر حاوز  ب اهمااپوت ا و حاوز  داناگ     ها ادندو گ  اخه ب رگ دناا دعنی حوز  آبی



 01      گفتار پیش

انسان در حا ااه آبای از آن    ونمالا 052حدود د  و می دانندگ که ب آورد میتسه 
 ند. و می مند  به 

کالومق ر هامالاا از نانیاپاربات در غ ب )در پاکسقان( تاا   2442 ر اسق  اما 
تاا   252از پهنار ادر ر اقه کاو    که  آننامچه باروا در   ق کشاد   د . ضمر 

ز با د. البقه ادر پهنه  امل ،ه ر قه ماوازر ا،ات کاه ا    میکالومق  مقغا   322
 مقفاوتند. ددی  دکلحاظ ارتفاع و موقعات شغ افاادی با 

مقا  ارتفااع از    1222حادود  دامنه و ردشه هامالاا باا   ها در ادر ر قهت  شوان
با د. بخش با ونی ادر ر قه ب  اث  ف ،ادش منطاه طای ،االاان    می،طح دردا 

مقو،اط  فاع ر هامالاا با ارتها مقمادر پدددار  د . به موازات ادر بخش کو  پاده
مق  در م ک  ادر ر قه کو  ق ار دارد. در نهادت هامالاار با رگ   2522تا  2222

مقا  ،ا     6222از بااالت    هادی هبخش ادر ر قه کو  تظام با قل درت  در  مالی
دهادگ کاه از    مای ب آورد  ا،ت. ادر بخش پا تا در قسامت هامالااا را تشاکال     

 و کانچر زونیا ا ار  نمود. تو یکور،تگ به ا توان میادر منطاه  هار قله ت در مهم

از نظ  شغ افاادی نا  بخش اتظمی از نپال و بوتانگ ادالت بالقاسقان پاکسقانگ 
شامو و کشما گ هامال پ ادشگ اوت انچالگ ،اکام و آرونچال پا ادش در هناد در   

  قی تبات   کوزکی از شنوببخش که  آنمنطاه اصلی هامالاا ق ار دارند. ضمر 
هامالاا واقع ا،ت )ا زه در ب خی تعاردف فالت تبت را شدا از هامالااا باه   نا  در 
 آورند(. میحساب 

 

 مناطق مختلف هیمالیا عبارتند از:
 

 

 Central Nepal Himalayaهیمالیای مرکزی نپال 

 Punjab Himalayaهیمالیای پنجاب 

 Bhutan Himalayaبوتان 

 Assam Himalayaهیمالیای آسام 

 Garhwal Himalayaوال هیمالیای گار

 Sikkim-Eastern Nepal Himalayaهیمالیای سیکیم 
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 و سایر نقاط سرزمین برفی:
 

 Karakoramی سیاه( ها به معنای کوه) قراقروم

 Pamirرشته کوه پامیر 

 Tian Shanشان  تیان

 Kunlunشان  کوالن

 Hindu Kushهندو کش 

 



 

 
 
 
 
 

 
 پیرمرد ژاگلوتی

 

 
ی هیمالیــا یکــی از  هــا د غربیــان بــه دامنــه  از دیربــاز و بــا ورو 

ی از مـردم محلـی بـرای  مـل بـار بـوده و       گیر شان بهره یها جذابیت
باشد. کاری که توانسته بر اقتصاد بومیان هر منطقه نقش مثبتی را  می

ی خـدماتی در  هـا  شـرکت  تأسیسایفا نماید. این امر همچنین موجب 
اکسـتان، هندوسـتان و   ی هیمالیـا نییـر پ  ها دل کشورهای فقیر دامنه

سهمی عادالنـه از   اند هنتوانست گاه هیچنپال بوده است. هرچند بومیان 
ولی این امر کمی از مشـکالت موجـود را    ،تالش خود دریافت نمایند

تبـدیل بـه    اند هبسیاری از این اقوام توانستکه  آنبرطرف نموده. ضمن 
 راهنمایان کوهستان شوند.  راهنمایان محلی و

در دامنه غربی راکاپوشـی از توابـ     6نشین ژاگلوت شیعه یروستا
  مـل محلی بود که باربران آن از طرف شرکت برای  2شهر گیلگیت

د. در آمـد اصـلی مـردم    بارهای تیم به کمپ اصلی برگزیده شده بودنـ 
 باشد. میمحلی در منطقه ژاگلوت بیشتر از راه کشاورزی و باغداری 

 

باه  ماان   ان برای حمل بارهاای یییم. روستارسید "ژاگلوت"ه به دِ که زمانی
جالب بود تیمی از ایران را مالقاات  شان  مرکز ده آمدند. از یک طرف برای

 
1. Jaglot. 

2. Gilgit. 
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ساتند بارای چناد روز حقاوب خاوبی      توان میخواهند کرد و از طرف دیگر 
ای پزشک اسات )در  متوجه شدند تیم ما دار که زمانی ها دریافت کنند. آن
را هام جماع   دِه  ی بیماار هاا  و بچه ها ام زنیار بود( تم واقع منصور پزشک

هم بود باه هماراه چناد نفار     دِه  کردند. در این بین یک پیرمرد که بزرگ

ساال سان    11 بااالی  گفات پیرمارد   شاد  میت أبه جرپیش منصور آمد. 
و یک درد را برای منصور تشریح کرد تا درمانش کند.  داشت. بیچاره هزار

قصد داشت با چند قرص سار و تاه    منصور هم که حسابی کالفه شده بود
قصد  که زمانیقضیه را هم بیاورد. با گذشت ساعتی و عدم بهبودی عاجل، 

را به منزلش بازگردانند، در گوش منصور چیازی را گفات    داشتند پیرمرد

امیاد نکناد    پیرمرد بیچااره را ناا  که  آنکه باعث خنده او شد، او نیز برای 
ت تاا اطااب را خاالی کنناد. بیارون      برایش یک آمپول تجویز کرد و خواس

ی خواهاد  تاثییر خواستند بدانند آمپول چگونه  میاطاب بلوایی بود و همه 
داشت. منصور هم پس از خوابانادن پیرمارد پاکساتانی و نصاب ساوزن و      

تاوان   نرا دارد، باا آخاری   8سایر کارهای مقدماتی، گویی قصد پرتاب دارت

صدای داد مرد بیچااره تاا    که طوریآمپول را به ران پیرمرد بیچاره زد، به 
رغام درد  ه ه، بیمار را که بد! خالصه مردان دِشبه گوش رسیده دِه  انتهای

کشان بیرون بردند. وقتای از منصاور پرسایدم:     لبخند بر لب داشت کشان
 ؟"محکم آمپول زدیقدر  نچرا ای"

زناه   ن آمپولگ میمردم دهات اگر درد آمپول را احساس نکنند "گفت:
آمپاول را   هاا  ه بایاد باه اون  گا  میبود و کارش رو بلد نبود و تجربه ناشی 

 !  "طوری زد که درد را احساس کنند

را باه قصاد کماپ اصالی راکاپوشای       "ژاگلوت"خالصه تیم ما آن روز 
 ترک کرد و به سفری رفت که حدود چهل روز طول کشید.  

 
 

1. Dart. 



 01      یرمرد ژاگلوتیپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوت با دورنمار قله نانیاپاراباترا  ق اق وم در مسا  رو،قار ژا ب رگ

 
ژاگلاوت آمادیم شانیدیم آن پیرمارد     دِه  باه  که زمانیپس از پایان برنامه 
منصاور آمپولاه کاار    "ند: فتگ میی تیم هم به شوخی ها بیچاره مرده!. بچه
اون روز پیرمارده در  ". بعادها وقتای از منصاور پرسایدم     "خودش را کرد

پیرمارده در  "ا خناده جاواب داد:   ؟ ب"ت چی گفت که بلند خندیدیگوشِ
دارویی باده  مشکلم ناتوانی جنسی است، اگر میشه  ترین مهمگوشم گفت 

 !"تا این مشکل برطرف بشه
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 مق  4222کمپ اصلی راکاپو یگ ارتفاع بارب ان ژاالوتی در 



 

 
 

 
 

 
 3بهمن کمپ 

 
ه هــونزا قــرار دارد. متــر در جنــوب در 8877راکاپوشــی بــا ارتفــا  

ی آن ها ییزیبا و ،باشد میراکاپوشی بیست و هفتمین کوه مرتف  دنیا 
از سمت شمال موجب شهرت بسیار آن شده. بسـیاری معتقدنـد نـام    
کوه از کلمه رقعه پوش گرفته شده است که اعراب پـس از ورود بـه   

بیه راکاپوشی را به عروسی تشـ  ها دره هونزا و ناگار بر آن نهادند. آن
 همچنین ایـن کـوه را بـه نـام     ؛دند که رقعه سپیدی بر سر انداختهکر

Dumani  1مادر مه"به معنای
شناسند. یال شمالی ایـن کـوه    مینیز  "

باشـد. در   مـی قراقـروم   هـای  قلـه جزو دشوارترین مسیرهای صعود به 
و راکاپوشـی تـا نزدیـا ناگـار      2ی مینـاپین ها شمال کوه نیز یخچال

. مسیر دسترسی بـه کمـپ اصـلی در جبهـه شـمالی از      اند هامتداد یافت
نشین میناپین و مسیر جبهه جنوبی آن از طریـق   طریق روستای شیعه

توسـ    6397باشد. نخستین صعود کوه در سـال   میروستای ژاگلوت 
تیمی از کوهنوردان بریتانیا و پاکستان صورت گرفت. مایا بانکس 

  نخست قله بودند. صعودکنندهدو  3و تام پتی
 نوردی کوهتوس  اعضای تیم ملی امید  6981این کوه در تابستان 

 . داستان زیر بخشی از آن تالش به یادماندنی است.صعود شدایران 
 

1. Mother of Mist. 
2. Minapin. 
3. Mike Banks and Tom Patey. 
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. سومین شابی اسات کاه در کماپ ساوم حابس       است شب از نیمه گذشته
م. چادرمان پشت یاال کوتااهی از قلاه ژانادارم قارار دارد و در سامت       ای هشد

قرار دارد. پایش  مان  متری راکاپوشی جلوی چشمان 411شمالی آن پیشانی 
گذاری پیشانی یخی را به پایان رساندیم و هم اکنون سه  یابت ها از آغاز بارش

م. امیدواریم با پشات سار نهاادن ایان     ای هروزاست وارد دوره هوای خراب شد
جاا   ایان و صعود قلاه اقادام کنایم.     پنجو  چهاری ها دوره برای برقراری کمپ

رهاا  در حاال تکمیال با   هاا  نفری در دوچادر مستقر هستیم. سایر بچاه شش 
 باشند. میمستقر  دومدر کمپ  و هستند

شده و بایم دفان   شروع ی قبل ها تر از شب از سر شب بارش برف سنگین
ایم فرشاد چند  ها رفته زمانی که به کیسه خوابرود. از  مین در کمپ ام لوازم

باا هار باار ریخاتن      ه اسات. روی چاادر کارد   اقدام به تکاندن بار بلند شده و
 . شاب از نیماه گذشاته   دنا ک مای بیشتر جلب توجه برف صدای بارش  ها برف
و  شاده . همه فضاهای چاادر بساته   دوش میو صدای فرشاد بلند  که سر است

احساس خفگی داریم. با باز کردن زیپ باالی چادر برف که تا نیمه باال آماده  
و بارای روبیادن    کارده تان   هرا بمان  یها لباسد. به سرعت شو می وارد چادر

را باه پاا   ماان   یهاا  یم. بهتر است کفشگیر میخروج از چادر  تصمیم بهبرف 
است. با خروج از چادر مان  کنیم. حجم زیاد برف از همان جلوی درب سد راه

روم. انباوهی از   مییرد. تا کمر در برف فرو گ میوجودم را فرا  یوحشت سراپا
ده و بیم سقوط آن وجود شجمع یز بر روی یال کوتاه جلوی چادر نبرفِ تازه 

هناوز   رضاا  علای . کند میی چادر دیگر را هم بلند ها بچهمان  دارد. سروصدای
خواهیم خارج شاود. محماد بیارون آماده و قصاد       میداخل چادر است. از او 

 کناد  مای را دارد. او تونلی را کنار چادرها ایجاد  ها خالی کردن برف دور چادر
 برداشاته  هاا  ه سد جلوی برفبار یکزیرا به  ،کرد میولی ای کاش این کار را ن

بارف سانگین تماام وجودماان را     ! کناد  مید و گویی تمام یال حرکت شو می
مان  های چادرها در مقابل صدای فریادهای گیرد و سروصدای شکستن دیرک می
کشیم. یاک باه    میرضا را که درون چادر است با زحمت بیرون  علی .شود میگم 

 بختانه همه سالم هستند. زنند. خوش دیگر را صدا می ها هم یک بچه
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 مق 0222کمپ پنج راکاپو یگ ارتفاع 
 

کشم و به سختی خودم را از دل بارف بیارون    مینفس راحتی  ای هبرای لحظ
صبح است و همه چیز زیار بارف مادفون شاده. باا       4کشم. ساعت حدود  می

 ساه را که در انباار کماپ    پنجآیم. دو چادر کمپ  میصدای فرشاد به خودم 
کنایم و ساپس    برپاا مای  بر روی یال  کردهخارج  ها از زیر برفبه سرعت بود 
در نهایات   نماییم. کنیم و لوازم مدفون در برف را خارج می تالش میوقفه  بی

را جماع و   هاا  پس از خارج ساختن لوازم از داخل چادرهای تخریب شاده آن 
فرساتیم. تارمیم چنادین     مای به داخل چادر و پیش آقاا جاالل    برای ترمیم

 دیرک شکسته و پارگی زیاد چادرها نیاز به حوصله زیادی دارد!. 

د و ماا هناوز سارپا در حاال فعالیات هساتیم.       شو می به مرور هوا روشن
د. داریوش در کمپ شو می برقرار تر پایینی ها ارتباط با کمپ 1حدود ساعت 

و سرپرست تیم است. رامین با شنیدن خبر تخریاب   یک رابط ما با کمپ دو
خیاالش از ساالمت تایم    کاه   آنولای پاس از    ،دشو می ابتدا شوکه سهکمپ 

دهد. داریوش هم عزم صعود برای کمک دارد  میرا دلداری  ها راحت شد بچه
 دوکه سر راه کماپ   8حجم زیاد برف و خطرات مسیر برج ژاندارم دلیل بهکه 

 
 هاا معتقاد   آن. نهادند نام ژاندارم را شرقیجنوب یال راه سر مرتفع برج کوه این کنندگانتالش نخستین .8

  .!نماید می جلوگیری قله به کوهنوردان دسترسی از شناسوظیفه ژاندارمی همچون برج این بودند
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آید و با کاستن از  مرور برف بند می  بهکنیم.  میاو را منصرف  قرار دارد سهبه 
کنیم. به درخواست فرشااد اقادام باه     میزان ابرها روشنایی آفتاب را حس می

کنیم تا در صورت خرابی مجدد هوا بتوانیم در امنیات   ساخت اطاب برفی می
 بیشتر در کمپ مستقر شویم.

 

 
 

 مق  0044قله راکاپو یگ ارتفاع 

 
ی بااال  هاا  ند. اقامت زیااد در کماپ  شو می ساعت آماده 4تا  1پس از  ها باطا
را تکمیل کرده و در ارتفااعی بااالتر از کاوه دماوناد کاه بارای       مان  ییهوا هم

کنایم.   مای م بادون هرگوناه ترسای فعالیات     ای هتجربه کردآن را  نخستین بار
برخی بته المنصور هم همچنان سرگرم خارج ساختن باقی مانده لوازم است. 

 . را نتوانستیم پیدا کنیماز اقالم 

یم پیشانی یخای را باه   توان مید و شو می ی روز مه از منطقه خارجها نیمه
یش باه  هاا  کم بهمان  یادی بر روی آن انباشته شده و کمخوبی ببینیم. برف ز

 باه ماا ملحا     دوو  یاک ند. فردا ساایر نفارات از کماپ    شو می سرازیر پایین
 کم کم آماده سر خم کردن است.   ند. راکاپوشیشو می



 

 
 
 
 

 
 

 کتف منصور

 
 فـوت  29992متـر   8877در جنوب دره هـونزا کـوهی قـرار دارد بـا     
اعراب وارد دره زیبای که  یارتفا . نقل است در قرن دوم هجری زمان

هونزا در شمال پاکستان شدند با این کوه زیبا و سر به فلا کشیده 
ا به عروسی تشـبیه نمودنـد کـه رقعـه     این کوه ر ها شدند. آن رو روبه

کوه را رقعه پوش نام  ها آنسپیدی بر سر دارد، بر اساس همین تشبیه 
نهادند. به مرور و با ورود غربیان به این منطقه نام کوه به راکاپوشی 
تغییر یافت و امروزه این کوه را با همـین نـام و بـه عنـوان بیسـت و      

شی در سال خستین صعود راکاپون شناسیم. میهفتمین کوه مرتف  دنیا 
نوردان انگلیسی صورت گرفـت و ببـا و   توس  تیمی از کوه 6397

کیلومتر طـول   8هاتی توانستند از طریق یال جنوب غربی که  دودا 
توسـ  تیمـی    6981مرداد  67دارد به قله برسند. قله این کوه در روز 

 اسـت از روزهـای  . ایـن داسـتان یـادی    صعود شـد جوان از کشورمان 
 .سخت و خوش آن صعود

 
 پاایین . به همراه اسماعیل از کمپ سوم گذشته بودچهار روز از صعود قله 

 آوری جماع باه محماد برخاوردیم کاه در حاال       یاک آمدیم، در کمپ  می
بیااورد.   پاایین ی کمپ بود. محمد قصد داشت تا سه گونی زباله را ها زباله



 خاطرات سرزمین برفی       11

 

بته کمی خطرناک طوالنی و ال یکمسیر دستیابی به کمپ اصلی از کمپ 
. باا  یمرا باه ابتادای یخچاال رسااند     ها زباله وبود. به محمد کمک کردیم 

 . ضامن نداشات  وجود ها ی یابت دیگر امکان حمل آنها رسیدن به طناب
را نیاز بار پشات     تری بااال هاا  هر یک کوله باری پر از وسایل کماپ که  آن

هاد دادم بردیم. باه محماد پیشان    میبایست به کمپ اصلی  میداشتیم که 
رسیدند  ها به سنگکه  یزمان تر پایینرا بر روی یخچال سر داده و  ها گونی
 کاه . محمد موافقت کارد و ماا غافال باودیم     ییمحمل نمامجدداً را  ها آن

و از دیادمان خاارج    ها افازوده  رفتن آن پایینشیب تند یخچال به سرعت 
ی پار  هاا  . گونییمیرا با چشم تعقیب نما ها یم آنتوان مین ما خواهند شد و

رفتند و ما دست از پا درازتر راهای کماپ    پاییناز زباله تا انتهای یخچال 
 اصلی شدیم.

بود و قرار بود سایرین هم به کمپ اصالی  مان  روز بعد نوبت استراحت
از  یکما  دستی راکاپوشی ها جمع کردن کمپکه  آن بازگردند. با توجه به

. آن ییمن روز را صرف این امر نماا نداشت مجبور بودیم چندی ها برپایی آن
ی گم شده زباله راهی باال شدم. ها روز پس از خوردن ناهار به دنبال گونی

، گاویی آب شاده و در   هاا  جز زباله شد میدر پای یخچال همه چیز یافت 
زمین فرو رفته بودند. شروع به باال رفتن از یخچال کردم به این امیاد کاه   

شدم.  رو روبهبا صحنه عجیبی  ها اما در دوردست باالتر بیابم.کمی  را ها آن
 پااایینانداختاه بودناد    دیگار  یاک دسات روی شااانه   کاه  حاالی دو نفار در 

شاید مشکلی که  اینکردند. نگران از  میبسیار کند حرکت  ها آمدند. آن می
رفتم. در راه هزار فکار و خیاال   شان  رخ داده به سرعت به سویشان  برای

. آن شد میم بر ترسم افزوده شد می تر رچه نزدیکبه ذهنم خطور کرد و ه
ستم تشخیص دهم کادامیک دچاار   توان میدو رامین و منصور بودند، ولی ن

مشکل شده. از ناحیه ریزشی و خطرناک یخچال خارج شده بودند کاه باه   
نالیاد. وقتای    میرسیدم. منصور روی زمین خم شده و از درد شان  نزدیک
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شاره به در رفتن کتاف منصاور خواسات تاا باه      رسیدم رامین با ا ها به آن
فرصات نکاردم   حتاا   کاه  حاالی رفته و کمک بیاورم و من در پایینسرعت 

 علت حادیه را بپرسم کوله رامین را گرفته و راهی کمپ اصلی شدم.

ی اولیه را به همراه داشتیم به اتفاب ها جعبه کمک که حالیساعتی بعد در 

اهای بااال شادیم و مسایری را کاه      ی حاضر در کمپ اصالی ر ها سایر بچه
در  هاا  آماد باه سارعت طای نماودیم. بچاه       میهمواره به نظرمان طوالنی 

کرد خود را به پای یخچال رسانده بودند.  میمنصور همچنان ناله  که حالی

ی اولیاه را در  هاا  رسانده بود. کمک ها آنفرشاد هم از باال آمده خود را به 
قرار دادیم، او نیز کمک کرد تا پاس از  اختیار منصور که خودش بهیار بود 

بنادی کنایم. در هماین ایناا      اندن چند قرص و مسکن دستش را آتلخور
آمدن از یخچاال بار ایار سار خاوردن       پایینرامین توضیح داد که هنگام 

کلنگش درون برف فرو رفته باود ناگهاان    که حالیمنصور روی یخچال در 

نصور را در همان جاا قارار داده و   کوله بار م ها آید. آن میکتفش از جا در 
 شده بودند. پایینراهی 

راه بارای  ی رمقا مشکل در رفتگی کتاف باود اماا از درد    که  آن رغم به
داشتند  اوابتدا تصمیم به کول کردن  ها . بچهبرایش باقی نمانده بودرفتن 

ند تاا  گذاشات را زماین  ن راه او دوبا نامناسب  دلیل بهولی پس از چند متر 
از  ای هنالو با . او هم پس از چند متر نشسته، برود پایینودش روی پای خ

کارد و   میتقاضای مسکن دیگری مجدداً رفت. با سرحال آمدنش  میحال 
رفت. خالصه پس از حدود سه ساعت هشت نفاره او   میباز چند قدمی راه 

آشپز تیم با انداختن چناد زیار اناداز و     "منیر اعلم"را به کمپ رساندیم. 

غذاخوری جا را بارای اساتراحت منصاور آمااده کارده باود. وی را       پتو در 
جاایگزین  خوابانده و شروع به مرتب کردن چادر نمودیم. منصاور پاس از   

کمی استراحت خواست تا شارایط را بارای جاا اناداختن کاتفش      شدن و 
فراهم کنیم. ابتدا با تعجب نگاهی به هم کردیم ولی با اصرار او تصمیم باه  
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حساس بودن مفصل شانه بهتر  دلیل بهم. منصور معتقد بود این کار گرفتی
ندازیم. در نتیجه او دساتورات الزم را داد  جا بیآن را  تر است هر چه سریع

 تا پس از بیهوشی دچار مشکل نشویم.

باود کمار او را بگیارد،     تار  بدین منظور قرار شد داریوش که از همه قوی
عقاب  ر دست منصور را ابتدا به رامین سرش را نگاه دارد و محمد طب  دستو

ندازد. اما برای بیهاوش کاردن منصاور باا مشاکل      و سپس باال آورده و جا بی
تا کنون اقدام به زدن آمپول نکرده بودیم! همه باه   یک  هیچمواجه شدیم زیرا 

نفر داوطلب تزری  مورفین شود. باالخره پاس   کردیم تا شاید یک میهم نگاه 
چاه   آنصور اسماعیل شجاعت به خرج داد و طبا   ی منها از بیشتر شدن ناله

به قول خودش در جبهه دیده بود اولین آمپول عمرش را خیلی باا کاالس و   
با تیغ درب شیشه را برداشات و ماایع را وارد    ها زن مانند آمپولکه  آن پس از

سرنگ نمود به منصور تزری  کرد. همگی از خوشحالی برایش دست زدیام و  
دقیقه منصاور بیهاوش شاود.     4-6پس از  بینی پیشطب  منتظر شدیم تا بر 

شدت درد اسماعیل را مجبور به تزری  دومین آمپاول باه وی   که  اینغافل از 
ن رگ دخوابیا  دلیال  باه بار  اینکند. و باز هم بریدن سر شیشه آمپول ولی  می

محل رگ را پیادا کارد و اساماعیل بارای یاافتن رگ باازوی        شد میدست ن
آبکش سوراخ سوراخ نمود! در نهایت هم از اعصاب خاوردی و  منصور را مانند 

عصبانیت دستش سرخورد و آمپول را به دست خودش فرو برد تا همه ماایع  
دانسات از درد   مای مورفین را در دست خودش خالی کند!. منصور هام کاه ن  

 ای هندازد. فرشاد پارچاز محمد خواست تا دستش را جا بی کدام دستش بنالد
منصور قرار داد و عملیات آغاز شد. محمد ابتدا خیلی آرام دسات  را در دهان 

پاایش را هام روی   باار   ایان منصور را کشید ولی کتف از جایش تکان نخورد. 
سینه منصور قرار داد تا بهتر بتواند کتف را حرکت دهد. تقالی منصور کاه از  

انجام سار بگیرند و  تر پیچید موجب شد تا سایرین او را محکم میدرد به خود 
 داد مای دستمال درون دهاانش اجاازه ن   که حالیی منصور در ها خرصدای خر

ذشات و ماا در دو گاروه مانناد     گ مای  تصدایش را بشنویم. دقای  باه سارع  
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کشیدیم، ولی باز هم محمد معتقد باود در   میمسابقه طناب کشی منصور را 
ز دهان کند. سرانجام قرار شد با در آوردن پارچه ا میکتف حرکتی مشاهده ن

کسب تکلیف کنیم. اما باه محاد در    و منصور قضیه را با او در میان گذارده
رهاایم کنیاد!    هاا  آوردن پارچه، منصور نفس عمیقی کشاید و گفات دیواناه   

کردیاد! صادای    مای دقیقه قبل دستم جا افتاد و شاما مارا ول ن   5نزدیک به 
را در  دیگار  هم رسید.هم  8ژاگلوتدِه  از خوشحالی تامان  دست زدن و شادی

شاده باود اساماعیل    مان  آغوش گرفتیم! اما چیزی که موجب تعجب و خنده
خاواب   باه مرفین از حال رفته و بیهوش در گوشه چادر  تثییرطر خا بهبود که 

 عمیقی فرو رفته بود.
 

 
 

 تام ات امی به قله راکاپو ی

صابانیگ حسار ق زشمه شاللگ ام اش ددانادسقاد  از ،مت را،ت: محمد اورازگ تلا ضا 
 زشمگ محمد شدد رگ داردوش بابازاد گ رامار  جاتی. خوش

گ منصاور افشااردانگ   گ آ پ  تامگ کمک آ پ  تاام نشسقه از ،مت را،ت: ف  اد خلالی
 )تصود ب دار(.مقحا پسند رضا زارتیگ ،اشد )افس  رابط تام(گ ا،ماتال 

 
 .بود راه جا آن تا روز 1 پیاده که اصلی کمپ محل به روستا ترین نزدیک .8
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و جالل صبح روز بعد خیلی زود به همراه اسماعیل برای کمک به حسین 
همه وسایل باقی مانده آخارین روز   آوری جمعراهی کمپ دوم شدیم تا با 

فقاط غرار    دوم. در طاول مسایر کماپ اصالی باه کماپ       خوردبرنامه رقم 
کاردیم کاه خواساته باود      میزدیم. گاهی هم به سفارشات رامین فکر  می

پیش نیاید. هنگاام غاروب    ای همراقب باشیم تا در آخرین روز برنامه حادی
همه چیز را جمع کرده بودیم به کمپ اصلی بازگشاتیم. تنهاا    که حالیر د

آن را  بار زیااد نتوانساتیم   دلیل بهکوله بار منصور در پای یخچال ماند که 
بازگرداناد(. در  آن را  بااال رفات و  مجادداً  آوریام )روز بعاد محماد     پایین
آمدناد و ماا خوشاحال از    ماان   باه اساتقبال   هاا  ی کماپ بچاه  هاا  نزدیکی

شدیم، منصور هر دو دساتش   رو روبهبا صحنه عجیبی  ها کمپ آوری معج
دانستیم تنها دست راساتش در رفتاه. وقتای     می که حالیرا بسته بود، در 

علت را جویا شدیم با عصبانیت گفت: دست دیگرم را که اسماعیل ساوراخ  
هام  آن را  کند، به همین دلیال مجباور شادم    میسوراخ کرده بیشتر درد 

پایانی بود بر بیش از یک ماه برناماه بار روی    ها صدای خنده بچه ببندم! و
 بیست و هفتمین کوه جهان. ،رقعه پوش



 

 
 

 خانه مهمان
 

 

متـری و بـر روی    9992کمپ اصلی جبهه جنوبی اورست در ارتفـا   
قرار گرفته است. اطراف کمـپ اصـلی بـا     6ی یخچال خومبوها مورن
، 9، خمبوتسـه 2ه، نوپتسـه سربه فلا کشـیده اورسـت، لوتسـ    های قله

 ا اطه گردیده.  9و پومری 4لینترن
ی باالتر اورست مجبور بـه  ها کوهنوردان برای دستیابی به کمپ

در  یاباشند و پس از برقراری کمپ  میخومبو  1گذر از آبشار یخی
یـا دره   8متری وارد فالت کم غربی 1622انتهای آبشار یخی و ارتفا  

 1922انتهـای کـم غربـی و ارتفـا       ند. کمـپ دوم در شـو  می 7سکوت
متـری واقـ  بـر روی     8922در ارتفا   سهو کمپ  شود برپا میمتری 

متـری جبهـه لوتسـه در واقـ       8122قـرار دارد. ارتفـا     3جبهه لوتسه
کیلومتر طـول   پانزدهآید که  دود  میابتدای یخچال خومبو به شمار 

و ی که قصد صعود ابد. کوهنوردانی آن بوده و در دره خومبو امتداد می
دستیابی به کمپ اصلی جبهه جنوبی اورست را دارند از  اشـیه ایـن   

 کنند. مییخچال عبور 
 

1. Khumbu Glacier. 
2. Nup tse 7861m. 

3. Khumbtse 6665m. 

4. Lingtren 6714 m. 

5. Pumori 7161m. 

6. Khumbu Icefall. 
.4 Western Cwm قله به دسترسی مسیر اکتشاف مشغول که زمانی 8118 سال در مالوری ورجج 

 ایان  ناام  لوتساه  جبهاه  ابتدای بسته و شیبکم کاسه بررسی باباال رفت و  لهوال گردنه از بود اورست
 لوتسه نوپتسه، توسط آن دورادور و است معروف نیز سکوت دره به مکان این. نهاد غربی کم را مسیر

 .است شده احاطه اورست و
8. Valley of Silence. 
9. Lhotse Face. 
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انتهای کمپ اصلی و ابتدای یخچال چادر آشپزخانه ما قارار دارد. افارادی   

باید از کناار چاادر    میکه قصد رسیدن به پای آبشار یخی خومبو را دارند 

از سوی  شد میرد  ها هرکسی از آن طرفباً تقریآشپزخانه ما عبور نمایند. 

ماورد پاذیرایی    8مان چانادرا  ی تیم ما و یا از طرف آشپز خنده رویها بچه

و شارپاها چاادر    هاا  ادامه داشت کاه بچاه   قدر آنرفت. این روند گ میقرار 

نامیدند! گردشگرانی هم که باه کماپ اصالی     می خانه مهمانآشپزخونه را 

ی مختلف هام  ها نیا بودند، و البته آشنایی با ملیتآمدند از اقصا نقاط د می

 خودش از برکات روزهای استراحت بود.

برگشااته بااودیم و قاارار بااود یکاای دو روزی را بااه  سااه تااازه از کمااپ

و  هاا  وشوی لباس استراحت بپردازیم. برای همین پس از صبحانه به شست
آمااده   ی چای همها مرتب کردن وسایل مشغول بودیم. طب  معمول فالسک

 ی ناخوانده بودند که صدایی آشنا از دور سالم گفت!ها پذیرایی از مهمان

ساات باشاد در ایاان محال غریااب و بار روی ایاان    توان مای چاه کساای  

طی ایان یکای    ها از اغلب ملیتتقریباً داند؟  میی سرد که پارسی ها مورن

 ایرانی؟! جز بهدو ماه دیده بودیم 

پایش،   هاا  بته ساکن سوئد. ساال اسمش مسعود بود، متولد تهران و ال

ایران را ترک کرده بودناد. باا ایان    اش  هوقتی کودک بوده به همراه خانواد

. باه هماراه دوسات دختارش     کارد  میحال زبان پارسی را به خوبی تکلم 

)بخوانید نامزدش( برای گردش به کمپ اصالی آماده باود. در گوراکشاپ     

ی تایم را بار روی   اها  )آخرین روستای سر راه کمپ اصلی( وقتی برچسب

ایرانای در کماپ    ای هی بین راه دیده بود و شنیده باود عاد  ها شیشه کافه

اصلی مستقر هستند عزمش را جزم کرده بود تا انتهای مسیر را طی کناد  

 یش داشته باشد.ها و تجدید دیداری با هم زبان

 
1. Chandra. 
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بوزه اتضار تام اد ان در رو،قار دنگ  
 گ ر،اول نااورگ رضاا زارتایگ ابوالفضال ،ااادیگ       ادسقاد  از ،مت را،ت: داوود خادم

 .اولنجگ ف ددون بااتانیگ حمادرضا یگ صادق آقاشانپوربا   پا
 .زاسقه از را،ت: بهمر ر،قمی و محمد اورنش

 

. از زنادگیش در سارزمین   کارد  میداخل چادر آشپزخانه از هر دری صحبت 
ماه ساال   ه سوئد تا درس و مش  و زبان پارسی که مادرش طای ایان   زده یخ

شاان   دوری از ایران اجازه نداده بود فراموش شود و هنوز جزء اصالی زنادگی  
بود. آن روز مسعود و دوستش تا عصر مهمان ما بودند. موقع رفتن محماد از  

آورد! ماوقعی کاه هماه از کاار     شاان   کیسه بارش یک بسته پفک نمکی برای
کیش افتاد. در ، مسعود با خنده و گریه یاد خاطرات کوددمحمد متعجب بودن

پفاک را در داخال    فات گ مای با بغد از خااطراتش بارای دوساتش     که حالی
بارای ماادرم باه یادگاار     آن را  دوسات دارم "ش گذاشت و گفات:  پشتی کوله
 در آورد و باز کارد تاا مازه دوران کاودکیش را     آن را  بعد ای ه! اما دقیق"ببرم

رای ماادرم  پااکتش رو با  ": فات گ مای پفک جستجو کناد!  زده  در طعم نمک
   !"برم مییادگاری 

مسعود اون روز عصر با یادآوری زادگاهش کمپ اصالی را تارک کارد تاا     
 .. .ش نگه دارد...پشتی کولهشاید خاطرات کودکیش را برای همیشه در 



 



 

 
 
 
 
 

 
 پای قطع شده 

 

 
آمریکایی که در یا  ادثه رانندگی پای راست خود را  6تام ویتاکر

می  28ا گرفتن از یا پای مصنوعی در روز از دست داده بود با کم
سالگی و  48قله اورست شد. این صعود در   صعود موفق به 6337سال 

به عنوان نخستین معلولی که به اورست صعود کرد به ثبت رسـید. او  
 7922تا  6339متری، و در سال  8922تا ارتفا   6373پیشتر در سال 

 موفق به صعود قله شد. 6337متری صعود کرده و باالخره در سال 

 
در هار جمعای   تقریبااً  ویتاکر انگشت نماای صاعود باود.     نودوهشتسال 

یک پا باود. روزهاا ویتااکر وقتای صاعود را آغااز        ییصحبت از این آمریکا
، با رسایدن باه آبشاار یخای پاای مصانوعی صاعود را کاه دارای         کرد می

ی شاهریش را  داشت و پا میکرامپون بود و گوشه یخچال قرار داده بود بر 
 را تعوید کند. ها آن دوبارهت تا در بازگشت به کمپ اصلی ذاشگ میجا  آن

شاان   برای استراحت به چادرهاای  ها پس از نهار بچه ،نزدیک ظهر بود
لوازم فنی تیم و داشت حضور رفته بودند و تنها عباس در چادر آشپزخانه 

ه هر فاردی کاه   چادرهای ما در جایی قرار داشت ک. کرد میجور  و را جمع
 

1. Tom Whittaker. 
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و باه   ذشات گ میباید از کنار چادرهای ما  خواست آبشار یخی را ببیند می
ذراناد و حاداقل باا یاک     گ مای ی تیم ها دقایقی را در کنار بچه این ترتیب

از بلژیک خسته و کوفته به کمپ  نوردی کوه. آن روز شد میچای پذیرایی 
ی هاا  از باارش  رهاییاصلی رسید و پس از چند عکس از آبشار یخی برای 

عصرهنگام کمپ اصلی، قصد بازگشت را داشات کاه از ساوی عبااس باه      
 صرف چای دعوت شد. 

 

 
 

 1کمپ اصلی اور،ت. م ا،م پوشا
 

کوهنورد بلژیکی دقایقی را با عبااس باه پاانتومیم بارای فهمانادن بهتار       
از مراحال صاعود پرساید، از چگاونگی عباور از       گذراند. اوشان  یها حرف
را کامل شان  یها حرفکه  اینعباس هم برای ،  .مید به صعود...و ا ها شکاف

کند از تام ویتاکر گفت و پای مصنوعیش که کنار آبشاار یخای باه جاای     
یی که نتوانست به خوبی منظورش را برسااند مارد   جا آن گذارده بود. اما از

 
 . پوجا: مراسم دعا و نیایش بوداییان پیش از آغاز صعود.8



 27      پای قط  شده

بلژیکی تصور کرد پای کوهنورد آمریکایی بر ایر سقوط یاخ قطاع شاده و    
عباس او را به  که زمانیکنار آبشار یخی قرار دارد! و وی در شده پای قطع 

تماشای پای مصنوعی دعوت کرد طفلکی از ترس دیدن پاای قطاع شاده    
از دست عباس فرار  NO NOدستش را روی چشمانش گذاشت و با گفتن 

 کرد و کمپ اصلی را ترک نمود!

زماین  ست طرفش را بدرقاه کناد روی   توان میعباس هم که از خنده ن
 افتاده و دلش را گرفته بود!

هفته بعد ویتاکر پس از صعود قله باا اساتقبال خبرنگااران آمریکاایی     
وارد کمپ اصلی شد و پای کرامپون دارش را برای همیشه و پاس از ساه   

 تالش بر روی اورست با خود به یادگار به کشورش برد.



 



 

 
 
 
 
 

 
 بلند ی خنده

 

 
دهـای دنیـا بـه خـاطر پـرواز بـا       ثبت نام بیر گریلز در کتـاب رکور 

بر فراز هیمالیا، کمی بـاورنکردنی بـود. مـاجراجویی کـه      پاراموتور
نخستین دیدارش با قلـه اورسـت، سـه سـال پـس از زمـانی بـود کـه         
کمرش از سه جا شکست و از دمای زیر شصت درجـه سـانتیگراد و   

متـری جـان سـالم بـه در بـرد.       7742میزان پایین اکسیژن در ارتفا  
ست کـه پـیش از او    کسانی هزار متر بیشتر از  سه ورد او  دوداًرک

 .دست به این کار زده بودند
هـا را   ساله با این کار، خطر زندانی شدن توس  چینی 92گریلز 

نیز در صورت ورود غیرقانونی به  ریم هوایی کشورشـان بـه جـان    
شـان   محـل کمـپ  جیلوکاردوزو از  دوستشخریده بود. وی به همراه 

با پاراگالیدر و موتوری کـه بـر   متری در شرق نپال  9922ارتفا  در 
، سفر خود را آغاز کردند و پـس از چهـار سـاعت وارد    پشت داشتند

منطقه مرگ شدند؛ جایی که میزان اکسیژن آن بـرای  یـات انسـان    
کافی نیست. گریلز پس از بازگشت به کمپ اصلی، اعـالم کـرد کـه    

پایان رسیده است. ماجراجویی که هایش دیگر به  دوران ماجراجویی
ترین بریتانیایی لقب گرفت که موفق به صعود بـه   سال پیش، جوان 3

تیمـی از کوهنـوردان ایـران     زمان بـا  هماورست شده بود. صعودی که 
 .صورت گرفت
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زماان باا تایم ایاران در      هام  8111نورد انگلیسی در ساال  پیر گریلز کوه
اورست خاطرات سفر خاود را   قلهاورست حضور داشت. وی پس از صعود 

به رشته تحریر در آورد. دو ساال بعاد    - رو به باال -در کتابی تحت عنوان
این کتاب از طری  یکی از دوستان مرحوم اوراز به دستم رسید. پیر گریلز 

از برخورد با تیم ایران را نقل نموده که خوانادنش   ای هدر این کتاب خاطر
 .خالی از لطف نیست

 

 
 

 خی اور،تآبشار د
 

یم، باه  کارد  مای حرکات  کماپ یاک    روزی در مسیر آبشار یخی به سمت
از  نفار  یاک ند. کرد میبه آرامی صعود  ها بر خوردیم، آن ها گروهی از ایرانی

را باه زیار    ها به ما شکالت تعارف کرد و ما برداشتیم، کمی باالتر آن ها آن
عتی در کناار  خندیدیم. باا گذشات ساا    آنانته و به گرفمان  یها کرامپون

ی یخی بارای اساتراحت نشساته باودیم کاه صادای آواز خوانادن        ها برج
 .رسیدمان  به گوش ها ایرانی



 10      ی بلند خنده

 
 

 غ بی اور،ت با دورنمار قله لوتسه و اور،ت کم

 

کاردم: در محلای باه ایان      سااال  هاا  به آرامای از آن شان  با نزدیک شدن
د؟ یکای از  گارد  هاا  کنید خواندن آواز موجب ریزش یخ میخطرناکی فکر ن

 پاسخ داد: آواز خواندن ما خطرنااک نیسات، برجای کاه شاما در       ها ایرانی
  اداماه داده باه آرامای   طاور   هماان  ها آن د خطرناک است!ای هزیر آن نشست

 .و رفتند

در دیدرس ما بودند که صدای شکساتن بارج و ریازش     ها هنوز ایرانی
 هاا  ایرانای بار  اینکرد و  روانهها  ن به دنبال آیشان رپ وما را سراسیمه  ها یخ

شروع به خندیدن کردند و مان باه یااد ایان منال انگلیسای افتاادم کاه         
 .خندد میخندد بلندتر  میوید: کسی که آخر سر گ می



 



 

 
 
 
 

 
 آمریکایی پارسی زبان

 
 

مسیر دسترسی به کمـپ اصـلی اورسـت در جبهـه جنـوبی از طریـق       
ـ    باشـد.   مـی وکال پرواز هواپیماهای دو موتوره کوچا تـا روسـتای ل

بـرد. سـپس    مـی دقیقـه زمـان    49 6مسیر کاتماندو تا فرودگاه لـوکال 
کوهنوردان و یا گردشگرانی که قصد  ضـور در محـل کمـپ اصـلی     

، 9، نامچه بـازار 2جبهه جنوبی را دارند از طریق روستاهای پاکدینگ
خود را به کمپ اصلی ایـن   8و گوراکشب 1، البوچه9، پریچه4دنبوچه

کوهستانی و یـا   7در طول این مسیر اغلب در لوژهای ند.رسان میکوه 
نماینــد. در نهایــت گردشــگران بــا صــعود بــه قلــه  مــیچــادر اقامــت 

متر برای عکاسی از دیواره جنـوب غربـی    9949به ارتفا   3کاالپاتار
رسیدن به کمپ اصلی و  او یا یخچال خومبو و کوهنوردان ب اورست

 دهند.  مییر پایان این مس ییپیما راهاقامت در آن به 
ترین مسیرهای گردشگری  مسیر کمپ اصلی اورست از پرجاذبه

 آید. میدر دنیا به شمار 
 

1. Lukla. 
2. Phakding. 
3. Namche Bazaar. 
4. Dingboche. 
5. Pheriche. 

6. Lobuche. 

7. Gorakshep. 
8. lodge. 
9. Kalapatthar. 
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یی برای بارگیری غذایی و استفاده از اکسیژن بیشتر در ارتفااع  هوا همپس از 
متار   3111، به روستای پریچه رفتاه باودیم. دو ساه روزی در ارتفااع     پایین

ه باا اشاتها جیاب سرپرسات تایم را خاالی       حسابی بهمان ساخته بود و هما 
 کردیم.  

هماین امار موجاب     خبر رسید برای آخر ماه می هاوای خاوب داریام و   
 گردیم.  ازید تا با عجله به سمت کمپ اصلی بگرد

خواستیم در لوژی نه چندان تمیز و در فاصل یک روز مانده  میاون شب 
 به کمپ اصلی در روستای مرتفع البوچه بمانیم.  

همه را زیاد کرده باود   یاشتهاکننده  یی طوالنی و خستهپیما راهیک روز 
 و تاب و تحمل آماده شدن غذا را نداشتیم.  

نفار   سه ها ی آمریکایی سیب زمینی و شیر سفارش داده بودند. آنها  خانم
به کمپ اصلی آمده بودند و چون تعدادشان کمتر  پیمایی کوهبودند که برای 

 ودتر آماده شد. هم زشان  از ما بود غذای

از فرط  را ای هجمل ها بود و هریک از بچه ها به ظرف غذای آن ها همه نگاه
فهمناد و   مای راحت بود که زبان ماا رو ن مان  آورد. خیال میزبان  هگرسنگی ب

 گوش شنوایی برای سکوت وجود نداشت.  داد میهرچه سرپرست تیم تذکر 

بود  -متر 3111-اع باالی روستا طر ارتفخا به احتماالًمیلی که  بی با ها آن
 کمی از غذا را خوردند و عقب نشستند!

ی سرپرست نبود درجا ته ماناده  ها گرسنه بودیم که اگر چشم غرهقدر  نآ

 خوردیم! میرا شان  غذای

آمریکایی با شاور   بانوانکم کم غذای تیم ما حاضر شد و در میان حیرت 
را هام لایس زدیام و     هاا  در مادت کوتااهی تاه کاساه     ناوردی  کوهو حرارت 

خباری   قطعااً ملتمسانه به سرپرست برای غذای اضافی نگاهی انداختیم! ولی 
 یم!کرد میبسنده  خانه مهماننبود و باید به چای بَد طعم 

آمریکاایی   نفار  نوردی آن سه ها و تحلیل کوه بعد از چای هم غیبت کردن
   شروع شد!



 11      زبان آمریکایی پارسی

 
 

 31/2/1300از صعود قله مق گ روز بعد 6522کمپ دوم اور،تگ ارتفاع 
 

بایم  کاه   ایان موجب شد تا تذکر پشت تذکر ننارماان شاود و    ها صدای خنده
شرمندگی به همراه مان  ست برایتوان می ها  خانمدانستن زبان پارسی از سوی 

هماه   در میان این شد می! مگر داد می! با این حال کسی اهمیتی نداشته باشد
شاان کاه   نفر یکپ اصلی در مسیر هستند، آدم که هر روز برای بازدید از کم

 ما بود زبان پارسی بداند؟! توجهمورد 

دکتر از کیف کمریش لواشاک در آورد و   که زمانیهمه چیز عادی بود تا 
 !"لواشک"گفت: زده  صدای زن آمریکایی که هیجان

نگاران  "شااره کارد:  گرفت! ولی دکتر ا فرا ار خانه مهمانسنگینی سکوت 
رو که من بیان کرده بودم تکرار کرده و چیازی از   ای هکلم منباشید، اون خان

خوشحال از این حرف دکتر ابتدا سهم لواشک آن سه نفر   ."ددان میزبان ما ن
خوردند و با خنده  میرا  ها لواشک در هم کشیدهی ها با صورت ها آنرا دادیم 
 ند.کرد میتشکر 

ی دو هاا  خواب تخت النی بزرگ که دور تا دورش راآن شب همگی باید در س
 خوابیدیم. میکرده بود  رطبقه پُ
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مستقر شدند و ماا   پایینودتر آمده بودند، در ردیف ی آمریکایی که زها خانم
و  هاا  ییبه طبقه دوم رفتیم و باز هم شوخی و مسخره بازی با ساوژه آمریکاا  

 شان! ارتفاع زدگی

صادای  سروو  ،رفات  پاایین طر نبود جا به طبقاه  خا بهدکتر که از در آمد 
! و "سن و ساال دارن بادو بیاا طبقاه بااال      ها بابا اون"باز هم بلند شد:  ها بچه

باباا  ": فات گ مای دانست چکار کناد و دائام    میالبته دکتر بیچاره با خجالت ن
 !"ممکنه پارسی بلد باشند

طر خستگی زود به خواب رفتیم و اگر صدای قرقاره کاردن   خا بهآن شب 
چی، که دکتر به او یاد داده بود بارای گلاو    هخان مهمانآب نمک توسط پسر 

خوابیدیم! بیچاره پسارک   میدردش آب نمک قرقره کند نبود تا صبح راحت 
رساید و باا    یکای از ماا باه دادش مای    چندبار نزدیک بود خفه شود و هر بار 

 یم!داد میاز خفگی نجاتش  ضرباتی بر پشت

ز پنجاره بیادارمان   بود که تاابش آفتااب ا   هنوز زمان بیداری فرا نرسیده
ی آمریکایی زودتار از ماا بیادار شاده بودناد و پاس از خاوردن        ها  خانمکرد. 

 بودند. پایینآماده حرکت به سمت شان  لوازم آوری جمعصبحانه و 

باه   هاا  مرا داشاتیم کاه یکای از خاان    مان  ما هم قصد جمع کردن وسایل
 گفت:دار  پارسی لهجه

 !"خداحافظ، خیلی خوش گذشت"

 را ترک کرد.   خانه مهمانت و به سرع

 ی سرپرست تا دقایقی سکوت بر همه جا حاکم بود!ها از ترس غررغرر

دو سالی را به همراه "گفت: مان  بیرون از لوژ به سرپرست ها یکی از خانم
همسرش که در سفارت آمریکا در تهران ماموریت داشاته، در ایاران زنادگی    

 !"ه و زبان ما را خوب بلد استکرد می

نه و از را بدون خاوردن صابحا  جا  آنعی بود پس از این سوتی بزرگ طبی
 . ....... کردیم ترکبدو  ترس به سمت کمپ اصلی بدو



 

 

 
 

 
 

 بردار نپالی وزنه

 
ترین شهر ایـن کشـور اسـت.     کاتماندو پایتخت کشور نپال و بزرگ

میلیون نفر جمعیت دارد. نام کاتماندو از ترکیب  6.9این شهر  دود 
به معنـی   "مانداپ" به معنی چوب و "کاسث"ای سانسکریت ه واژه
هـا اسـتفاده در    مانداپ پـس از سـال   واژه کاسث سار پدید آمده. سایه
 د شـو  مـی  گفتـه  صورت کاتماندو تلفظ شـده اسـت.   های محلی به زبان
شـمار   بـی های  سایه گیگسترد وهای چوبی  فراوانی ساختمان سبب  به

می و یقـد   . شهر کاتماندو، از دو بافـت 6اند نهادهاین نام را بر آن شهر 
ها و  شتر معابد، مجسمهی، ب می آنیقد  در بافت  که  شده  لید تشکیجد

  ادی دارد کـه یـ ز  تیـ شـهر، جمع   قسمت  نیدنی قرار دارند. ایبناهای د
و موتورسوارهای   کشاهای مسافربر، دوچرخهیمی، ریهای قد لیاتومب

  و لـوازم   لیوسا  بودن  فرسوده  رغم علی تردد هستند و  فراوانی در  ال
ذارند و تنها گ میادی یز  عبور و مرور ا ترام  نیقوان  و شلوغی شهر به

  ی مغرورانـه   د.  رکتشو می نارا تی  موجب ها آن  های کرکننده بوق
  چشـم   اهـالی هسـتند در هـر سـوی شـهر بـه        مورد ا ترام  گاوها که

و   نیشهر هر د  نید. در ایشهر معابد نام  توان میخورد. کاتماندو را  می
باشـد. از   مـی   انیـ ر ادیسـا   مـورد ا تـرام    گاهی دارد کـه یمسلکی جا

هـای   گـاه  تـا پرسـتش    گرفتـه   انیحیسای مسـ یو کل  مساجد مسلمانان
 . انییهندوها و بودا  مختلف

 
 پدیا. ویکی سایت: منبع .8
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دور تا دور آدمای جور و اجور پرسه  داخل معبد در حال گشت زنی بودیم.
چیز منتظر لبخندی بودند تا باه نحاوی دنبالات     بی برخی فقیر و ند.زد می

برخی باه حسااب خودشاان     شان! بگذاری کف دست ای هراه بیافتن و سک
ی زرد رناگ، عصااها را بلناد    هاا  یی هفتاد رنگ و لبااس ها راهب، با چهره

هار چناد نااچیز دریافات      ای هندازی و ساک ایشان عکس بی ند تا باکرد می
سال است ساکن درخات   41ند فتگ میالی درخت نشسته بود، یکی با کنند!
 بلناد کارده باود کاه روی زماین ولاو باود!        قادر  آنیکای موهاایش را    است!

یی آهنی را کنارشان باا بناد بساته    ها ی بلند وزنهها چندنفری هم با دشداشه
 کیلو وزن دارد! 41ند فتگ می کنند! میرا بلند  ها ند آنکرد میبودند و ادعا 

بیا ایان کاه   "وزنه رو از زمین بلندکرد و با خنده گفت:  ها ز بچهیکی ا

 !"کاری نداره
ولی صاحب وزنه اخمی کرد و با خم کاردن دساتش باه طارز زشاتی      

 !"با دست نه ..."گفت: 

 ؟!"چی ..."بهم نگاه کردیم و گفتیم: زده  همه حیرت

 !"روپیه بدید تا بلندش کنم 8111باید "طرف گفت: 

 !"خیال بابا بی ؟!تا 8111چقدر؟ "

 روپیه راضی شد. 811زنی شروع شد و طرف به  نهاخالصه چ

دشداشه را کمی باال زدو طناب متصل به وزنه را آویازون کارد! و بعاد    

 رفت روی یک صندلی ایستاد و وزنه را به حالت آونگی تکان داد؟!

کنایم نکناد    از ایان کاار منصارف   او را قصد داشاتیم  زده  ابتدا حیرت

 !شود بدبخت وفرزندی عقیم  بی در این اوضاعبیچاره 

 کارده باود و در   زده  از طرفی هام خناده و تشاوی  طارف را هیجاان     

روپای اش رو   811نهایت پس از چند آونگ بلند وزنه را زمین گذاشات و  

 دریافت کرد.

 ؟"کجایی هستید"رو دید پرسید:  طرف وقتی حیرت ماه
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دار شادن ناام    خدشاه یری از برای جلوگ دلیل و شاید بی ها یکی از بچه
 !"عراقی"گفت: وطن 

ن داد دل خوشای از  انشا  هاا  در همین اوضااع باود کاه عصابانیت آن    
شاان   ندارند و دینارهای عراقی را که برخی کالهبردارهاا تحویال   ها عراقی

 ن تعوید نمایند!اتا با پول رایج کشورش دداده بودند آوردن

 

 
 

 تماندوگ  ه  معابداک

 



 



 

 
 
 

 

 
 نی بر فراز مون بالنما شب

 
متـر ارتفـا  دارد. امـا ایـن      4723ترین کوه آلپ تنها   مرتف 6بالن مون

ر برف و البته متری کشورمان بسیار پُ 4222 های قلهکوه در قیاس با 
بالن موجب شده تا این کوه را  خطرناک است. آمار باالی تلفات مون

بـان ایتالیـایی   کوه مرگ یا قاتل سپید لقب دهند. مون بـالن یـا بـه ز   
مونت بیانکو به معنای کوه سپید است. هر سال چندین کوهنـورد و  

دهند به شکلی که آمار  میگردشگر در این کوه جان خود را از دست 
ید سایتی را بیابید توان مین ا تماالًنیز از دسترس خارج شده! و  ها آن
 ی این کوه را بداند!ها  دود کشته شده تا  که

 

صبح زود از خواب برخواستیم. بهنام  1روز اخیر در شامونی طب  معمول چند
وقت در میدان اصلی شهر به تماشاای مساابقات    دیشب تا دیرکه  اینبه رغم 
غذاخوری رفتایم و  به نشسته بود، خیلی زود بلندشد و به اتفاب  نوردی سنگ

مربای و  برای مسایر صاعودمان مقاداری خاوراکی برداشاتیم. سارژ و اولویاا        
دم در مدرسه منتظرمان هستند. سرژ کونینگ معلم ما مان  فرانسوی نورد هم

 ناوردی  کاوه در دوره صعودهای سرطنابی هستش و دو هفته باید در کنارش 
کنیم و آموزش ببینیم. طی هفته گذشته چندین صعود دیاواره و یخچاال را   

 و قلاه  الارأس  خطدر منطقه آرژانتیر و صعود  نوردی کوهانجام دادیم از جمله 
 متر. 4511به ارتفاع  "Aguill petit verte پتیت ورت"

 
1. Mount blanc.  

2. Chamonix. 
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بار فاراز    مانی شبو البته  استبالن  مه امروز و فردا هم صعود قله مونبرنا
مون بالن. خیلی زود به ایستگاه تله فریک شاامونی رسایدیم و باا صافی     

صف مربیان و راهنماهاا   بختانه خوششدیم.  رو روبهطوالنی از کوهنوردان 
بلیط تهیه کارد تاا باا اولاین      چهاردم عادی متفاوت بود و سرژ با صف مر

بر روی  مانی شببرنامه بریم. با توجه به  "ایگوئل دو میدی"کابین به قله 
بار عماومی را تقسایم   و قله انتظار داشتم سرژ با خودش چادر آورده باشه 

 م!گ میگفت براتون سورپرایز دارم و سر قله بهتون  ولی او ،دکن

متاری   4511متری شامونی را تا  8511یک بدون توقف ارتفاع تله فر
پیمود و بعد از عبور از تونال برفای زیار بارج قلاه      را قله اگوئل دو میدی 

باه   هاا  ن را بستیم و خیلی سریع در پی ساایر گاروه  ام و طناب ها کرامپون
یی اسات کاه   هاا  طرف دشت کازمیک حرکت کردیم. مسیر مملو از گاروه 

را دارناد.   هاا  و یخچاال  هاا  منطقه و یا دیاواره  های قله قصد صعود بر روی
در حاال آمااده شادن هساتند.     شان  در کنارچادرهای ای هدرون دشت عد

. در مسایر صاعود   اناد  هکارد  یشب را در محیط وسیع کازمیک سپر ها آن
نیز عده زیادی  mt blank du tocul 4248 mمون بالن و مون بالن کوچک 

زیاد است و خیلی زود به تجمع میانه نسبتاً م ما . سرعت تیاند هتجمع کرد
برجی یخی ساقوط کارده و راه را مسادود نماوده.     ظاهراً رسیم.  میمسیر 
تان را در آوریاد و خاود از مسایری پرشایب باه       وید تبرهای یخگ میسرژ 

و به رغم اعتراض کوهناوردان در راه ماناده کاه     کند میسمت باال حرکت 
زناد.   مای ی مسایر را دور  ها ی یخی و شکافها جبیم سقوط یخ را دارند بر

باالتر قصد زدن کارگاه و حمایت ما را دارد که بدون مشکل مسیر را طای  
رسیم. برخی از کوهنوردان با دیدن مسیر طی شده ما قصد  میکرده به او 
ند. شاو  مای  یخ منصارف   ولی از ترس ریزش ،مان حرکت کنند دارند در پی

بالن از طریا  شاامونی    مون پرطرفدار صعود ومین مسیرمسیر صعود ما د
پنااه گوتاه باه سامت قلاه       است و نسبت به مسیر دیگر که از طری  جان

 رود طرفدار کمتری دارد.   می
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 بالن کندن غار ب فی ب  ف از مون

 
بارای اساتراحت و البتاه     ناوردی  کاوه سااعت   3و پاس از   88حدود سااعت  

طر قرار گرفتن بار روی یاال باا بااد     خا بهپوشیدن لباس بادگیر توقف کردیم. 
ساال سان   دو  یکای  و  مان با پنجااه  م. سرژ کونینگ مربیای هشدید مواجه شد

است. او مسئول روابط عماومی فدراسایون    نوردی کوهدارای تجربه باالیی در 
 5باشاد. سارژ ساابقه     میفرانسه و البته مشاور وزیر ورزش فرانسه  نوردی کوه

توانسه از مسایر جناوبی    8111ارد و البته در سال تالش بر روی اورست را د
رسیم. قصد حرکات باه    میبه زیر یال قله  84این کوه را صعود نماید. ساعت 

دهد که زمان زیادی نداریم! باا تعجاب    میولی سرژ تذکر  ،سمت قله را دارم
یی را کاه هماراه سارژ باود باه دسات       هاا  ذاریم و بیال گا  میرا زمین  ها کوله
آورد! ولای   مای را بار زباان    Snow Cave کلمه ای هاشاره به نقطیریم. با گ می
نشایند!   میچنان سفت است که کرامپون هم به سختی در آن  برف آنجا  این

کنیم و سرژ هم با اره همراهش  میبا کلنگ و بیلچه شروع به کندن غاربرفی 
 نفار  3. ساختن غاربرفی برای کند میی جلوی درب غاربرفی را آماده ها بلوک

 84حدود سااعت   کنیم. میوقت صرف آن  ها نیاز به تالش زیادی دارد ساعت



 خاطرات سرزمین برفی       11

 

متر فاصله  41-11د و درحالی که تا قله تنها شو می کار ساخت غاربرفی تمام
باه سارعت وارد    دهیم صبح به قله صعود کنایم!  می حداریم از خستگی ترجی

 رویم. میکیسه خواب شده و خیلی زود به خواب 

سرژ برای صرف شام بیادارمان کارد. بهناام طبا       شب 81حدود ساعت 
معمول تاا حاضار شادن غاذا از کیساه خاواب خاارج نشاد. بارودت حادود           

هام در تابساتان    متاری آن  3111باشد که برای یک قلاه   می درجه11منفی
است! سرژ به همراه خود دو بطری شاراب شاامونی و کوکااکوال     پایینخیلی 

ما را تسات کنیاد! او باه موسایو مارمیاه      آورده و اصرار دارد باید شراب شهر 
 هاا  ویاد ایان  گ میزند و با خنده  میفرانسه زنگ  نوردی کوهس فدراسیون ییر

رسد! از همه دنیا فقط برای تست شراب شامونی به ایان شاهر    مینشان  عقل
اگار نخوریاد باه    "ویاد: گ میخورند! مارمیه پشت تلفن  مین ها آیند! اما این می

خاوری   هار روز شاراب   هاا  کانم ایان   مای و عناوان   مگا  میهمه برعکسش رو 
طر نباودن روغان سارژ باا هماان      خاا  بهشام همبرگر داریم و البته  "کنن! می

 !دهد می تفتها را  آن ها شراب
کنایم و آمااده حرکات باه سامت       میمون را جمع  لیاوس 4صبح ساعت 

 اسات  "بوساون "بازگشت از طری  مسیر یخچاال  مان  یم. هدفشو می پایین
خطرناک بودن مسیر باید قبال از طلاوع از آن عباور کنایم. پاس از       یلدل به

رویام. در مسایر    می پایینبه سمت  "دُم دوگوته"رسیدن به سر قله از مسیر 
ی پیشانی باه طارف بااال در حرکات اسات. پایش از       ها گوته ستونی از چراغ

 دنیاایی جا  ایندهیم.  میتغییر مسیر  "بوسون"به سمت دره  ها آنرسیدن به 
ی عمی  و خطرناک. سرژ یخچال بوساون را  ها ناپایدار و شکاف ها است از برج

داند. با عبور عرضی از مسیر یخچاال و در حاالی    میماکتی از یخچال خومبو 
یم تلاه  تاوان  مییم. حال شو می که آفتاب طلوع نموده از سمت دیگر آن خارج

 .رسانیمب را به ایستگاه بین راه مانفریک را ببینیم و خود
پاس از نهاار   "وید:گ میاز بازگشت به شامونی خرسندیم سرژ  که حالیدر 

را  ناوردی  سانگ با لوازم کامل آماده باشید، قصد رفتن به منطقه سرووز برای 
 . فرصتی برای گردش در شهر نخواهد بود!"داریم



 

 

 
 

 الشعیر ماء 

 
ای متر ارتفا  ششمین کوه مرتف  دنیا، به معن 7226نام کوه چوآیو با 

باشد. این کوه در مرز مشترک نپال بـا تبـت قـرار     می 6ای هالهه فیروز
توس  تیمی انگلیسی  6392دارد. اولین تالش بر روی چوآیو در سال 

از جبهـه   9و ادمونـد هـیالری   2متشکل از افرادی چون اریا شیپتون
 اما نخستین صعود قله دو سال بعد یعنی در ؛غربی صورت گرفت شمال
ــورد توســ 6394 ســال ــرت تیچــی” یاتریشــ  کوهن ســب ”و “4هرب
از نپال صـورت گرفـت. ایـن کـوه     ” 1پاسانگ داوا”و شرپا “ 9یوخلر

سرمای زیادش تا امروز پس از اورست شاهد بیشترین صـعود   رغم به
 .است بوده ها متری 7222نسبت به سایر 

 سـال  کوهنـورد در بهـار   61ایران متشکل از  نوردی کوهتیم ملی 
تی آقای صادق آقاجانی بر روی این کوه فعالیت نمود به سرپرس 6983

شرپا قلـه را   2اردیبهشت توانستند به همراه  26عضو این تیم در  8و 
 نمایند. صعود

 
1. Goddess of Turquoise. 

1 .Eric Earle Shipton باه   اورسات  منطقاه  کاشفان ممتازترین و ترینبرجسته از شیپتون اریک
 قلاه  صاعود  از تاوان  مای  همچنین او شاخص های فعالیت از. آید می شمار به میالدی 41 دهه در ویژه
 و تایلمن  ماراه ه باه  نانادادیوی  صاعود  مسایر  شناساایی  ،8148 سال در متر 4456 ارتفاع به کامت

 سافر  این در او کرد، یاد 8158 سال در آیلندپیک کوه گذاری نام و اورست یخی آبشار ریمس گشایش
 .پرداخت یتی افسانه درباره اکتشاف به همچنین

4 .Sir Edmund Hillary صابح  دقیقه 41/88 ساعت در که بود کسی نیوزلندی هیالری ادموند 
 در او. دادند انجام را اورست قله به صعود نخستین نورگی نگتنسی شرپا همراه به 8154 می 11 روز
 .درگذشت گیلسا 15 سن در 1114 سال جون ماه اول

4. Herbert Tichy. 
5. Joseph Jöchler. 
6. Sherpa Pasang Dawa . 
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کشایدیم. قارار باود     مای بیرون چادرها نشسته و داشتیم برای فردا نقشاه  
اولین روز رسمی صعود فردا آغاز شود. اگرچه کمپ اول را چناد روز قبال   

تازه امروز برگزار شد و شرپاها عماال از   8کرده بودیم ولی مراسم پوجابرپا 
پیش از آغااز مراسام پوجاا از کماپ      ها ند. آنکرد میفردا کارشان را آغاز 

حاال که راهب بودایی کار را با فاکتور گارفتن از   لیو روند میاصلی باالتر ن
 ه باود مراسام باه اتماام رساید     وبه خوبی تمام کرده  1نصف کتاب مقدس

 . دیگر مانعی وجود نداشت

بعد از مراسم هم باه رسام معماول هرچاه آرد باود روی سار و کلاه        
مشغول شان  یها به تمیز کردن لباس ها بچهحاال پاشیده بودیم و  دیگر هم

. انتهای مراسام هام کماک آشاپز ساینی بازرگ نوشایدنی را دور        4بودند
رساید   مای توماان   5111گرداند. کوکاکوال که در کمپ اصلی قیمتش باه  

! که برای شرپاها در نظار  دار الکل ، در کنار ماءالشعیرخارجیها برای ایرانی
 .کرد خودنمایی می گرفته شده بود

 
 را مراسامی  ها آن صعود آغاز از پیش. دارند جای کوهستان بلندای بر خدایان دارند اعتقاد . شرپاها8
 هاا بناایی   آن. دهد می قرار خدایان پناه در را ها انسان مراسم این معتقدند و پوجا نام به کنند می ابرپ

 متصال  سو چهار به آن فراز از را دعا های پرچم و کنند می برپا اصلی کمپ در را سنگ از گوش چهار
 شاکالت  گندم، رد،آ همچون هایی پیشکش الما، داالیی از تصویری کنار در نیز سکو روی بر. کنند می
 .دهند می قرار میوه و

. ریزد می هوا به را آرد و گندم دعا خواندن ضمن او و شود، می اجرا بودایی راهب وسیله به مراسم
 پنااه  هاا در  آن ایناک . کنناد  آغاز را خود صعود تا کنند می پیدا اجازه کوهنوردان دعا، مراسم از پس

( هناد  قاره شبهه بومی مردمان) دراویدی های زبان در تهنهف کلمه Puja منشاء .بود خواهند خدایان
 Poochei و آغشتن معنای به  Poosai :است شده پیشنهاد کلمه این برای احتمالی ریشه دو. است
 پوجاا  اعماال . «اسات  صامیمانه  توجه و عبادت ناموسی،» بیان بودیسم، آیین در پوجا .گل معنای به

در  همچناین  و روزانه عبادت از جزوی اعمال این. ذکر خواندن و سر فرودآوردن و تعظیم، از عبارتند
 .گیرد می صورت ها جشن و ها مراسم

 دعا کوهنوردان برای بوداییان مقدس کتاب خواندن با بودایی راهبان پوجا مراسم در است مرسوم .1
 .کنند یم نظرصرف آن همه خواندن از راهبان اغلب مقدس کتاب حجم بودن زیاد دلیل به. کنند می
. اسات  زنادگی  در برکات  بارای  دعاا  منظاور  باه  بارنج  و آرد ریخاتن  هاوا  به پوجا مراسم آداب از .4

 .ریزند می دیگر یک صورت روی بر را آردها مراسم پایان در شوخی به کوهنوردان
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مشغول گفتگو بودیم که محمد سراسیمه و با عصبانیت از چادرش خاارج  
ولی او سکوت کرده باود و   ،شد. همه منتظر شنیدن علت ناراحتیش بودند

رسش نداشتند! کمی گذشت و با خلوت شادن محال   سایرین هم جرات پ
 به حرف در آمد و گفت:  

 !"یکی قصد داره من رو خراب کنه"
 علت رو جویا شدم!

نفر در جیب کاپشن من یک قاوطی ماءالشاعیر    یک"با ناراحتی گفت: 
 انداخته!

؟! و البتاه  "کنای  میچرا چنین فکر "متعجب نگاهش کردم و پرسیدم:
ن پرسش نداشت. هرچند حادس دیگاری هام    خودش هم جوابی برای ای

 زد! شد مین

بحث در این مورد دقایقی ادامه داشت که متوجاه رفتاار عجیاب هام     
چادری محمد شدیم! او نیز نگران در حال جساتجوی چاادر باود. وقتای     

 صدایش کردیم و علت را پرسیدیم با اکراه جواب داد وسایلم گم شده!

رفت کاپشن زرد رنگش را بر تن  اما کدام وسایل؟! پاسخ داد بگذریم و
 طر ابری شدن هوا ایجاد شده بود در امان باشد.خا بهکرد تا از سرمایی که 

هاای خاالی هار دو     دیگار و جیاب   دار من و محمد باه یاک   نگاه معنی
 کاپشن حکایت از کشف معما داشت.

وس ها که فشاارش افتااده باود،    مان  درست بود. دوستمان  حدس بله
بود و البته سراسایمه  زده  تک ها و یکی را از سینی نوشابهماءالشعیر! کرده 

هم رنگ کاپشن خودش باود   کهدر جیب کاپشن محمد آن را  و به اشتباه

 انداخته بود!

راز هم چادریش آشکار نشود نوشابه نحاس  که  اینبیچاره محمد برای 
انحاراف از  هم منهدم کرد تا کسای باه   آن را  را پشت چادر خالی و قوطی

 متهم نشود! اصول
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 ؛ الهه سرماچوآیو

 
متـر در مـرز تبـت و     7226کوه مرتف  دنیا با ارتفـا    و ششمینچوآی

 نپال واق  گردیده است. 
توسـ  هیـأت    6394اکتبـر   63نخستین صعود این کـوه در روز  

ال شرپا هربرت تیچی و همراهی پاسانگ داوااتریشی ژوزف جوشلر، 
 ال صورت گرفت.از نپ

 ی ششـم را در میـان    رغم هیبت عییمی که چوآیو دارد، رتبـه  علی
بریتانیـایی در ابتـدا    - ها دارا اسـت. تـیم کاشـف هنـدی     متری 7222
ای از لحاظ ارتفا  برای این کوه تعیین نکـرد، گرچـه بـا عنـوان      رتبه
T45 گذاری و بعد به  نامM1   تغییر نام داده شد، اما نزدیکی این کـوه

ای کوچـا در میـان    شـد کـه چوآیـو قلـه    با توده ساقاراماتا باعـث  
هـایی کـه از ماکـالو آغـاز و تـا       نیر رسد. قله های عییم منطقه به قله

رنگ  ای فیروزه  اند. چوآیو در زبان محلی الهه دائوالگیری کشیده شده
دهد )در زبان تبتی چومو به معنای الهه و یو به معنای فیروزه  معنا می

د، چومویو ترکیبی از این دو کلمه بوده که بعـدها بـه چوآیـو    باش می
گرچه هیچ مـدرک مسـتندی در ایـن خصـوو وجـود       - تغییر یافته

 شود. ای می د(؛ زیرا هنگام غروب زیبای تبت، رنگ کوه فیروزهندار
 83اردیبهشـت   26نوردی ایران در تاریخ  هفت عضو تیم ملی کوه

غرب شدند. دو شرپا  نرمال شمال ی چوآیو از مسیر موفق به صعود قله
کردنـد. ایـن داسـتان     این کوهنوردان را در صعود همراهی و یاری مـی 

 آید.  شمار می بخشی از تالش آن تیم به
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که برف روی چادرها را پوشانده باود از خاواب    با روشن شدن هوا در حالی
مان را باال بارده و   شتهایهوایی مناسب، ا برخاستیم. کم کردن ارتفاع و هم

 کند. ی مختصر کمپ اصلی سیرمان نمی صبحانه
جا از برف سپید پوشیده شده، مه کمپ اصلی را فارا گرفتاه، هاوا     همه

ها  آنالندی و روس خبری نداریم، نبسیار سرد است. هنوز از کوهنوردان ف
 اند. دیروز برای صعود قله، کمپ سوم را ترک کردند و هنوز بازنگشته

صبح جمعه شانزدهم اردیبهشت بود. در هاوایی آفتاابی کاه     1اعت س
سابقه بود جلوی چادرها جمع شاده باودیم. دو روز    طی چند روز اخیر کم

روز و دو شب ساخت،   گذشت. خستگی سه مان به کمپ اصلی می از آمدن
مان بااقی اسات. باا     متر هنوز در بدن4611ماندن در کمپ سوم و ارتفاع 

بینای کاه    کردیم. محمد ساال کرد کسی را نمی نگاه می دوربین به اطراف
بار با چشامانی غیرمسالح باه     صعود کند. دوربین را به کناری نهادم و این

های پیشانی چوآیو جلاب نظار    ای سیاه در دل برف باال نظر انداختم. نقطه
هاا باه    کرد. به خاطر بارش برف چند روز گذشته و پوشیده شادن سانگ  

های پیشانی چوآیاو   ی سیاهی در دل برف ترین نقطه ی برف کوچک وسیله
کنم کسی در حال صعود است. باه سارعت    آید. گفتم فکر می به چشم می

نوردی بود  رنگ کوه ی سیاه بله آن نقطهرفتیم.  ها ای به سراغ تلسکوپ کره
ی سرخ بر تن داشت و پس از پایان بارش شب قبل برای صاعود  ا مهکه جا

 کرده بود. سوم را ترک  قله کمپ
زده تلسکوپ را دوره کردناد. شارپاها بااور ندارناد کسای       همه هیجان

وجاو   پارس ها قصد قله نموده باشد.  شان را شکسته باشد و بدون آن حریم
ها کوهناوردان روس و   در کمپ اصلی شروع شد و در نهایت معلوم شد آن

ه نفار  کا  دارند. دقایقی بعد در حالیرا قله صعود فنالندی هستند که قصد 
اول پیشانی یخی را به نیمه رسانده بود کوهنورد دیگری دیده شد کاه در  

 جای پای نفر اول به طرف باال رفت.
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ی  سااله  41مارد  « Pavalپااول  » سااله روس و  45زن « Noraنورا » آن دو
فنالندی بودند که از غفلت غول سرد چوآیو استفاده کرده و قصد لماس باام   

هاا باه عناوان     نفار دیگار از روس   را داشتند. یکی مرتفع دنیا  ششمین نقطه
ها در کمپ سوم مانده بود و البته سایرین دو روز قبل به هماراه   پشتیبان آن

 نفرات تیم ایران به کمپ اصلی بازگشته بودند.

ی روس و فنالندی از چادرهای تیم ما در کماپ ساوم    نفرات صعودکننده
دانناد و از   را نابخشاودنی مای   ماان آن  اند، کاری کاه شارپاهای   استفاده کرده

 اند.   ی انتقام را کشیده همان ابتدا نقشه

ی  نزدیک ظهر، مه به مرور کوه را در بر گرفات. زن روس باه طارف قلاه    
رود. او را برای آخرین باار   متر است باال می 1856فرعی چوآیو که ارتفاع آن 

ا بلعیاد.  هاا ر  ی فرعای چوآیاو دیادم و ماه آن     از پشت دوربین بار فاراز قلاه   
 ها دیگر دیده نشدند. آنای که شاید برای همه عمر از یادمان نرود.  صحنه

ماارگ کوهنااورد روس و فنالناادی کمااپ اصاالی را در حیاارت فاارو باارد. 
ها  ها و ژاپنی آمریکاییهای استرالیا و برزیل از صعود مجدد امتناع کردند.  تیم

حت بیشتر در کماپ  که شوک حادیه را فراموش کنند قصد استرا نیز برای آن
هاا   ها و تیم ایران برای صعود عجله دارند، زیارا آن  ای تنها کره اصلی را دارند.

باید خاود را پاس از چوآیاو باه شیشااپانگما برساانند. در مادت ساه هفتاه          
ها هاوا   مان بر روی چوآیو کمتر شاهد هوایی خوب بودیم و عموماً صبح تالش

 کند.   جا را سپیدپوش می همه آفتابی اما سرد و بعداز ظهر بارش برف

ها پیش از تیم ما کمپ اصلی را برای صعود ترک کردناد. در واقاع    ای کره
ها باال بودند که آن اتفاب برای کوهنوردان روس و فنالنادی رخ   تیم صعود آن
 ای تنها پنج نفر برای صعود به باال رفتند.   جده کوهنورد کرهیداد. از میان ه

 
 17اردیبهشت  71یکشنبه 

جا را سپیدپوش کرده، مه نیز کماپ اصالی را فارا گرفتاه از طلاوع       برف همه
به کمپ یاک را داریام. ایان    امروز قصد رفتن ای چوآیو خبری نیست.  فیروزه
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از حرکت مینگما سرپرست  باشد. پس س ما برای صعود چوآیو میآخرین شان
شارپاها تنهاا   گوید  وی می کند و میها را دور هم جمع  پُر ادعای شرپاها بچه
ی امداد تیم را دارند و بااالتر باه خااطر شارایط ساخت       تا کمپ سوم وظیفه
حال ماا شاما را تاا هرجاایی کاه       باید به فکر باشید. با این صعود خودتان می

 کنیم.   خودتان بخواهید همراهی می
رود تاا در صاورت خاوب     ای و کمپ به کمپ باال می ا به صورت پلهتیم م

ین روز باه طارف قلاه حرکات کناد، اماا شارپاها قصاد         بودن هوا در چهاارم 
ی خاود را طااوری   هاا برناماه   ماانی در کماپ یاک و سااه را ندارناد. آن     شاب 
از کمپ دوم خود را به کنند که با رسیدن به کمپ دو، روز بعد  آهنگ می هم

 ما برسانند.
ها برای صعود انتخاب شادند. تایم پاس از عباور از زیار       نفر از بچه هشت

های نگران  که نگاه مجید کمپ اصلی را ترک نموده و نفرات در حالی اهلل کالم
های تیم را به هماراه دارناد باه سامت کماپ یاک حرکات         سرپرست و بچه

متار( حمیاد احسااس     6111هاای کماپ پیشارفته )    در نزدیکای  کنند.  می
هایم را اذیت کرده.  گوید مصرف استازوالمید زیاد کلیه کند. او می ناراحتی می

 دهد! خیلی راحت چوآیو  را از دست میحمید 
گوناه حسای    هفته است که هایچ  به یاد پاهای خودم افتادم که حدود یک

کند. دکتار علات آن را    ندارد. گویی قطعاتی از چوب به جای پا همراهیم می
 داند.   مصرف زیاد استازوالمید می

  در نهایت در زیر بارش برف به کمپ یک رسیدیم.
کناد.   ای همه را خوشحال می صعود کوهنوردان کره سیم خبر از پشت بی

ای باه هماراه یاک شارپا باه قلاه        ها طلسم چوآیو را شکستند. پانج کاره   آن
ها ما هم امیدوار به صعود  ای رسیدند. آن شب پس از شنیدن خبر صعود کره

 خودمان به خواب رفتیم.  
 اساتیم و حادود سااعت   دیرتر از خواب برخصبح روز نوزدهم اردیبهشت 

اناد   هوا شده ها به خوبی هم یازده کمپ یک را به سمت باال ترک کردیم. بچه
و پاس از کمای اساتراحت     )انبار( رسایدیم  Dipositو خیلی سریع به کمپ 
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تار در مادت دو روز طای     راهی کمپ دوم شدیم. در واقع راهی را کاه پایش  
 دیم. عباور از کناار جساد   سار نهاا   سااعت پشات   کردیم تنها در زمان پنج می

ریشی که چندساال قبال پاس از صاعود و در بازگشات از بااالی       کوهنورد ات
پیشانی یخی بین کمپ یک و دو سقوط کرده و کشاته شاده خااطرات تلاخ     

 کند.   چند روز پیش را زنده می
شاان حضاور    ای باه هماراه شارپاهای    در کمپ دوم تنها کوهنوردان کاره 

ناد؛ البتاه بعاداً فهمیادیم     ا ای و یک شرپا به قله صاعود کارده   کره  دارند. پنج
هاا باه شادت     ای اند. سه نفر از کره ایستاده ی اصلی نه ها بر روی قله ی آن همه

 اند. سرمازده شده
رفاتم.  « Souساو  »ها آقای  برای تبریک صعودشان به چادر سرپرست آن

چوآیو را بسایار سارد و    آقای سو،او خوشحال از صعود ولی بسیار خسته بود. 
 خشن توصیف کرد.

 پرسید: چند نفر هستید؟
 گفتم: هفت نفر.

 پرسید: چند نفرتان قصد صعود دارید؟
 گفتم: هفت نفر.

م مکه لبخندی به لب داشت گفت: باطو به دوستانش نگاه کرد و در حالی
 ام، اگر آن را آوردید هزاردالر پاداش دارید. را روی قله گذاشته

کاه چیازی از آن    ون آنها را با هزار فکر و خیال ترک نمودم باد  چادر آن
 موضوع به سایرین بگویم.

صبح روز بعد همه دیر از خواب برخاستیم. تاابش آفتااب کماپ را گارم     
کرده، پس از ارتباط با کمپ اصلی باه طارف بااال راه افتاادیم. اماروز صابح       

هاا قارار اسات پاس از      اناد. آن  شرپاها زودتر به سمت کمپ دوم به راه افتاده
شب خود را به کمپ سوم برساانند تاا باه اتفااب      نیمهاستراحت در کمپ دو، 

 راهی قله شویم.  
کنیم. هوا رو به خرابی  ب تند بین کمپ دو و سه را به سرعت طی مییش

هاا در دو چاادر    رسایم. بچاه   است. با هزار فکر و خیال باه کماپ ساوم مای    
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هاای یکای از چادرهاا     ها مستقر شادند. در جیاب   خودمان و یک چادر ژاپنی
شود. بعداً فهمیادیم   مان می سوخته موجب حیرت ی سیگارهای نیمه مشاهده

کوهنورد روس که چند روز قبل در انتظاار بازگشات دوساتان مفقاودش در     
ها دائماً سایگار روشان    کمپ سوم از چادر ما استفاده کرده، از غم نیامدن آن

شد و  با کشیدن چند پک سیگار حالم بد می»کرده است. خودش بعداً گفت: 
هااای اکساایژن موجااود در چادرهااای شااما اسااتفاده  ه ساارعت از کپسااولباا
شد تاا سایگار دیگاری را روشان      کردم، ولی باز هم فکر و خیال باعث می می

هااا از  ی روس هااای مااا در کمااپ سااوم و اسااتفاده مصاارف اکساایژن« کاانم.
ها را  سرپرست شرپاها بود تا روس« مینگما»مان بهترین بهانه برای  چادرهای
 د.اذیت کن

پس از درست کردن کمی آب و خوردن شاامی مختصار خیلای زود باه     
ها خزیدیم. بارش برف همه را نگران کرده است. ارتباط با شرپاها  خواب کیسه

هاا دیرتار    ها خبری ندارد. ممکن اسات آن  قطع شده و کمپ اصلی هم از آن
 بیایند. هوای بیرون به شدت سرد است. 

اال حرکت کنیم، ولای نیامادن شارپاها    به طرف ب 1گرچه قرار بود ساعت 
 مان بمانیم. های خواب باعث شده تا همچنان در کیسه

شوم و شروع به درست  خواب خارج می دقیقه از کیسه41/8حدود ساعت 
نماایم. محماد دائماًا از کماپ اصالی ساراغ شارپاها را         کردن آب و چای می

ران شارایط پایش   ها نیز از شرپاها خبری ندارناد. هماه نگا    گیرد، ولی آن می
 آمده هستیم.
هاا هساتیم.    مان را هم پوشیده و تنها منتظر رسایدن آن  های دیگر کفش

ایام، سااعت    کم رو به روشن شدن نهاده و ما همگای حاضار و آمااده    هوا کم
« ی، آنگچاو رکِا پوریاا، ت  »شود.  ها پیدا می ی آن چهار صبح است که سر و کله
رساند و   روس باه کماپ ساوم مای     زن« ماریاا »سه شرپای تیم ما به همراه 

هاا را   کردیم مینگما سرپرست تنبال شارپاها آن   بینی می گونه که پیش همان
 کرد.  همراهی نمی

هاست منتظر فرصت است تا با کمک شرپاهای ماا قلاه را    زن روس مدت
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صعود کناد. هرچناد او بسایار قدرتمناد اسات، اماا کشاته شادن دو تان از          
تثییر قرار داده. از طرفی صاعود   ه شدت تحتدوستانش او را از لحاظ روحی ب

 از کمپ دوم کار مشکلی است و او را بسیار خسته کرده.
گویاد    می« پوربا»دهد، به رغم بارش برف  دقیقه را نشان می 41/4ساعت 

شرپای بسیار پُار تاوانی اسات. او در صاعود     « پوربا»بهتر است حرکت کنیم. 
 8111در ساال  « پوربا»کرد.  اهی می، تیم ایران به اورست را همر8444سال 

حاال   در صعود به دائوالگیری تمام انگشتان پای خود را از دست داد، باا ایان  
 کند. چنان قدرتمند است که هیچ کس به این مشکل او توجهی نمی

ی و زن رکِا شاویم. پورباا، ت    به سرعت از چادرها خارج می« پوربا»با اعالم 
ها ملحا  شادم.    ن کرامپون من هم به آنی حرکت بودند. با بست روس آماده
متار کاه در ساایه    851یکی به راه افتادند. پس از حدود  ها نیز یکی سایر بچه

هاا باا    تار گردیاد. قسامت اول صاخره     روشن هوا طی شد، به مرور هوا روشن
 زند. مان  ، بدجوری توی ذوبمتر سنگ تقریباً عمود11حدود 

ای  متر کار ساده4451ارتفاع  حرکت با کرامپون بر روی سنگ آن هم در
 که برف هم در حال بارش بود.  نبود، ضمن آن

کند. چندین باار باه هماراه جعفار ساعی       زن روس به سختی حرکت می
 اگار باین او    داناد  سر بگذاریم که او اجاازه ناداد. ماریاا مای     کردیم او را پشت

یم ساتگی زیااد دیگار قاادر باه همراهای تا       خاطر خ د بهو شرپاها فاصله بیفت
 نخواهد بود.

هاا پوسایده و    دو رشته طناب روی مسیر قرار دارد کاه البتاه یکای از آن   
که وقات را تلاف نکنایم بار روی آن      حال برای آن بسیار فرسوده است. با این

 زنم. یومار می
ها و مشکل اساتفاده از یوماار باا دساتکش      به دلیل زخیم بودن دستکش

 ا را از دستم خارج کنم.ه رغم سرمای زیاد روکش شوم به مجبور می
شرپای قوی « آنگچو»برداری است و  داوود در انتهای ستون در حال فیلم
 کند. تیم در کنارش تیم را جمع و جور می

جا را پوشاانده، باارش تقریبااً     هوا همچنان گرفته است و مه غلیظی همه
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ها را ترغیاب باه    قطع شده. پوربا پس از نصب و تعوید یک طول طناب بچه
ایام و ممکان    نماید. ما خیلی دیر کمپ سه را تارک کارده   تر می د سریعصعو

ای  متر نوار صاخره 411است در بازگشت به تاریکی هوا برخورد کنیم. حدود 
 گذاری شده. قبل از پیشانی یخی توسط شرپاها یابت

ی  ای کاه هفتاه   کناد. نقطاه   جا را هرگز فراموش نمی ماریا زن روس این»
 «.آخرین بار از پشت دوربین در کمپ اصلی دیده بود قبل دوستانش را برای

 خاطر قرار گرفتن میان ماا و شارپاها   کند و به ماریا بسیار کند حرکت می
ماان باه    حال حتا اگر او هام نباود رسایدن    ی زیادی ایجاد کرده، با این فاصله

 شرپاها کار دشواری بود.
و گرچاه  غرب بارف زیاادی نشساته     ی شمال بر روی پیشانی یخی جبهه
کوبی سنگین تیم را  حال برف ها را نداریم، با این دیگر مشکل عبور از روی یخ

کوهناوردان  ای است که چناد روز قبال    جا درست همان نقطه کند کرده. این
روس و فنالند را از پاایین دیاده باودیم. خیلای دوسات دارم بادانم چاه بار         

 سرشان آمده.
ها کم شود و همه در  ا فاصلهکوبی سنگین پیشانی چوآیو باعث شد ت برف

 یک ستون حرکت کنیم.
پوربا و ترکی در جلاو و محماد باه هماراه آنگچاو در تاه صاف حرکات         

سار   غارب را پشات   ساعت، پیشانی پُر بارف شامال   کنند. پس از حدود سه می
تار از   ای را سپیدپوش کرده و به کمک آن راحات  نوار صخرهبرف گذاریم.  می

دن به فالتی بسیار طوالنی با شایبی مالیام. در   کنیم. رسی روی آن صعود می
گویاد   متار( قارار دارد. پورباا مای     1856ی فرعی چوآیو ) مان قله سمت چپ

گیاریم. مسایر    نیازی به صعود آن نیست، زیرا به مرور از کنار آن ارتفااع مای  
 تر است. باد شدیدتر شده و بارش برف مجدداً آغاز شده. پیشنهادی او راحت
کرده. ماریاا اصارار دارد برگاردیم، ولای      زده همه را هیجان شرایط بد هوا

مان کشته خواهیم شد و ما  گوید همه کنند. او به پوربا می ها مخالفت می بچه
هایش عصابانی   کند. داوود و نیما بیش از سایرین از حرف را دیوانه خطاب می

د بازخواها  گویاد باه پاایین    دهناد. او مای   شوند و به شدت جوابش را مای  می
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ی اصلی نیسات و بهتار    ی فرعی کم از قله گشت. پوربا معتقد است صعود قله
گاویم ماا    پذیرناد. باه او مای    ها نمی است از همین ارتفاع بازگردیم، ولی بچه
توانید بگردیاد، هرچناد باه حارف      بدون شما هم ادامه خواهیم داد، شما می

ه ایان شارایط   خودم هم اعتماد ندارم. تیم ما بسیار جاوان و البتاه نسابت با    
نفر تیم صعود تنها سه نفار قبال از ایان      تجربه است. از میان هفت بسیار کم
 اند. متر را داشته 1111ی صعود تا  سابقه

دهایم.   فرستد و ماا اداماه مای    پوربا، آنگچو را به همراه ماریا به پایین می
 گوید بهتر است عجله کنایم، زیارا هاوا رو باه     هستیم. پوربا می  بسیار خسته
 خرابی است.

هاا   شاک آن  جا را فرا گرفته، بای  در کمپ اصلی همه نگرانند. طوفان همه
دانند شرایط کمپ اصلی از قله بدتر است. اقبال از صابح تاالش دارد تاا     نمی
 سیم تیم صعود خاموش است.  ها ارتباط برقرار کند، ولی بی با بچه

ارتباط شود.  سیم شروع می خش بی سروصدا و خش 41/86حدود ساعت 
 هاار کجااا  »گویااد:  برقاارار شااده اساات. اقبااال خطاااب بااه محمااد ماای     

بختاناه یاا متثسافانه ارتبااط      خوش« هستید برگردید. هوا بسیار خراب است.
 شود. قطع می

تار صاعود کارده و     سریع گویم: گفت می»گوید؟  ه میپرسد او چ پوربا می
هاای   ز دور پارچم کناد. ا  او نیز با عجله ما را ترغیب به صعود مای « بازگردید.

ها که چند روز قبل توسط شارپای تایم کاره و نفارات ایان تایم        دعای نپالی
 کنیم. نصب شده را مشاهده می

جا برسیم، ولی توانش را نداریم. به شادت   به آن  دوست داشتم به سرعت
روم.  ای به خاواب مای   ایستیم. لحظه آید و هرجا برای استراحت می خوابم می

 خوابی دیشب است یا کمبود فشار هوا. یخاطر ب دانم به نمی
جاا قلاه    حاال آن  روناد، باا ایان    های دعا مای  پوربا و ترکی به طرف پرچم
ی  هاا و قلاه   شیب است، اختالف محل پرچم نیست. مسیر بسیار مسطح و کم

 حال یک سیاهی که بدون شاک بااطوم آقاای ساو     اصلی زیاد نیست و با این
Sou، کند. جلب نظر می است از دور ها ای سرپرست کره 
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هاا و شارپاهایش تاا     ای سرپرست کره« سو»بعدها شرپاها گفتند: تنها 
اناد. باا    متری قله صعود کارده  51ای دیگر تنها تا  اند و چهار کره قله رفته

 ها را کم کند. آن  تواند ارزش تالش حال این مسثله نمی این
قله است  در چوآیو بهترین نشانه صعود، گرفتن عکس اورست از فراز»

شود، ولای بااطوم آقاای     که به دلیل خرابی هوا این امر برای ما میسر نمی
 «.ها نشان صعود ماست ای سو سرپرست کره

توانساتیم اورسات را    اگر هوا صاف بود بدون شاک از ایان نقطاه مای    
مشاهده کنیم، ولی وجود مه و بارش برف همه چیز را محاو کارده، البتاه    

تار از روزهاای قبال کارده و ایان       هوا را گرممزیت بارش به این است که 
 مسثله جلوی سرمازدگی نفرات را خواهد گرفت.

متری کاه حادود    51کنیم.  متر انتهای مسیر را به کندی طی می 51
بارد. بعاد از هرچناد قادم دقاایقی را باه اساتراحت         دقیقه زماان مای  11
داری بار  اناد و مشاغول عکاسای و فایلم     پردازیم. شرپاها به قله رسایده  می

ی مرتفاع جهاان    هستند. فقط چند متر مانده تا بر روی بام ششمین قلاه 
گیاریم و   دیگر را در آغوش مای  آید، یک مان می ایستیم. پوربا به استقبال به

پشتی خارج کارده   های دعا پرچم ایران را از کوله در نهایت در دایره پرچم
نشاند. دیگر رمقی  هایم می کنیم. باطوم روی قله خنده را بر لب و نصب می

روم.  جاا باه خاواب مای     نشاینم و هماان   در بدنم نیست، بر روی زمین می
گویاد: اگار    کند می گذرد، پوربا با سروصدا بلندم می دانم چه مدت می نمی

 بخوابی از سرما خشک خواهی شد.
کناد.   رسند و محمد در آخر تایم را جماع مای    مرور همه به قله می به
رسیدن به قله خستگی ناشی از صاعود باعاث   رغم تالش سخت برای  علی

متری خباری نباشاد.    1111ی  شده تا از شور و هیجان صعود به یک قله
 تر بازگردیم. پوربا و ترکی اصرار دارند سریع

 41/11که ساعت  دقیقه بعد از ظهر است و با توجه به آن 35/5ساعت 
چناد دقیقاه   شود، باید به سرعت قله را ترک کنایم.   دقیقه هوا تاریک می
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پ اصالی  ما جا برقراری ارتبااط باا ک   کنیم. از این برداری می عکاسی و فیلم
 ها بسیار نگرانند.  شک آن میسر نیست. بی

شود. پوربا هم سایرین را به پایین رفتن ترغیاب   ی راهی پایین میرکِت 
رود تا آن را بردارد. پوربا ابتادا   کند. محمد به طرف باطوم روی قله می می
ی صعود ما به قلاه اسات، بهتار     گویم این نشانه کند. به او می منع میاو را 

هاا   خاطر ابار و ماه و خرابای هاوا عکاس      است آن را با خود ببریم، زیرا به
 توانند گویای صعود باشد.   نمی

 

 
 

محمد باطوم را که تا نزدیک دسته در برف سفت فرو رفته از بارف خاارج   
باه سارعت باه طارف پاایین سارازیر       گاذارد و   مای   پشتی کرده و در کوله

ماان   هاای  هاا را باه گوناه    وزد یخ شویم. باد شدید که از طرف غرب می می
شاویم. در زیار    کوبد. در نزدیکی قلاه فرعای چوآیاو از ماه خاارج مای       می

ماان دریاایی از ابار قارار دارد و بااالی سارمان را هام اباری سایاه           پاهای
اید بتوانیم خبر صاعودمان را  خواهم تا تالش کند ش پوشانده. از محمد می

 ها بسیار نگرانند. شک آن به کمپ اصلی بدهیم، بی
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کماپ اصالی اوراز، کماپ    »شاود.   بار با کمی تالش ارتباط برقارار مای   این
سیم آقای افالکی به سرعت و هیجان جاواب   و از آن سوی بی« اصلی اوراز

هاردو طارف   « جاا کماپ اصالی اسات، محماد، موقعیات؟       این»دهد:  می
 «.اقبال جان سالم، متثسفانه......» اند، اولین کالم محمد این بود: زده جانهی

گویاد:   سیم قرار داشت می دکتر شهبازی که در آن لحظات در کنار بی
نوردید با شنیدن کالم متثسافانه   که باد چادر آشپزخانه را درمی در حالی»

 «  جاری شد.اختیار اشک از چشمانم  هزار فکر و خیال به سراغم آمد و بی
   ولی چرا متثسفانه؟

محمد پس از مکث کوتاهی اداماه داد: متثسافانه از روی قلاه ارتبااط     
 برقرار نشد.

ی  دقیقه قبل قله را به طرف پاایین تارک کاردیم. هماه     41ما حدوداً 
ها قله را صعود کردند و حال همگی خاوب اسات. حااال دیگار کماپ       بچه
 گیرند.   دیگر را درآغوش می مه همشود. ه ها همچون بمب منفجر می ایرانی

هاوا  »گویاد:   هاایش مای   گریه امان همه را بریده، اقبال در میان گریاه 
 «تر به پایین بازگردید. بسیار خراب است، سریع

ها است ارتفاعات پایین را فارا   گویند طوفان که ساعت ها درست می آن
بایاد   گرفته به مرور به طرف باال در حرکت اسات. دیگار مجاالی نیسات.    

های یابت برسانیم، زیرا بهترین راهنمای پایین رفاتن   خودمان را به طناب
 در هوای خراب خواهد بود.

غربی را باه سارعت طای     ی شمال رغم خستگی زیاد پیشانی جبهه علی
رساانیم. حااال    های باالی کمپ ساوم مای   کنیم و خودمان را به صخره می

ترکی و محمد آخرین نفرات  .جا را فرا گرفته است کامالً هوای خراب همه
د. پوربا و داوود نیز پیش از سایرین به پایین نکن هستند و تیم را جمع می

ها به دلیل شیب تند مسایر نیااز اسات     اند. گرچه در برخی از قسمت رفته
جویی در زمان تنهاا   خاطر صرفه تا با کمک هشت فرود پایین برویم، اما به
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های یابت قناعت نموده و با گارفتن   اببه زدن کارابین خود حمایت به طن
 شویم. ها با دست راهی پایین می آن

های کمپ طوفان شدید، دیدمان را کاامالً   ها و نزدیکی در پایین صخره
رغم منحرف شادن از مسایر مجباور باه      کند، به همین خاطر علی کور می

کمی تثمل و سپس با باز شدن هوا کمپ را پیادا کارده و باه سارعت باه      
ها را بااز کارده و داخال     زده کرامپون رویم. با دستانی یخ ادرها میطرف چ

شویم. در چادر، پوربا که زودتر از بقیه رسیده منتظر اسات تاا    چادرها می
به اتفاب به طرف کمپ دوم بروند. او ماندن در کمپ ساه را   وترکی بیاید، 
 داند. دیوانگی می

ساوم آمادیم. درسات     ها به کماپ  افتم که با آن به یاد اولین شبی می
نوردیاد کاه    روز قبل بود. در آن شب شدت طوفان چنان کمپ را درمی ده

هاا را درنیاوریاد    کفش»گفت:  خواب رفتند. پوربا می شرپاها با کفش به کیسه
   «تر به طرف پایین برویم. تا در صورت پاره شدن چادرها بتوانیم سریع

ماان گارم    هاای  دل با روشن شدن چراغ گاز فضای چادرمان نیز مانند
کانم. از ایان باه     ی زمین را احساس مای تشود، دیگر در زیر پاهایم سف می

 خواهیم به شیشاپانگما فکر کنیم. بعد تنها می

 
 17خرداد  2دوشنبه 

گذرد. امروز باه طارف کماپ یاک      مان به شیشاپانگما می سه روز از آمدن
ر کوهستان تنهاا  اند و ما د ها راهی پایین شده ی تیم کنیم. همه حرکت می

ای  هاا شااد و سرمسات از صعودشاان و عاده      ن خواهیم باود. گروهای از آ  
های آمریکا، قزاقستان و اساترالیا   ها پیش از تیم ای کره غمگین از شکست.
متار( از دور   5111های کماپ پیشارفته )   اند. در نزدیکی راهی پایین شده

هساتند. آقاای    ها نفرات تیم کاره  شود. آن سروصدای چند نفر شنیده می
ای دیگر و یک شرپا، مغماوم از   سو سرپرست تیم کره که به همراه دو کره
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گردند. پس از دیدارمان در چوآیو  یک تالش نافرجام، از شیشاپانگما بازمی
 دیگر او را ندیده بودم. زیرا به سرعت راهی شیشاپانگما شده بودند.

او گفاتم بااطوم   او با دیدن ما صعود چوآیو را تبریک گفت. وقتای باه   
مان بگیری، از خجالت سارش   توانی در کمپ اصلی از سرپرست خود را می

 را پایین انداخت.

مان طلب باطوم خاود   او در کمپ اصلی از آقای آقاجانی سرپرست تیم
کند. ولی حتا اگر او قادر به پردخت هزاردالر شرط خاود هام باشاد     را می

قای سو دیگر جزیای از خااطرات   کسی باطوم را به او نخواهد داد. باطوم آ
 شده است.« ی سرما الهه»صعود سخت تیم ایران به چوآیو 

 

 
 

 مق  5622کمپ اصلی زوآدوگ ارتفاع 



 

 
 
 

 

 
 شیشاپانگما؛ الهه نحس 

 
ی متمـادی در زبـان   هـا  ، سـال هـا  قله سیزدهم از نیـر بررسـی هنـدی   

مشهور بود، که بـه معنـای مکـان مقـدس      6سانسکریت به گوزنتیان
باشد. وجود این نام سانسکریت برای کوهی در تبت کمی عجیـب   یم

 ای هی مجاور یا دریاچـ ها بود. اما اعتقاد بر این بود که نام کوه از کوه
مقدس برای هندوان که در امتداد مرز نپال واق  شده و امتـداد یافتـه   

 گرفته شده.
به مفهوم نوک و کاکل کوهی برفـراز چمنـزار    2اما شیشاپانگما

معتقدند این نام  ها ، که البته نامی بس شاعرانه است. البته چینیاست
تـالش   ها دهد. پس از اشغال تبت توس  چینی میآب و هوای بد معنا 

بر روی کـوه نهـاده شـود. امـا ایـن       "کوسنگ تسان فنگ"شد تا نام 
تالش شکست خورد و در نهایت همان نام تبتی شیشاپانگما رسمیت 

 باشد. میمتری مستقل در تبت  7222ا قله یافت. شیشاپانگما تنه
 کشـورمان  نوردی کوهتوس  تیم ملی  6983 سال این کوه در بهار

 .است این بخشی از داستان آن صعود و صعود شد
 

فردی خیاالی را در   ،بارها شنیده بودم کوهنوردان در ارتفاع به دلیل خستگی
این حالت شادم ایان    کنند! اما تا آن زمان که خود گرفتار میکنارشان تصور 

 سخنان را باور نداشتم.
 

1. Gosainthan. 
2. Shisha Pangma. 
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 متر 1777شیشاپانگما، کمپ دوم ارتفاع 

بامداد است که با صدای اقبال از جای پریدم. به یاادآوردم شاب    8ساعت 
به کیسه خواب رفتم و البته با فکر صعود فردا تنهاا   81قبل حدود ساعت 

به خاواب   ردک میدقایقی بعد درحالی که همه بدنم از شدت خستگی درد 
به سرعت جماع  آن را  رفته بودم. با این حال از کیسه خواب خارج شدم و
موجاب ضاعف    دوکمپ  کردم. طی دو روز گذشته صعود از کمپ اصلی تا

کیلاوگرم در هار روز    84هم با حمل باری بیش از  . آنجسمانیم شده بود
 یی طوالنی و البتاه باا حاذف کماپ اصالی     ها در هوایی نامساعد و مسافت

! دیروز با ها پیشرفته و باالتر بردن کمپ دوم به نسبت کمپ دوم سایر تیم
یم حداقل یاک روز اساتراحت خاواهیم    کرد میگمان  دورسیدن به کمپ 

ی متاوالی و  هاا  و توفان 8ی موسمیها کرد. اما از ترس شروع بادها و بارش
باا  همچنین عجله شرپاها برای اتمام برنامه! مجبور شدیم صعود نهاایی را  

هم از کمپ دوم و با طی مسافتی بسیار طوالنی  این سرعت آغاز کنیم آن
 به سمت قله!

تیم ما تنها چند روز قبل موف  به صاعود قلاه چوآیاو ششامین کاوه      
متار در مارز نپاال و تبات و البتاه از مسایر        1118مرتفع دنیا به ارتفااع  

 دوماان   یخستگی برنامه برا این روغربی در خاک تبت شده بود. از  شمال
 چندان بود.

یم هاا  و کفاش  هاا  با فکری آشفته، به سرعت شروع به پوشیدن لبااس 
کردم و زودتر از سایرین از چادر خارج شدم در حالی کاه باادی سارد در    
حال وزیدن بود و امکان بستن کرامپون بدون دستکش در این هوا وجاود  

در اماان  کن چادر خزیدم تا قدری از سارمای هاوا    نداشت. به درون کفش
 هاا  هم باه کماک آن   باشم. محمد و اکبر مشغول خوردن عسل بودند. من

 
 قرار هند اقیانوس موسمی ایباده تثییر تحت آسیا شربجنوب و شرب سپتامبر تا ژوئن ماه از .8

 در ارتفاعاات  در ویاژه  باه  شادیدی  یهاا  کوالک و قوی ابرهای توده مدت، این طی معموالً. دارد
 .هستند جریان
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را باه هام   ام  هد معدتوان می خالیدانستم خوردن عسل  میهرچند  .شتافتم
هم حاضر  ها که سایر بچه داد میبامداد را نشان  هدقیق 8345ساعت  بریزد!

نشاده بودناد،   از شرپاها حاضر  یک هیچهنوز که  اینشدند و دقایقی بعد با 
و قله ترک نماودیم. حرکات    ومکمپ س کمپ دوم را برای تالش به سمت

کیلاومتر بایاد از طریا      1ی حادود  ما به سمت شرب است و پاس از طا  
در جاا   آنمتار بااال رفتاه و از     4311لیزی عرید و پرشیب تا ارتفااع  ده

 مسیر تیغه شمال غربی راهی قله شویم. 

باشد. بارش بارف   میها  سایر تیممتری محل کمپ سوم  4311ارتفاع 
و  یاتریشا اساترالیایی،  آمریکاایی،  ، ای هکری ها دو روز قبل جای پای تیم

ما پوشانده و  کامالًفعالیت کرده بودند را  مسیرر این که پیش از ما د قزاب
مسیر صعود دشتی  سنگین هستیم. کوبی برفو البته  مجبور به مسیریابی

تاریک است و نور ساتارگان بارای تماشاای    است با شیبی مالیم. همه جا 
ر ابهت شیشاپانگما نیز جلوی تابش نور کام مااه   اطراف کافی نیست. رخ پُ

جاویی در بااطری    را هم برای صارفه مان  ی پیشانیها را گرفته. البته چراغ
بناابراین مجباور هساتیم در تااریکی محاد حرکات        ،مایا  هخاموش کرد

م که به مرور مه دره را فرا یکرده بود د دو ساعت از راه را طی. حدوییمنما
 و قادر به یافتن ابتدای دهلیز  هم که راه را گم کردیشد . تازه متوجه گرفت

ناد ایناک در   بود  ماا حرکات کارده    صعود نیستیم. شارپاها کاه دیرتار از   
 85. حادود  شاوند  میبرای یافتن مسیر از تیم جدا  ها کنارمان هستند. آن

یم. نا ک مای حرکات   هاا  آنبه سامت  شان  صدایدقیقه بعد با شنیدن سرو 
 ی شامالی هاا  صخره طور همینو  یی شیشاپانگما در سمت جنوبها صخره
ند. در واقع ما در شد میهرگز دیده ن تاریکی مطل  و مه غلیظ دلیل بهدره 

یم و شیشااپانگما در سامت   کارد  مای دشتی میان دو کاوه رفیاع حرکات    
، مسایر را تشاخیص داده   ک پرچمقرار داشت. شرپاها با یافتن یمان  راست
 وارد دهلیز منتهی به کمپ سوم شدند.  و 
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سرپرسات شارپاها و    "مینگماا "میاان   درست چند روز قبل بود که بحث
آقای آقاجانی سرپرست تیم ما بر سار برقاراری کماپ ساوم بااال گرفات.       

ن صعود از کمپ دادند و پیشنهادشا به برقراری کمپ سوم تن نمیشرپاها 
باا   هاا  شادند. بااالخره آن   رو روباه که با مخالفت سرپرست تیم ما  دوم بود

 هاا  سایر تیم اصرار زیاد کمپ دوم را کمی باالتر از مکان معمول کمپ دوم
کماپ   یو برپای کمپ سهبا نمودند. در حالی که قرارشان برای صعود  برپا

 محال و ساعت بااالتر از  دوم در ابتدای دهلیز یال شمال غربی بود یعنی د
رهاایی سانگین و عباور از    با کولاه با  نوردی کوهساعت  1! البته فعلی کمپ
به  کدام هیچی یخی و دو شیب مخوف بهمنی موجب شده بود تا ها شکاف

توصایف  باا ایان    که ل از محل مورد نظر اعتراضی نکنیمبرقراری کمپ قب
   پرداخت نماییم. صعود باید تاوان آن راصبح روز  دانستیم که همه می

 1د. تایم ماا متشاکل از    شاو  مای  رویام شایب تنادتر    میهرچه باالتر 
شرپای نپالی است. شاید اشتیاب صعود ایان تعاداد از    3کوهنورد ایرانی و 

باه طارف    با انگیزهبه رغم خستگی بسیار مان  که نفرات تیم استعواملی 

 باال حرکت کنند.  
د از شارپاها کاه در   شاو  مای  وزش باد از سمت غرب هر لحظاه تنادتر  
در آوردن  بهاناه م و باه  نای ک مای ابتدای تیم قرار دارند تقاضای اساتراحت  

یم. احسااس  گاذار  مای را زمین  ها و کمی خوردن و نوشیدن کوله ها کلنگ
شاک نتیجاه خاوردن عسال      بی دهد که میزارم سوزشی سخت در معده آ

 م.  ورآ نمیباشد. اما به روی خودم  می
د. وشا  مای  متری صدای اعتاراض محماد بلناد    4811در ارتفاع حدود 

. او از سایرین است و خودش هم مانناد بقیاه خساته    تر ر او سنگینبا کوله
. باشاد  مای بردار تیم است و مجبور به حمل چندین دوربین سانگین   فیلم

رد و خاود باه تنهاایی    اساپ  مای دوربین را به اوراز محمد به قصد بازگشت 

هر لحظه بار شادت   و  استنان تاریک هوا همچ. شود میراهی کمپ دوم 
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ماان   یهاا  ذرات یخ را بار گوناه  برخورد د. وش میافزوده  توفان و باد شدید
سرعت بااالی صاعود و البتاه خساتگی مجاال درسات       م. نیک میاحساس 
ی یابات زیار کماپ ساوم     هاا  . باه طنااب  ددها  میرا نمان  یها کردن کاله

در وضاعیت ماا   و ایان تغییار چنادانی    یم. هوا کمی روشان شاده   رس می

اداماه  کماکاان  ماان   یهاا  شدت باد و برخورد ضربات یخ بر گونه دهد. نمی
چناد قادم    هار تنهاا  ایام و   مان را به سمت پایین گرفتاه  های صورت. رددا
یام. باه   آور مای را بااال   ای سرمان آن هم برای لحظهبرای یافتن راه بار  یک

 هاا  با کماک آن یم تا رسان میچپ دهلیز  ی سمتها مرور خود را به سنگ
م زاناوانم از شادت خساتگی باه     نک میتر باال رویم. احساس  بتوانیم راحت

م در این هوا به دان می. ناست. فکرم از صعود منحرف شده اند هلرزه در آمد
را بگیرند مان  ردیم؟! شرپاها قصد داشتند تا تمام رم گ میدنبال چه چیز 

ل خودماان باا شیشااپانگما    از ادامه صعود راحت شده و با میا مان  تا خیال
حقاوب خاود را   تماام  جاا هام    تاا هماین   هاا  وداع کنیم. در هر صورت آن

برای تالش بیشتر  ای هانگیز ها  رسد که آن به نظر می، کردخواهند دریافت 

باا زدن  کاه  ناد  دان مای صورت خود به درساتی   در غیر این .و صعود ندارند
 کاه  ایان . یاا  شاد  مای کمپ ساوم، شاانس صاعودمان باه مراتاب بیشاتر       

ستیم با آغاز توفان به کمپ دوم باز گردیم و تالش مجددی را طای  توان می
 روزهای بعد صورت دهیم.  

اماا  ، باازگردم یاا اداماه دهام.     ام همن خسته، بر سر دوراهی ماند ... و..

دانند صعود از این ارتفاع تا قله در این  میمجالی نمانده. در حالی که همه 
خاواهم   مای " :مویم و گا کان  مای حمد و بهنام صحبت هوا محال است! با م

قادری صابر کان کمای بااالتر هماه باا هام         " :ویدگ می. محمد "بازگردم
. اما خستگی و فکر آشفته امانم را بریاده. از بهناام کاه    "بازخواهیم گشت

  دوم باازگردیم،  شاده خواساتم تاا باا هام باه کماپ        هوا همسایرین کمتر از 

   دادم چون در صعود به چوآیاو بدشانسای آورد   نپذیرفت. البته به او ح ولی
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 خواهااد شیشاااپانگما را هاام از  مااینتوانساات قلااه را صااعود کنااد، اینااک ن و
 دست بدهد.  

اعتراضای نکارد    کاس  هیچ. اما "ردمگ میباز پایینبه "گفتم:  ها به بچه

روی؟ طنااب یابات شاده را در دسات      مای روی؟ و یا چرا تنها  میکه چرا 
 بازگشتم. پایینوی موفقیت برای دوستانم به گرفتم، پس از آرز

فاصله انداخت. در شایب تناد مسایر ایساتادم تاا      مان  مه میان مرور به

شاد. باه    هاا  یم برف پودر وارد آنها گلویی تازه کنم. با در آوردن دستکش
را پوشایدم و در   زده یاخ ی ها دستکشمجدداً سرعت برف را خارج کردم و 

، کلنگ را پشت بادن  کرد میما را تشدید حالی که سردی دسته کلنگ سر
ن یافتن شایب و رسایدن باه کفای     اام الخ کردم. با پای پشتی کولهو میان 

وزید و کمپ ما نیاز   میراهی غرب شدم. باد از غرب  ،فالت به سمت کمپ

یخ چشمانم را در همان مسیر بود. شدت باد و بوران بسیار زیاد بود. ذرات 
زدم اماا   را که بر گردنم آویخته بودم بار چشام  ینکی . عداد میبسیار آزار 

روشان   کاامالً در پیراهنم جای دادم. در هاوایی  آن را  بود. به ناچار زده یخ
رفتم. پس از چند قدم از شدت توفان و البتاه خساتگی    میبه سمت غرب 

تاا باا کماک     کردمخارج  پشتی کولهباتوم را از  ابتدا دست برده و .نشستم

کمی که جون گارفتم   بتوانم تعادلم را حفظ نمایم. آن هنگام حرکت بهتر
   دوباره حرکت را شروع کردم.

هنوز دقای  زیادی از پایان یافتن شیب و رسیدن باه دشات نگذشاته    
همان ابتدا فهمیدم  زبود که چادر زرد رنگی از دور توجهم را جلب نمود. ا

ی هاا  ه چوبشدن به آن متوج تر باشد. با نزدیک ادر ماد چتوان میکه این ن

یاا تایم اساترالیا باود. در      هاا  متعل  به قزاب احتماالًاسکی اطرافش شدم. 
متر با آن فاصله داشتم مسایرم را باه سامت کماپ      811حالی که حدود 

خودمان تغییر دادم. شدت توفان به حدی بود که وسوسه شدم به سامت  
کماپ  ی تایم باه   هاا  صبر کنم. اما اگر بچه بهتر شدن اوضاعآن بروم و تا 



 خاطرات سرزمین برفی       81

 

ند. پاس بهتار باود باه طارف کماپ       شد میشتند از غیبتم نگران گ میباز
قدم مجبور بودم پشت باه توفاان کارده     81-81خودمان بروم. پس از هر 

 .. .چشمانم را تمیز نمایم و تالشی دیگر...
م. باه ناچاار   ور میتا مچ پا در آن فرو و برف سست زیر پاهایم شکسته 

 هاوای ایان  و در  فتاه تا کمتر در آن فرو ر هستمبه دنبال ردپایی پر شده 
ی هاا  دانام در دو ساویم صاخره    می. به دردسر نیفتمآلود  بسته و مه کامالً

 هاا  عظیمی وجود دارد اما به خاطر مه غلیظ و باوران قاادر باه دیادن آن    
ی هاا  ، باه سامت صاخره   مگر زمانی که به علت گام کاردن جهات   نیستم 

این حال از ترس بهمن دهلیزهاا و  . با شدم متمایل میشمالی شیشاپانگما 
و باه   دادهبه سارعت تغییار جهات     ها ی پای صخرهها یا سقوط در شکاف

 شتم.  گ میی راهنما که تعدادشان زیاد هم نبود ها دنبال پرچم
 

 
  اشاپانیماکمپ دومگ 
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دیگر چشمانم طاقت نداشت. دستانم هام باه علات خایس باودن پاوش       
کوبیدم و باا   میرا به بدنم  ها مرتب آن. بود زده یخ کامالً ها داخلی دستکش

نداشتم بهتر بود عینکم را  ای هم تا گرم شوند. دیگر چارکرد میبازی  ها آن
تمیز کرده و به چشم بزنم. لحظاتی بعد و با زدن عینک احسااس آراماش   

پای طای نماودم. ساپس بارای       در ا پیکردم و از خوشحالی چندین قدم ر
شاتم تاا   گ مای ی راهنماا  ها به دنبال پرچم استراحت ایستادم در حالی که

جهت را پیدا کنم ناگهان احساس کردم برف زیار پاایم در حاال حرکات     
ناگهاان تعاادلم را از دسات    کم، شیب  ش برف در اینراناز  تعجبماست. 

زمین خوردم. به سرعت عینکم را برداشتم و با دقات باه   به و محکم  دهدا

بری نبود! تازه متوجه شادم تغییار   اطرافم نگاه کردم اما از حرکت برف خ
 !مزید بر علترنگ برف از پشت عینک منجر به این خطا شده و خستگی 

جا پشت به باد نشستم و لحظاتی را به خواب شیرین  از خستگی همان

فرو رفتم. ناگهان از خواب پریده از جایم برخواستم. ترس از خاواب مارگ   
ود دومااه تاالش بار روی    همه وجودم را فراگرفت. به راستی پاس از حاد  

سات هماه   توان مای یاک لحظاه غفلات مان      ،چوآیو و ایناک شیشااپانگما  
یمر کند و تمامی زحمات صورت گرفته را به هدر  بی رامان  ی تیمها تالش

م و باه هار زحمتای باود     دخوابیا  میدهد. پس به رغم خستگی زیاد نباید 

 رساندم.   میباید خودم را به کمپ  می
دانساتم چاه    مای از تیم جدا شده باودم، اماا ن   ساعت بود که 4حدود 

سرنوشتی در انتظارم خواهد بود و از حال سایرین هم بدون اطاالع باودم.   
محمد را هم که پیش از من بازگشته بود ندیده بودم. تنهاا امیاد   جا  اینتا 

 داشتم به سالمت از این شرایط گذشته باشد.  

برد وناگهاان صادای    باز هم به استراحت مشغول شدم و باز هم خوابم
فاصله بهمن تا جاایی کاه مان     بختانه خوشغرش بهمن مرا به خود آورد. 

حاصال از بهمان خطاری مارا تهدیاد       رغم احساس باد و به بودم زیاد بود
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ی راهنماا را  هاا  . پس به راهم اداماه دادم. باا هماه وجاود پارچم     کرد مین
ر وجاودم  م و با یافتن هر یک شوب یافتن پارچم بعادی د  کرد میجستجو 
افزود. ناگهان احسااس کاردم چیازی در آن     میو بر سرعتم  کرد میرخنه 

در حال حرکات اسات. از تارس در جاایم میخکاوب شادم!        ها دور دست

باورکردنی نبود! مارمولکی عظیم در حال حرکت بر روی دشت پر از بارف  
ه و بود! خود را به زمین انداختم و به فکر فرو رفتم. بارها درباره یتی شنید

خوانده بودم اما این مارمولک عظیم زرد رنگ دیگر از کجا پیادایش شاده   
بود؟! غیر قابل تصور بود. عینکم را برداشتم و سرم را از پشت نقاب برفای  
باال آوردم و به سمت او خیره شادم. شاادی هماه وجاودم را فارا گرفات.       

 سایاه رناگ  ولک بزرگ چیزی نبود جز کمپ دوم و پنج چاادر زرد و  مارم
 که به هم چسبیده بودند. دیگر عذابم تمام شده بود.

برای تالش تمام شده و از خستگی در هماان   ام هبا یافتن چادرها انگیز
دقیقه در فاصله یکصدمتری از  41محل شروع به استراحت کردم. بیش از 

چادرها ماندم. سپس با یادآوری محمد که پیش از مان باه سامت کماپ     

ا شدن از حالش به سرعت به طرف کمپ حرکات  بازگشته بود و برای جوی
کردم و او را صدا زدم. محماد...، محماد... و شانیدن صادای او خیاالم را      
راحت نمود. او از صعود در چنین هوایی بسیار عصبانی بود و مرا به چاادر  
برای استراحت دعوت کرد ولی ترجیح دادم به چادر خودماان باازگردم و   

را کنده و وارد چاادر سارد و    ها م. کرامپونمشغول استراحت شوجا  آندر 

دیشب هماه  که  آنشدم. به سرعت چراغ را به جلو کشیدم غافل از  زده یخ
تخلیه نموده بودیم! حال بیرون رفتن و آوردن کپساول از چاادر   آن را  گاز

 جا استراحت کنم.   شرپاها را نداشتم پس ترجیح دادم در همان

چه مادت در خاواب باودم کاه      انمد نمیخواب شیرین به سراغم آمد. 

.. از جااای ... رضااا.... محمااد..صاادایی از بیاارون چااادر بیاادارم کاارد. رضااا.
م. دو ساعت از رسیدنم به کماپ گذشاته و   به ساعت نگاه کردبرخواستم. 
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من در این مدت در خواب بودم. زیپ چاادر بااز شاد. اوراز بیارون چاادر      
هم از خوشحالی  . من"میرضا، خدارا شکر سال". کرد مینشسته و صدایم 

 کامالًشان  یها و صورت ها چشمبه گریه افتادم. در حالی که  ها سالمت آن
نیاز گرفتاار    هاا  شدند. آنشان  هر یک به سرعت وارد چادرهای بود زده یخ

ساعت راه را گم کرده و در نهایت با تالش زیااد   835توفان شده و بیش از 
در حاالی کاه باه گفتاه      د آن هام شده بودن شرپاها موف  به یافتن مسیر

آیاا  بودناد کاه   هم خودشان در آن هوا و با آن شرایط نگران من و محمد 
و دقاایقی بعاد    .رساانیم بخودمان را به کماپ   یک به تنهایی توانیم هر می

 ..همه در کمپ دوم به خواب فرو رفتیم تا خواب روزهای آفتابی را ببینیم

ساه  باار   ایان وآیو صعود شد و چند روز بعد شیشاپانگما نیز همچون چ
کشورمان بر فراز سیزدهمین کوه مرتفع  نوردی کوهتن از اعضای تیم ملی 

  مهار شود. ها دنیا ایستادند. تا نحسی الهه سیزدهم هشت هزارمتری

 

 
 در حال نصب زادرها گ اشاپانیماکمپ دوم 



 



 

 
 
 

 
 گوشت قورمه

 
ر منطقـه هیمالیـای   اورسـت و لوتسـه د   هـای  قلهکوه ماکالو همراه با 

رودخانـه آرون   وسیله بهخومبو روالینگ قرار دارد.هیمالیای خومبو 
از شمال به جنـوب هیمالیـا     و از هیمالیای کانچن چونگا جدا گشته

ی هـا  رودخانه دودوکسـی کـه از یخچـال    وسیله بهدر جریان است و 
 یـرد از هیمالیــای روالینــگ جــدا گ مــیهیمالیـای خومبــو سرچشــمه  

در طول مرز نپال و تبت از غرب به شرق و از  الرأس خ این د. شو می
چوآیو، پوموری، اورست و سپس گردنه جنوبی اورسـت بـه    های قله

یابد و در نهایـت بـه شـرق و قلـه ماکـالو       میسمت قله لوتسه امتداد 
 هـای  قلـه متـر ارتفـا  پـس از     7419د. ماکالو با ارتفا  شو می کشیده

و لوتسه به عنوان پنجمین کوه مرتفـ    ، کانچن چونگاتو اورست، کی
 د.شو می جهان شناخته
تالش موفقی را  6972 سال کشورمان در بهار نوردی کوهتیم ملی 

طره کوتـاهی اسـت از   بر روی این کوه صورت داد. داسـتان زیـر خـا   
 .روزهای ماکالو

 

 41در ایاران حادود    ،در برنامه ماکالو برای تاثمین گوشات ماورد نیااز تایم     
گوشت به صورت قورمه درآمد تا در گرمای شاهر و در مادت زماان     کیلوگرم

باه کماپ اول    ها طوالنی صعود فاسد نشود. با رسیدن به کمپ اصلی گوشت
صعود ناپدید گردیاد و کسای ایاری از آن     نخستمنتقل شد، اما در روزهای 

نیافت! به همین خاطر تصمیم بار آن شاد تاا یکای از آشاپزها بارای خریاد        
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روستایی در منطقه ماکالو بارون فرساتاد شاود. وی نیاز     "شادوا"گوسفند به 
پس از آوردن دو گوسفند به نزدیک کمپ اصلی باه خااطر ممنوعیات ذباح     

شاان   سر بریده سپس گوشت "دادوسا"را در دهکده  ها حیوانات در ماکالو آن
را به کمپ منتقل کرد، ولی به خااطر ذباح غیراساالمی گوسافندها مجباور      

و گوشات   رواناه کارده   پاایین برای خریاد گوسافند دیگاری باه     را  اوشدیم 
 .  دهیم تا مصرف نماینددر اختیار شرپاها قرار   ها راگوسفند

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صلی ماکالوکمپ ا
 

حیوان هادی به دادوسا رفات. البتاه   سر با بازگشت کمک آشپز، برای بریدن 
دیاد. از جملاه آب    ی الزم راهاا  آماوزش  کار انجام اینوی قبل از رفتن برای 

نما هم با خاود بارد.    دادن و رو به قبله کردن حیوان و بدین منظور یک قطب
ند: هاادی،  فتگ میبه شوخی  ها بازگشت بچه ها هادی با گوشتکه  اینپس از 

حواسش به این اصالً معلوم شد  بعداًبلد بودی از قطب نما استفاده کنی؟! که 
صاورت قورماه، آمااده حمال باه بااال        به ها موضوع نبوده! به هر حال گوشت

یی را هاا  فهمیدیم خود هادی گوشات هم گردید. البته در روزهای آخر برنامه 
جلاوگیری   هاا  دفن کرده تا از فسااد آن   که از تهران آورده بودیم در زیر برف

که چادرهای  جالب آن به سایرین بگوید!آن را  اما فراموش کرده تا جای ،کند
 ی قورمه شده نصب گردیده بودند!ها کمپ بر روی گوشت



 

 
 
 

 
 
 

 پیرمرد اتریشی 

 
عنـوان سـیزدهمین قلـه     ، به6774در سال  ها ماکالو در بررسی هندی

شناخته شده بود. طبق این بررسی، نام قله خامبالونگ بـود. بـه نیـر    
به نـام خامبـا سرچشـمه گرفتـه باشـد،       ای هد این اسم از منطقرس می

 الونــگ نـام دارد کــه بـه معنــی دره رود   گرچـه دره شــمالی قلـه، کام  
 است.« کاما»

گرفته شده این بحث « کامالونگ»به باور برخی، واژه ماکالو از  
چندان پـذیرفتنی نیسـت و بیشـتر امکـان دارد کـه منشـاء آن، واژه       

است و « آب و هوای سترگ»سانسکریت ماهاکاال باشد که به معنی 
ای که بادهای مشهوری  نا یهبه موقعیت جداگانه و برتر این کوه در 

ــیدارد، اشــاره  ــاد    م ــز نم ــدوها نی ــد. شــیوا خــدای ویرانگــر هن نمای
ی شدید آب و هوایی است و شاید نام این کوه، بـه پـاس   ها دگرگونی

ا بسـیار  هـ ب است که ماهاکـاال )بـا همـین هجا   ا ترام او باشد. جال
ی نزدیا به آن( در زبان تبتی به معنای کوه سـیاه بـزرگ یـا هیـوال    

سیاه است؛ توصیفی عالی برای این هرم سنگی غـول آسـا، در مـواقعی    
 روبیده باشد. آن را  ی نشسته برها که باد، برف

 نوردی کوهشاهد تالش موفق تیم ملی  6972این کوه در بهار سال 
 کشورمان بود و این داستان بخش کوچکی از آن تالش است.
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تا باا کماپ اصالی تمااس     اقبال چندین بار تالش کرد  الرأس خطاز روی 
ان و در بگیرد اما مقدور نبود. پس از صعود و در پای بارج سانگی در باور   

سیم خبار صاعود را باه کماپ اصالی       بی خش دل ابر سیاه با صدای خش
ولی پاسخ قاطع آقای آقاجاانی سرپرسات تایم کاه هاوای       ،اعالم نمودیم

اشات تنهاا   قبل انتظاار صاعودمان را د   ها دید و ساعت میدگرگون شده را 
 ."برگردید پایینبه سرعت به "یک کالم بود: 

درنگ جایز نبودو یک به یک پایش از تاریاک شادن هاوا راهای ناوار       
ی یابات خاود را باه کاساه     هاا  شدیم تا با کمک محادود طنااب   ای هصخر

 تر برسانیم. پایینمتر  311ماکالو، یعنی حدود 

ی کاه در  ساعتی بعد درست هنگام غروب به کناار رشاته طنااب یاابت    
زمان صعود کارگذارده بودیم رسیدیم. طناب را جمع کرده و کلنگم را کاه  
برای یابت کردن طناب نصب کرده بودم برداشتم. سپس همگای در پاای   

و کمی دورتر از آخرین شکاف پیش رو به استراحت مشغول  ای هنوار صخر
باارای بازگشاات سااریع در مااا  ای هکااه ارادمااان  شاادیم. شاارپاهای همااراه

 ترک نمودند. پایینفکری تیم را به سمت  همدیدند به سرعت و بدون  یمن

شدیم. شکاف ابتادای  کمپ چهار  آرام راهی کهتاریک شده  کامالًهوا 
کاسه ماکالو را دور زدیام و رو باه شامال و جبهاه تبات باا ناور ضاعیف         

حرکت کاردیم. حسان و    دیگر یککم از  ای هبا فاصلمان  ی پیشانیها چراغ
هم در انتها قرار داشاتیم و البتاه    ، اقبال و منداوود ابتدای تیم،جالل در 

 ن.یمحمد و اکبر در میان سایر

کماپ   سااعت از زماان تارک    81بود، یعنی حادود   18ساعت حدود 

ذشت. خستگی، خواب، گرسانگی و البتاه سارمای زیااد هماه      گ میچهار 
کاه در هنگاام   ماان   روی در بر گرفته بود. از پال برفای پایش   وجودمان را 

باه اماان خادا    باار   ایان صعود با کمک طناب و حمایت عبور کرده باودیم  
 همه به ساالمت باه انتهاای آن و تاراورس بااالی      بختانه خوشگذشتیم!. 
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رسیدیم. نفرات ابتدای تیم برای رسایدن باه ساایرین توقاف     کمپ چهار 
ل بار  نشسته و با اقباا  ای هکه بسیار خسته بود در گوشداوود  کرده بودند،

سر درجه اکسیژن کپسول خود به چانه زنی مشغول بود. اقبال درجه را تا 
 ها ! کپسول خالی بود و آنشد میانتها زیاد کرده بود ولی اکسیژنی خارج ن

به درجه مانومتر توجهی نکرده بودند! از بیان این امر اجتنااب کاردم و باا    
قارار دادم   3د چرا شیر کپسولت بسته است درجه را روی عاد که  اینبیان 

پاذیرفت و باه    بختاناه  خاوش را ار نظر روانی آرام کند! داوود  تا صدای آن
 راه افتاد.ه بکمپ چهار  سمت

بردناد   مای باه سار   کمپ چهار  از دور نور چراغ پیشانی شرپاها که در

سردار متعهد شرپاها نگاران از تاخیرماان    "سُنم دندو" قطعاً. شد میدیده 
ساعت  11یعنی پس از  13بود. سرانجام ساعت  بیرون از چادر منتظرمان

بازگشتیم و با آغوش گارم سُانم و   کمپ چهار  به 8حضور در منطقه مرگ
مان در صعود هام از   چای داغ مورد استقبال قرار گرفتیم. شرپاهای همراه

سوی سردار تیم به خاطر تعجیال در بازگشات و رهاا کاردن تایم ماورد       
 ادر به انتظار ایستاده بودند.مواخذه قرار گرفته و بیرون از چ

پنااه باردیم و از خساتگی    مان  بدون حرفی اضافه هر یک به چادرهای

 به خوابی عمی  فرو رفتیم. ها درون کیسه خواب

 صادای محاو و گناگ   رساید    که به گاوش  ی شب تنها صداییها نیمه
راهای قلاه بودناد و     ومکماپ سا   بود که از یاتریشکوهنوردان ایتالیایی و 

 به استراحت مشغول شدند. مکمپ چهار را دردقایقی 

ماان   یهاا  از کیساه خاواب  اصاالً   صابح شاید اگر فریادهای اقبال نبود 

 یم!شد میخارج ن

کردیم. حسن بیرون از چاادر باه دنباال    مان  لوازم آوری جمعشروع به 

 
 .نامند می مرگ منطقه اکسیژن سهمی فشار کمبود دلیل به را متر 6111 از باالتر ارتفاع .8
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در میانه راه جاگذارده! اماا  آن را  شت، ابتدا گمان کرده بودگ میدوربینش 
آن  ابم را جمع کردم تازه متوجه شدم دیشاب از خساتگی  وقتی کیسه خو

 ی بالش زیر سرم قرار داده بودم!جا به را

ظااهراً  بیرون از چادر سروصدایی به زبان آلمانی توجهم را جلب نمود. 

کماپ   یش باه هاا  که شب قبل به همراه سایر هم تیمی یاتریشپیرمردی 

داوود  ل، جاالل و آمده بود، پس از اعاالم خساتگی در چاادر اقباا     مچهار

چگوناه در آن چاادر کوچاک جاا شاده       ینفار چهاار   دانم نمیمانده بود. 

قصد داشت در پی سایرین راهی قلاه   یاتریشبودند؟! آن روز صبح پیرمرد 

ساعت! او ابتدا از اقبال درخواست کرد تا  6شود، هرچند با تاخیری حدود 

و بااز   هدخیلای زود صاعود کار    فات گ مای در مسیر قله همراهیش نماید. 

 م گشت.یخواه

او از باود  او را راهای چاادر محماد کارده و گفتاه       رهاایی اقبال برای 

 د همراهیت کند!توان میاست و تر  سایرین قوی

توضیح دادیم اکنون زمان مناسابی بارای صاعود     یاتریشبرای پیرمرد 

 او  یأدارد. قصد داشتیم تا باه نحاوی ر  نیست و تا قله راه زیادی در پیش 

ش را پشاتی  کولاه باز گردد. ابتدا نپاذیرفت و   پایینمان به  م تا همراهیرا بزن

برای صعود بر دوش نهاد، ولی پس از چند قدم به کمپ بازگشت و گفات  
 د.شتا برگشتن دوستانش در کمپ خواهد ماند و روز بعد راهی قله خواهد 

ریخته، از چادر خارج شدم و باه   پشتی کولهلوازمم را نامرتب به داخل 

 نمودیم.کمپ چهار  چادرهای آوری جمعفاب سایرین شروع به ات

پشات یاال و درون کاساه     احتمااالً ی مسیر قله خبری نباود،  ها از تیم

 زده یاخ بار روی گردناه    ومکماپ سا   ماکالو قرار داشاتند. خیلای زود باه   

اندام اهل تیرول ایتالیاا )هام شاهری     مرد درشت "انزو"رسیدیم.  8ماکالوال
 
 .باشد می گردنه معنای به "ال" نپالی بان. در ز8



 10      پیرمرد اتریشی

راهای   یاتریشا  1که برادرش به همراه گرلینده کالتنبرونر( 8ولد مسنرهراین

قله شده بود تنها فرد حاضر در محل گردنه بود. او نگران برادرش بود و با 

   .کرد می صددوربین مسیر صعودشان را ر

 بااه کمااپ مااان  اننااورد هاامآن روز در میااان اسااتقبال سرپرساات و 

 آشاپز تایم    "چانادرا "کیاک تبریاک   اصلی رسیدیم و جشن صاعود را باا   

 ار کردیم.زبرگ

 

 
 

 شنوبی ماکالورخ  گمق 4222هاالرر کمپگ ارتفاع 
 

لوازم گذشت تا با رسیدن باربرها راهای   آوری جمعدو روز بعد از صعود به 

شویم. بعد از ظهر روز دوم به همراه اقباال بارای اساتفاده از تلفان      پایین
 
 بادون  را اورسات  توانسات  کاه  انساانی  اولاین  و متاری  1111 قله 83 صعودکننده ستیننخ .8

 .کند صعود اکسیژن کپسول از گیری بهره

1 .Gerlinde Kaltenbrunner زنی نخستین و متری 1111 قله 83 صعودکننده بانوی دومین 

 .کرد صعود اکسیژن کپسول از گیری بهره بدون را ها متری 1111 تمامی که
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ه حادود یاک سااعتی از    که در فاصال  ها آنبه کمپ  ها ییایتالیا ای هماهوار

 قرار داشت رفتیم.مان  کمپ تیم

به افتخار صعود برادرش ما را به یک لیوان  "انزو" ها ییدر کمپ ایتالیا

کاپوچینوی اصل ایتالیا دعاوت کارد. ساپس بارای تشاکر از کوهناوردان       
که چادرهای کمپ چهارشان را در اختیارمان  "گرلینده" ویژه بهو  یاتریش

 سومکمپ  هم در ها شدیم. البته آن ها یاتریشراهی کمپ قرار داده بودند 
اختیاار   بای  هاا  یاتریشا ند. در چاادر  ه بوداز چادرهای تیم ما استفاده کرد

 را گارفتم. هماه حاضاران در کماپ    کماپ چهاار    یاتریشا سراغ پیرمارد  
اختیار سکوت کردند. گرلینده خواستار توضیحات بیشاتری از او شاد و    بی

ظااهراً  رخ داده باود تشاریح کاردیم.    کماپ چهاار    ررا دچه  آنما برایش 
را تارک کارده باودیم راهای     کمپ چهاار   ماکه  آنپس از  یاتریشپیرمرد 

 مسیر صعود قله شده بود!

هیاوالی سایاه بااز هام      .ی آن سال ماکالو بودها او یکی از ناپدید شده
 قربانی دیگری گرفته بود.



 

 
 
 

 
 

 
 آرزوی آخر

 
تـیم سـه    6976ایران به قله لوتسه در سـال  روز قبل از صعود تیم  دو

را کوهنورد  ها قله را صعود کرده بود. سرپرستی آن ها کراینیونفره ا
 هـا  بـر عهـده داشـت و یکـی از اعضـای آن      "بـدیم " کراینیوآشنای ا

بود که با صـعود لوتسـه بـه یـازدهمین هشـت       "والدیسالو تریزول"
ناکام والدیسالو . داستان زیر سرگذشت هزار متری خود صعود کرد

 ست!ها متری 7222در دروازه باشگاه 

 
زیپ کیسه  تازه خوابم برده بود که احساس کردم بیش از حد گرمم شده.

 زد. ازرد رنگ داخل چادر چشامم ر کننده  خواب رو باز کردم که نور خیره
مده و هوا صاف شده بود. تصمیم گرفتم بارای عکاسای از   آبرف بند  بارش

را پاک کردم و بیرون آمدم. سر و  ب چادربرف جلوی در .شومچادر خارج 
زده  آدم را حسابی هیجاان  "نوپتسه"شرقی  ی جبهه شمالها صدای بهمن

هام   "پوموری"ی ها فاصله زیاد صدای بهمن رغم بهدیگر از سمت  .کرد می

جاا   ایان ! شاد  ه مای عادی دیاد م ردپایی غیری. در جلوی پاهاشد شنیده می
ا کسای کاه   ، اما شاد  ه مای دید ای هم دیوونقه رهملوتسه کمپ یک  یعنی

تعقیاب   ار پاهاا  ردِباا تعجاب    نوبر بود! واقعاً دپابرهنه در کمپ گردش کن
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: اگار پاهاام   فات گ مای من زد زیار خناده.   زده  کردم. با دیدن قیافه حیرت
 م.کرد می نوردی کوهسرمازده نبود همیشه پای برهنه 

بود که برای صعود لوتسه  ییاوکرایناسمش والدیسالو بود. یکی از سه 
یااد  ه را با  "راکاپوشای "ی تایم  هاا  ایرانی فتگ میحاضر بودند. جا  ایندر 

برای صعود نانگاپارباات باه پاکساتان آماده      ها یاوکرایناون سال  ورم.آ می
نفره تنها والدیسالو و پزشک تیمشاون قلاه رو صاعود     4از آن تیم  بودند.

متااریش هسااتش  1111: لوتسااه یااازدهمین فااتگ ماای کاارده بودنااد.
 : هماه  فات گ مای  و ماکاالو بااقی ماناده باود(.     8)دائاوالگیری، گاشاربروم   

از دائمااً  اماا   .سات ا  هصاعود کارد  مکمل بدون اکسیژن  ار ها متری 1111

: اون رو گذاشاتم بارای آخار کاار آخاه کاوه       فات گ مای پرسید.  میماکالو 
ش خجالات  یم. ازکارد  مای ش مسیر ماکالو را تشاریح  یو ما برا خطرناکیه!

کاه انگاار معلماش     داد میهام گوش  آخه اونقدر آرام به حرف کشیدم. می
 سااال فهمیاد   مای داره براش درس توضیح میده. هر جاایی رو هام کاه ن   

یکی از  ساالم. در نهایت در جواب کرد میتکرار زده  و من خجالت کرد می

 کنای گفات:   میمتریت چکار  1111که ازش پرسید: بعد از آخرین  ها بچه
آخه تا حااال تماام وقاتم     تنگ شده! ام هدلم برای گردش و تفریح با خانواد

 برسم. ها خوام دیگه به اون مین وولی بعد از ا ه،شد  نوردی کوهصرف 

 رفتاه یی هاوا  هام صعود کرده و پس از را  IIشنیدم گاشربروم 11سال 
برخاورد سانگ باعاث    جا  اون در .Iبرای صعود از مسیر جدید به گاشربروم

 شه. آسیب دست والدیسالو می طور همینگ یکی از اعضای تیمشون و مر
طر خاا  باه البتاه   )کاه  اما او پاس از چناد روز اساتراحت از مسایر عاادی     

دسات ساالم سایزدهمین    با تنها یک  خطراتش چندان هم عادی نیست(
 کنه. را هم صعود می متری خود 1111

دو کوهناورد  ":شد مخابره ها خبری ناگوار بر روی سایت 13اما در بهار 

 !"در روز صعود به قله ماکالو ناپدید شدند



 11      آرزوی آخر

 
 

 مسا  کمپ دک لوتسه

 
ی اوکراینا متن خبر حاکی از تالش والدیسالو ترزیول کوهنورد صاحب نام 

می برای صعود قلاه   81در روز  ها نآو جی سیگر کوهنورد آمریکایی بود. 
 نرساید.  تار  پاایین ی ها به کمپ ها ولی دیگر خبری از آن ،ماکالو باال رفتند

یافتن نشانی  احتماالًبرای صعود و شان  یها دو روز بعد دو نفر از هم تیمی
یی را از والدیساالو  ها در بازگشت از قله نشانه ها آن روند میبه باال  ها از آن

متار نیاز باا     1411و در ارتفاع بااالتر از   ند،نک میدر جبهه تبت مشاهده 
در بازگشت از  ها معتقدند آن ها یاوکراینند اینم میجسد جیسیگر برخورد 
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زیارا دیگار والدیساالو     ،کند میاما مگر فرقی هم  ؛اند هقله دچار حادیه شد
 آخرین آرزویش را برای همسر و فرزندانش جامه عمل بپوشاند. دتوان مین
 

 
 

 ملی کمپ اصلی لوتسهگ اتضار تام پس از صعود



 

 
 
 

 
 

 
 دهلیز لوتسه

 
د. این شو می متری جهان محسوب 7222چهارمین قله  "لوتسه " ی قله

قرار دارد و نام قله  "اورست"کیلومتری جنوب کوه  4کوه در فاصله 
)لهو به معنای جنوب و تسـه بـه    "قله جنوبی"نیز به همین معنا یعنی 

کیلـومتر   9ی است بالغ بر الرأس خ باشد. لوتسه دارای  میمعنای قله( 
متـر و   7971لوتسه شار )لوتسـه شـرقی(   طول که بر روی آن دو قله 

متر نیز قرار دارند. اولین تالش برای دسـتیابی بـه    7462لوتسه میانی 
توســ  گروهــی از کوهنــوردان کشــور   6391قلــه لوتســه در ســال 

توانسـتند از طریـق مسـیر غربـی کـوه       ها آن ،س صورت گرفتییسو
لـین  اوکـه   آنقلـه را صـعود نماینـد، ضـمن      "لوتسه فیس"معروف به 

توس  تیمی از اتریش و لوتسه میانی  6382صعود لوتسه شار در سال 
تـیم ملــی   6976صــورت گرفـت. در ســال   هـا  توسـ  روس  2229در 
قله لوتسه از طریق مسیر غربـی کـوه    صعودایران موفق به  نوردی کوه

 .از آن تالش است ای هگردید. این داستان گوش

 
از آخارین طاول طنااب از روی     آمدیم. پس پایینی لوتسه فیس ها از طناب

پلی که بر روی شکاف پای لوتسه فیس ایجاد شده بود با احتیااط گذشاتیم.   
شارپای   "دورچه"خسته و گرسنه پای بر روی فالت وسیع کم غربی نهادیم. 
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باه یااد    . او فالسک چای در دست دارد.دیآ میمان  به کمکمان  با سابقه تیم
افتم، زمانی کاه از صاعود لوتساه بااز      میسال قبل  4غروبی سرد، درست در 

ماان   شتیم، گویی سرنوشت دوباره در حال تکرار است. در سمت راسات گ می
ماان، پشات کاوه پوماوری      یرو روباه اورست سر در زیر ابری غلایظ نهااده و   
انند سه سال قبل کاه در تااریکی   م خورشید در حال غروب است، درست هم

 گم شده بودیم، خسته و گرسنه.

کناد از  ماان   اقباال صادای  کاه   این، قبل از داد را نشان میصبح  6ساعت 
. دیشب تنها توانستیم سه نفاری  بودسرد نسبتاً استیم. هوا صاف و خواب برخ

انارژی داشات کاه هماه رو     قادر   نیک کمپوت گیالس بخوریم، البته رضا ایا 
متعجب کرد. او وقتی فهمید که قصد خوردن غذا نداریم. شروع باه خاوردن   

 قورمه کرد! زده یخی اه گوشت

ماان   متر قرار داشتیم و چادرهای 4311ما در کمپ سوم لوتسه با ارتفاع 
 شارپاها  "بااالتر باود. اقباال از چاادر بااال صادایم زد:        هاا  نسبت به سایر تیم

 خطارات کماپ ساوم     دلیال  باه . "ند زودتر حاضر شاوید شو می دارند نزدیک
کماپ   باه  دومیکساره از کماپ    اه بخوابد! آنجا  آنهیچ شرپایی حاضر نبود 

 .روند می مچهار
ماه از حضاورمان در   به لوتسه هستیم. حدود یک صعودکنندهما تیم دوم 

ذرد و امروز تایم اول باه سرپرساتی آقاا جاالل باه سامت قلاه         گ میمنطقه 
. پس از خوردن یک لیوان چای بد باو و یاک قطعاه پنیار شاروع باه       اند هرفت

نهاا یاک قمقماه آب و    را کاه ت  ام پشتی ولهم. کنک میصعود  هارنسپوشیدن 
. اندازم ارد از چادر بیرون میکمی تنقالت در آن جای د و مقدار کیسه خواب

. عیانکم را تمیاز   یسات کم از صعود یاک طاول از مسایر ن    ها پوشیدن کفش
 . روم میبیرون از چادر آفتاب م و بدون زدن کرم ضدنک می

و  کناد  مای  پاایین گااهی باه   . ناسات یش ها اقبال در حال بستن کرامپون
م. دساتی  نکا  مای . ساالم  کند جمع میاش را درون دستکشش  زده یخدستان 
خلوتاه، تنهاا چناد شارپا در حاال       4باه   1مسیر ": ویدگ مید و هد میتکان 

یی هستند کاه اماروز باه قصاد     ها شرپاهای ذخیره تیم ها . آن"صعود هستند
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 آوردن بارهاا از  پاایین ن و . شرپاها قصد جمع کارد اند هصعود اورست باال رفت
آیناد. محماد در حاال     مای یکای یکای بیارون     هاا  را دارند. بچاه کمپ چهار 

همچناان خساته اسات. او مادت زماان      داوود  ست،ها برداری از کار بچه فیلم
تار   طبیعتاا ازساایرین خساته   یی صرف کارده و  هوا همبسیار کوتاهی را برای 

ناد. قارار حرکات سااعت     آی مای است. حمید و رضا هم در پی سایرین بیرون 
کنیم تا شرپاها برسند و پشات سار    میدقیقه است ولی این پا و اون پا  4341
از  هاا  له باعث خواهد شد تا مشکل در آوردن طنابثها باال برویم. این مس اون

باه زماان تاابش آفتااب هام نزدیاک       کاه   آنزیر برف هم حل شاود، ضامن   
 ند.رس میاولین و دومین شرپا خیلی زود یم. وش می

د. او عضو تیم انگلیسای  شو می نیز از چادرش خارج "باهاما "پیرمرد اهل
است و به همراه یک شرپا قصاد صاعود لوتساه را     "هنری تاد"به سرپرستی 

 د.وش میولی باز هم ارتباط میسر ن کند، میدارد. اقبال بیسیم را روشن 

از "م: پرسا  یما بامداد راهی قله شود. از اقباال   8قرار بود تیم اول ساعت 
؟ بیسیم را با عصبانیت داخل کوله انداخت، سکوتش گویاای  "چه خبر ها بچه

م و به سمت باال زاندا می. بدون حرفی کارابین را داخل طناب استهمه چیز 
 م.تاف میبه راه 

نفاره ماا صاعود خاود را باه       83است. تایم   8418اردیبهشت  15امروز 
دکتار و   جاز  باه ردین آغااز کارده،   فارو  13سرپرستی آقای آقاجانی از تاریخ 
. البتاه  اند هقله انتخاب شد صعودیی برای هوا همسرپرست تیم سایرین پس از 

شارپا   چهارمتر یعنی نوار زرد باال آمد.  4111یی تا هوا همدکتر هم در دوره 
اهال دهکاده    "الکپاا "سردار تیم و  "سنم دندو"کنند  میتیم ما را همراهی 

دو  8"داوا"و  "مینگماا "سال سن دارند به همراه  31که هر دو  "کومجونگ"
 سال سن. 11و  11از توابع ماکالوبارون با  "والونگ"برادر اهل 

 
 تماامی  صاعود  به موف  نپالی نخستین عنوان به Mingma Sherpa شرپا مینگما 1188 سال در .8

 باه  نیاز  Chhang Dawa Sherpa داوا بعاد  سال 1 همچنین ؛گردید دنیا متری 1111 باالی قله 83

 .پیوست( دنیا متر 1111 باالی قله 83 صعودکنندگان) ها متری 1111 باشگاه
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فرماسات، از   وضع هوا امروز هوایی خوب بر منطقه حکم بینی پیشبا توجه به 
تاا بتوانناد    اناد  هی بااال رسااند  هاا  دیروز خاود را باه کماپ    ها اکنر تیم رو این
اورست و لوتسه حرکت کنند. تیم ما نیز باه   های قلهسمت  ی شب بهها نیمه

دو گروه تقسیم شده. نخستین گروه، نیمه شب گذشته به طرف قله حرکات  
 کرده است.

 هاا  یم. در دوردسات گاذار  مای چادرهای کمپ سوم را پشت سار   مرور  به
کوهنوردانی را دید که بر روی اورست تاالش   توان میزیر بالکونی  درست در

. شارپاها از صاعود نخساتین گاروه کوهناوردان باه اورسات خبار         دکننا  می
متر صعود بر روی لوتسه فیس باه سامت چاپ     411دهند. پس از حدود  می

قارار  ماان   یرو روباه “Yellow band” ی زرد رناگ  ها یم. صخرهکن میتراورس 
با ماسک اکسیژن بر صاورت   نوردی کوه. کنیم میدارند. برای استراحت توقف 

تاا باالکونی   "وید: گ مینشیند و  میاست. خسته در کنار سنگی  در حال فرود
. یاک زن فرانساوی کاه    "باال رفتم ولی خواب و خستگی اجازه صعود را نداد

آید، او نیاز از صاعود بااز ماناده.      می پایینساکن کشور امارات است در پی او 
 هاا  متر صعود بر روی شیبی تند و پار بارف ماا را باه زیار صاخره       81حدود 
  ی متار صاخره   11زرد رنگ است. حادود   واقعاًیش ها سنگجا  اینرساند.  می
 هاا  یم و کم کم از صاخره نک میپوسیده را طی  یها طناب ه رویشیب را ب رپُ

 یم.نمای میخارج شده و برای استراحت توقف 

کماپ چهاار    متر باالتر قرار دارد. چناد نفار از   851 حدوداً چهارمکمپ 
یال جنوب شارقی اورسات را    توان میدیگر جا  این. از آیند می پایینلوتسه به 

به خوبی مشاهده کرد. قله جنوبی نیز به خوبی پیداست، کوهناوردان زیاادی   
 درحال تردد هستند.جا  آندر 

م. کوهناورد اساترالیایی   ایا  هرا ترک کرد ومکمپ س ساعت است 5حدود 
باه طارف    اناد  هکه امروز صبح لوتسه را صاعود کارد   ای هو سه کر 8اندرو الک

 
8 .Andrew Lock عضاویت  باه  دنیاا  کوهناورد  شاانزدهیمن  عناوان  به توانست 1111 سال در وی 

 . آید در ها متری 1111 باشگاه
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آیند. کوهناورد اساترالیایی عضاو تیمای انگلیسای باه سرپرساتی         می پایین
را صعود کرده باود و   "ماناسلو"هفته قبل قله  دواست. او حدود  "هنری تاد"

پس از رساندن خود به کمپ اصلی لوتسه بالفاصله جهات صاعود قلاه اقادام     
متاری خاود صاعود     1111نهمین  عنوان بهامروز موف  شد این قله را  وکرد 

از صعود تیم اول ما به لوتساه   ها آمدند. آن پاییننیز در پی او  ها ای هکند. کر
باه قلاه رسایدند و     88حادود سااعت   تاان    ویند نفارات گ میدهند و  میخبر 

 خوب است. شان  همگی حال

. باا  در حرکات هساتیم   مکماپ چهاار   ما نیز به شکل پراکنده به سامت 
 ستگی را فراموش کرده و تنهاا باه رسایدن باه    ، خها شنیدن خبر صعود بچه

 تار  آرامداوود  کنیم. من و میو استراحت برای صعود روز بعد فکر کمپ چهار 
 دلیال  باه  دیرتر از سایرین باه منطقاه آماده و طبیعتااً    داوود  .داریم گام برمی
 تر است. هیی از سایرین خستهوا همتعجیل در 

آن "د: پرس میاز محمد  آذریان م که به زبوشن میاز دور صدای اقبال را 
شاان   چیزی نیست حاال ": دهد می؟ و محمد پاسخ "آیند میدو نفر چرا آرام 

نتواند مانناد  که  ایناز ترس داوود  ."خوب است و در حال حرف زدن هستند
باه   تار  م و ساریع دها  میسایرین صعود کند ناراحت است. کمی او را دلداری 

در  8"ناور  فایس  "د رناگ ماارک   م. سه چادر زرنک میسمت کمپ حرکت 
متاری   4111 کنار یک چادر تونلی متعلا  باه کوهناوردان روس در ارتفااع    

گرجستانی را  یکنفر از جمله  4سه روز قبل توانسته بودند  ها برپاست. روس
اردیبهشت قله را صاعود   13هم روز  ها یاوکراینراهی قله کنند. تیم سه نفره 

بار عهاده    "بادیم "ی اوکراینا هنورد آشانای  را کو ها کرده بود. سرپرستی آن
داشت. او به زبان ترکی مسلط بود و سابقه صاعود باه دماوناد را در کارناماه     

بود که با صعود لوتساه باه    "1والدیسالو تریزول" ها داشت. یکی از اعضای آن
 

1. North face. 

1 .Vladislav Terzyul 1111 صاعود  آخرین در که سیبری آبریوم شهر در 8154 جون 81 متولد 

 .گردید ناپدید 1113 می 84 در ماکالو روی بر خود متری
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باه طارف    ها پیش از حرکت روس متری خود صعود کرد. 1111یازدهمین 
هنگ کرده بودند تاا بتوانناد از دو تختاه    آ ما همبا سرپرست تیم  ها قله آن

نفاره   3چادر ما برای صعود استفاده کنند و قرار شاد در بازگشات چاادر    
تونلی خود را در کمپ باقی بگذارند تا ما از آن استفاده کنیم. البته نصاب  

ی اکسایژن را در بارف   هاا  در محلی که شرپاهای ما کپسول ها چادر روس
باه گماان    هاا  سرگردانی نفرات ما شده بود و بچه کرده بودند موجب دفن
)قیمات بااالی   ، نگران به فکر فرو رفته بودناد  مفقود شده ها کپسولکه  آن

 -دالر در شهر قیمات دارد  411هر کپسول حدود  –ی اکسیژن ها کپسول
سبب تجارت خطرناکی در میان برخی سود جویان شده به شکلی که هار  

 8111تاا  حتاا   وی گردنه جنوبی اورسات کپسول در مواقع اضطراری بر ر
در این ارتفاع امری  ها مفقود شدن کپسول رو ایند(. از شو می دالر فروخته

پیادا   هاا  سردار تیم کپساول  "سنم"هر حال باتالش ه باشد!. ب میطبیعی 
 .خیال همه از این بابت راحت شدشده و 

 الیاز پشت تخته سنگ با ،اولین شرپای تیم اول صعودمان 83ساعت 
خبار صاعود و    "داوا"گذشاته و خاود را باه چادرهاا رسااند،      کمپ چهار 

آیناد. اقباال    مای  پایینبه آرامی  ها موفقیت همه نفرات را آورد و گفت آن

پس از کمی تالش توانسات باا کماپ اصالی ارتبااط برقارار کناد. آقاای         
آقاجانی در کمپ اصلی از صعود نفارات تایم باه قلاه بااخبر باود. ایشاان        

ی الزم را جهت استراحت، خوردن غذا و آمادگی برای صعود تیم ها توصیه
 دوم به اقبال نمود. در کنار چادرها شروع به خوردن چاایی نماودیم سُانم   

بیمااری از   دلیل به"وید: گ میسُنم گلو درد دارد و  .درست کرده بودآن را 

وی "د: ها د مای . او با نشان دادن الکپا ادامه "همراهی شما به قله معذورم
به همراه مینگما )که امروز به همراه گروه اول قله را صعود کارده و قصاد   

. البتاه مینگماا   "صعود مجدد دارد!( فردا شاما را همراهای خواهناد کارد    
سلو انجام داده و توانسته باود  اسال قبل در مان دواین کار را حدود  بار یک
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م قلاه را صاعود   به همراه تیمی از ژاپن دو بار به فاصله دو روز از کمپ سو
انجام چناین  به توان باالی بدنیش باز هم قادر  رغم بهوی که  اینکند، ولی 

 تعجب برانگیز است!مان  کاری باشد برای

برد و همه باه اورسات پار عظمات و      میدر سکوت به سر  چهارکمپ 

 پاایین کنایم کاه همچاون ماور در دامناه آن بااال و        مای یی نگاه ها انسان
هنوز نفارات زیاادی در اطاراف     است و بعدازظهر 4. ساعت حدود روند می

 قله جنوبی و قدمگاه هیالری در تردد هستند.

باا   سارهم  ررسد. ابتدا حسن با لباس پَ میسرو صدایی از باال به گوش 
یارد.  گ مای  جایفریاد پیروزی خود را به چادرها رسانده و در آغوش اقبال 

 ک بار گوناه دارد.   سُانم هام اشا   حتاا   کنناد،  مای همه از خوشحالی گریه 
ند، امین، رضا، مقبل و در نهایت اکبار  یآ می پایینسایر نفرات هم  مرور  به

ند. در نهایات مینگماا خساته    رسان میکه به همراه جالل خود را به کمپ 
پاچ در گوشای    رساند. چند پاچ  می مکمپ چهار خود را به چادر شرپاها در

شاان   به دستور سرپرست اه د و آنوش میو بدل  ی دو گروه ردها میان بچه

ی هاا  و جاا نهاادن کپساول    سارهم ی ها پس از در آوردن و تعوید لباس
در اختیاار نفارات    هاا  ند. قرار است لباسوش می پایینخالی اکسیژن راهی 
 تیم ما قرار گیرد.

د و خاود وارد  نا ک مای را به کمپ اصلی مخاابره   ها اقبال خبر فرود آن
د. شارپاها در دو چاادر.   نا ک مای وزیدن  باد شروع به مرور بهد. وش میچادر 

د در چاادر  ومحماد و داو  و اقباال  و در نهایات مان   و مها  حمید و رضا با
خوردن غذا ناداریم، تنهاا کمای     میل بهیم. اشتها و وش میمستقر  ها روس

 بارای  از آب  هاا  و فالساک  هاا  ر کاردن قمقماه  آب و تنقالت و بعد هام پُا  
 .فرداصعود 

درون دهلیز مقبال  ":یدوگ میم. وش میجویا  ، علت رااستاقبال نگران 

شاان   و تنها لطاف خداوناد و شاانس باعاث نجاات      اند هو اکبر سقوط کرد
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از ساایرین   تار  ! بعدا فهمیدیم ناراحتی معده اکبر باعث شده تا عقب"شده
درسات در  باعث شده بود تا حرکت کند، عجله او برای رسیدن به سایرین 

 بختانه خوشبر ایر لغزش سقوط کند،  محلی که هیچ طنابی وجود نداشت
و  هدکار ی سرگردان در کارگاهی گیار  ها وی به رشته طناب تر پایینکمی 

در  ن کلناگ باه هماراه نداشات    علتبه د. دقایقی بعد مقبل شو می متوقف
درون  تار  پاایین چناد متار    شانسای  هم با خوشاو و  کند میدهلیز سقوط 

  پیاروی از مراه نداشتن کلنگ را هدلیل . بعدها مقبل کند میگیر  ها طناب
ایشان خود نیاز  "کند: طور بیان می دانسته و اینسرپرست گروه، آقا جالل 

جالل ایان  . "!کلنگی به همراه نداشت به همین دلیل من هم کلنگ نبردم

قصد حرکات باه    که زمانی":گوید داند و می موضوع را عذر بدتر از گناه می
ی ماسک یکی از نفرات تیم پس از راهی خراب دلیل بهسمت باال را داشتیم 
آخرین نفر با عجله راهای شادم و فراماوش     عنوان بهکردن سایرین به باال 

سات  توان مای حال وقوع این دو حادیاه  هره ! ب"کردم کلنگم را با خود ببرم
متاری فاالت    6111متری تا  1411موجب سقوط آن دو از ارتفاع حدود 

 را نجات داد. ها نکم غربی شود که تنها لطف خداوند آ

پناه باردیم. در   ها و با تاریکی هوا به کیسه خواب 81341حدود ساعت 
محمد ساایرین از ماساک و کپساول اکسایژن      جز بهبرای خواب  که حالی

دقیقاه از خاواب برخواساته و     14341ند. قرار بود سااعت  کرد میاستفاده 
خوابم نبارده  لوازم و خوردن شام راهی قله شویم. هنوز  آوری جمعپس از 
کپساول مان خاالی اسات و     ":فات گ میبرخواستم. داوود  که با صدای بود
. به رگالتورش نگااه کاردم،   "تونم از اکسیژن برای خواب استفاده کنم مین

هنوز مقداری اکسیژن در کپسول موجود بود. کمای شایر رگالتاور را بااز     
ز هام باه او   کردم تا بتواند از اکسیژن بیشتری استفاده کند. اما خساتگی باا  

. سر و صدایی از بیرون چادر به گوش رساید و کسای   داد میاجازه خوابیدن ن
 زد. رضا بود و با ایشان کاری خصوصی داشت.  میآقای افالکی را صدا 
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 غ بی با دورنمار قله لوتسه مسا  کم

 
هماه  جاا   ایان حرفات را بازن    لطفااً  "اقبال که در انتهای چادر بود گفت:

آقای افالکی اگر اجازه بدهید من قصد صعود "ا گفت:. رض"خودی هستند
کاه   آنپایش از   برانگیازی باود   درخواست تعجاب . "بدون اکسیژن را دارم
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. از "...دِه  یاارو را تاوی   "اقبال چیزی بگوید محماد باا عصابانیت گفات:    
اقبال حرفای بزناد گفاتم:    که  آنمحمد خواستم تا چیزی نگوید و پیش از 

نحوی که باشد باعث افتخار اسات بهتار اسات در     صعود تو به قله به هر"
. اقبال هام او را کمای   "اولین تجربه خود از کپسول اکسیژن استفاده کنی
رضاا  "باه شاوخی او را    هاا  دلداری داده و راهی چادرش نمود. بعدها بچاه 

نام نهادند!. البته محمد ح  داشت، زیرا قرار نبود رضا عضو تیم  "اکسیژن
بااال   محمدنبود و با وساطت  مند هاز تجربه کافی بهر او ؛به قله باشد صعود

پرتوان بود که بتواند بدون اکسیژن لوتسه را  قدر آنچند رضا آمده بود، هر
 مساثله  قارار داشات و ایان     پاییناز نظر فنی در سطحی  ولیصعود کند، 

ست در صورت صعود بدون اکسیژن، او و سایرین را دچاار دردسار   توان می
و سکوت ساایرین مان هام باه خاواب      داوود  ن رضا، خوابیدنکند. با رفت

نیز همچون الالیای خاوابم را   ست در خوابم، وزش باد ها رفتم، گویی سال
. ناگهان به خودم آمدم، شرایط بیرون چگونه است؟ سرو کرد میتر  شیرین

از کیساه خاواب بیارون آمادم، محماد       سرعت بهشنیدم.  میصدای باد را 
. بناد درب تاونلی   داد مای را نشان  14341م نگاه کردم، بیدار بود، به ساعت

و بار روی   هاا  چادر را باز کرده و بیرون رفتم. باد شدید بود. در دوردسات 
را به رقص در آورده بود و این نشان از شرایط نامناسب  ها اورست باد برف

دانستم دهلیز لوتسه که کمتر زمانی آفتاب مجاال تابیادن    می. داشتهوا 
ایجاد خواهد نمود. باه یااد ساال    مان  شرایط سختی را برای دارد در آن را

8ایناوکی اکوچاا  "افتادم که کوهنورد اسپانیایی  44
پاس از بازگشات از    "

 تاا نزدیاک قلاه صاعود کاردم ولای سارمای        "دهلیز لوتسه عناوان کارد:   
 و ایان بار ترسام از ایان      "داخل دهلیز باعث شاد تاا چشامانم یاخ بزناد     

 افزود. میمسیر 

 
8. Iñaki Ochoa de Olza مای  14 در کاه  اساپانیا  پامپلونیاای  شاهر  در 8164 می 11 متولد 

 .شد کشته آناپورنا قله به صعود برای تالش در 1111
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 "مینگماا و داوا "سمت چادر شرپاها رفتم. سنم بیدار باود و از شارپاها    به

طر بیماری و گلو درد بسایار  خا بهخودش هم  که حالی، در کرد میمراقبت 
م تثساف م "رنجور بود. از چادر خارج شد. کمی به اطراف نگریست و گفت:

از باد بسیار شدید است. بهتر است منتظر بمانید شاید شرایط بهتر شاود.  

د شما را همراهی کند زیارا  توان میتنها الکپا "حال شرپاها پرسیدم، گفت: 
. به چادرمان بازگشتم، سایرین مشتاب شنیدن خبری "مینگما بیمار است

شاان   یوساانه باه داخال کیساه خاواب     ثرا م هاا  خوش نیم خیز شادند. آن 
ارش زن کرد تا وضعیت را به کمپ اصالی گا  فرستادم. اقبال بیسیم را روش

هد. آقای آقاجانی که امیدی به بهبود وضعیت هوا نداشت خواست تا اگر د

قصد رفتن به سمت باال را داشاتیم ایشاان را در جریاان قارار دهایم. باه       
دقیقه بود کاه اقباال    81341همراه محمد کمی آب درست کردیم. ساعت 

نتیجه باود. مشااهده    بی خواست تا بار دیگر وضعیت هوا را جویا شوم ولی
شاادید باار روی یااال جنااوب شاارقی اورساات انسااان را بااه وحشاات  باااد 
انااداخت. باه چااادر بازگشاتم، بااه اتفااب سااایرین مشاغول پوشاایدن      مای 

باود کاه سانم     8341ی پر شده و باز به انتظاار نشساتیم. سااعت    ها لباس
بااد شادید اسات و    "زد. با شوب از چادر خارج شدم. او گفات:  مان  صدای

بهتار اسات   حاال   اینت شوید زیاد است با مجبور به بازگشکه  آناحتمال 
. اما خواهش کرد تا ریسک نکنیم و در صاورت خرابای هاوا    "حرکت کنید

را به پاا کارده، پاس از برداشاتن      ها بازگردیم. به سرعت کفش و کرامپون

قارار دادیام. کوهناورد     پشتی کولهی اکسیژن را داخل ها ، کپسولها کلنگ
منتظار حرکات    ها ادر خارج شدند. آنباهامایی هم به اتفاب شرپایش از چ

، ما شش کوهنورد باه هماراه یاک شارپا    مان باال بیایند.  پی ما بودند تا در
محماد هام کاه قصاد     حتاا   کپسول اکسیژن به همراه داشتیم. 81تعداد 

 داشت بدون اکسیژن صعود کند برای شرایط اضطراری ماساک و رگالتاور  

اد. در آخرین لحظات قبل از خود قرار د پشتی هرا داخل کول یک کپسولو 
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خود در نظار گرفتاه باود باه      مانی شبکپسولی راکه برای  "سنم"حرکت 
که خاود  جا  آنباال ببریم و در صورت نیاز مصرف کنیم. از آن را  من داد تا

حرکات کارده بودناد،    داوود  جاز  باه دو کپسول در کوله داشتم و سایرین 
ناداختم، او از سانگینی کولاه    اداوود  پشتی کولهکپسول را به آرامی داخل 

بیاا  داوود  حااج "حرفای بزناد گفاتم:   کاه   آنبه زمین نشسات و پایش از   
. او گیج از این "صعود کنی تر رگالتورت را روی درجه باال بگذارم تا راحت

تناد   راه افتاادم. شایب  ه فرصت کناد چیازی بگویاد با    که  آنقضیه بدون 
و ماا باه آرامای بااال     چندان دلنشین نباود،  درجه  61حدود ابتدای مسیر 

رسایدیم. شایب تناد و     ها . قبل از دهلیز به نخستین طناب یابتیمرفت می

از سانگینی  داوود  را باه طنااب وصال کنایم.     هاا  یخی باعث شد تا یوماار 
 زدم. اقباال خواسات تاا    مای و من خود را به نشانیدن   فتگ میرش با کوله
جلو و محمد باه  نفر سوم حرکت کند. الکپا در  عنوان بهسرش  پشتداوود 

صاعود  شاان   عنوان آخرین نفر تیم بودند، من، حمید و رضا هام ماا باین   
کپساول اکسایژن نادارد    کاه   آنیم. از محمد خواستم با توجاه باه   کرد می

 است. تر وسط تیم قرار بگیرد ولی گفت در انتهای تیم راحت

ذشات. هاوا همچناان تاریاک     گ میحدود یک ساعت از آغاز صعودمان 
ه دهلیااز نرسایده بااودیم. باادی ساارد از داخال دهلیااز بااه    باود. هنااوز با  

وزید. الکپا توقف کرد و شروع کرد باه دساتکاری چاراغ     میمان  یها گونه
 دنباال  باه بلند شد. الکپا  ها شیب تند سروصدای بچه دلیل بهپیشانی خود. 

م تاوان  میچراغم خراب است و ن"بود برای بازگشت. به اقبال گفت: ای هبهان
. هنوز تا روشن شدن هوا ساعتی باقی بود. اقباال پرساید:   "ینمجایی را بب

ارتفااع حادود   در یعنای  جاا   ایان نستم ود می؟!. ن"کسی چراغ اضافه دارد"
! باه سارعت چاراغ    کانم از کجا باید چراغی را برای الکپا تهیه  متر 1851

خود را از سر برداشته و دست به دست در اختیارش قرار دادیام. ابتادا باا    

ولی چهره جادی اقباال او را مجباور باه حرکات نماود.        ،اه کردتعجب نگ
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یی از مسیر فاقد طناب یابت بود و تجربه روز گذشته یعنی سقوط ها بخش
 هاا  را جمع کرده باه کلناگ  مان  باعث شد تا بیشتر حواس ها دو نفر از بچه

روشان   در حاال اتکا کنیم. به نزدیک دهلیز سنگی لوتسه رسایدیم. هاوا   
شایبی   بود با سقف ما را در بر گرفته بی لیز همچون تونلی، دهبودنشدن 

درجه همراه با یخی یکدست بلاور و در برخای نقااط باا      51تا  35حدود 
. هار چاه ارتفااع    کارد  میپوشی از سنگ گرانیت که صعود را دشوارتر  کف
آور بود. بااد   . در عین جذابیت بسیار رعبشد می تر رفتیم دهلیز تنگگ می

د ولی هیجان لمس چهارمین قله جهان مانع از نفوذ سرما وزی میهمچنان 
درخواست استراحت کرد. در ساکویی شایبدار   داوود  بود.مان  یها به اندام

نباود. سارپا کولاه را بار زماین نهاادم.       توقف کردیم. جایی برای نشستن 
ابتدا از محمد خواستم تا کمی گلویش  ه وفالسک آب جوش را خارج کرد

. دومین لیوان را دوش میبدون اکسیژن باعث خشکی گلو را تر کند. صعود 
هم دلم نیامد خودم بخاورم و بااز باه محماد تعاارف کاردم. صادایش در        

باعث شد تا اقبال کپسول اکسیژن نیمه پار او را  داوود  آمد. غررغررهای مین

 تار  تعوید کرده و کپسول خالی را به کناری بگذارد تا کمی بارش سابک 
منطقه را آفتاب فرا گرفت ولی داخال دهلیاز همچناان    همه  مرور بهشود. 

سایه و سرد بود. به بهانه عکاسی عینکم را به چشام نازده باودم غافال از     
 !  دنک میمان  کوری تهدید در سایه هم برفحتا  در این ارتفاعکه  آن
برای  ها . در اطراف صخرهشد می تر راه افتادیم، دهلیز همچنان تنگه ب

ین نقطاه دهلیاز   تار  ی سنگ استفاده شده بود. تنگها یابت گذاری از میخ
عرض داشات. کاف آن نیاز از     متر سانتی 811مسیر جنوبی لوتسه حدود 

سنگ و یخ بود با شیبی تند، مجبور باودیم دو دساتی یوماار و طنااب را     
چارا  "کاسی ایستادم، صادای رضاا بلناد شاد:    بچسبیم. کمی باالتر برای ع

ی شکستن یخ جلوی ماسکش که جا بهدم . نگاه کردم دی"ماسکم پاره شد

! این عمل موجب پااره شادن   استکشیده آن را  ودش میبرایر بازدم ایجاد 
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. باا عصابانیت   دوشا  مای سوپاپ جلوی ماسک و به هادر رفاتن اکسایژن    
ست درست از اکسیژن مصنوعی توان میپرسیدم چکار کردی. رضا هم که ن

کردم خساتگی و کمباود   شروع به فریاد زدن نمود. احساس  داستفاده کن
محمد ماساک اضاافه در    بختانه خوش .اکسیژن ناراحتیش رو تشدید کرده

داشت و توانستیم ماسک رضا را تعوید کنیم. بعدها با اشاره باه داد  ه کول
خدا را شکر بدون اکسایژن  "ی رضا به شوخی به او گفتم: ها و بیداد کردن

 ."یکرد میپرت  پایینی وگرنه همه رو از دهلیز به کرد میصعود ن
متر و نزدیاک   1351. در حدود ارتفاع شد میبیشتر مان  ارتفاع مرور به

. باود شد. شیب همچنان تند و پوشیده از یخ و سنگ  تر قله، دهلیز عرید

ظااهراً  گاذاری کناد،    م مسیر را که فاقد طناب باود یابات  از الکپا خواستی
کرده بودند. الکپا ی این محل را جمع ها نفرات تیم کره در بازگشت طناب

نصب کارده باود، وی پاس از     تر پایینبا دست طناب خود را نشان داد که 
گفتگو با شرپای همراه پیرمرد باهامایی از او خواست تاا طناابش را بارای    

ساتیم  توان مییابت گذاری باال بیاورد. از طناب نصب شده باال رفتیم. اینک 

 لوتسه را مشاهده کنیم. الرأس خط

جادا  داوود  را به زیر قله رساند و منتظر ما شد. از محماد و  الکپا خود
داوود  رساند،  مای شده برای عکاسی باالتر رفتم. حمیاد و رضاا باه الکپاا     

او ، اقباال باه   "خساتگی اماانم را بریاده   "ویاد:  گ مینشیند و  می ای هگوش
 "بماانیم جاا   ایناز قله  ها یم تا بازگشت بچهتوان می ای هاگر خست":گوید می

د. محماد در  افتا  مای بدون حرفی به آرامای رو باه بااال باه راه     داوود  ولی
م، تنهاا  رسا  مید. به سکویی صاف کن میرا ترغیب به صعود  ها شان آن پی
را باه زماین    هاا  پشاتی  یام کولاه  رقله فاصله داریم. ابتدا قصد دا متر با 11

 هاای  کپساول کاه   آن دلیال  باه ولی  ،بار به سمت قله برویم گذاشته وسبک
ارتفااع  در م. ویشا  مای از این کار منصرف  هاست پشتی کولهسیژن داخل اک

 . است نماندهباقی تا قله  ی بیشترگامچند و  هستیم متر 1511
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ا رها  الکپاا  پاای  م. کپسولی خالی از زیار ردا میبا عجله در پی الکپا گام بر
کناد  و   برخاورد مای  سار محماد    هند غلط به آرامی بو پس از چ شود می

کاار مان    "گیارد  میام  ه، خند"رضا سرم درد گرفت"شود: فریاد او بلند می

م. ایناک هماه   ور مای و برای فرار از دستش باه سامت قلاه     "نبود محمد
از دعا در  ای هحبس شده، نواری پارچام  ه. نفس در سیناند هباال آمد ها بچه

م مارا راهای باام    ریا گ مای که به آرامای از آن کماک    کنار طنابی پوسیده
زنده باد "د. فریادی از سر شوب و صدای اینم میچهارمین قله رفیع جهان 

و انعکاساش باه گاوش     دشاکاف  میاز پشت بیسیم دهلیز لوتسه را  "ایران

د. اورست در شمال، ماکالو و لوتسه شار در شرب، چوآیو در غارب و  رس می
بخنادی از شاادی تبریاک گویاان     گ هر کدام باا ل کوه کوچک و بزر ها ده

روم تاا   مای گر پرچم سه رنگ کشورمان هساتند. از نقااب قلاه بااال      نظاره
ولی  ،صعود کرده بودیم ببینمآن را  ماکالو کوه خشمگینی را که سال قبل

از  ای هد. دسات نا ک مای پارتم   پاایین گار باه    ابری سیاه، سرکش و عصایان 
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رهاا شاده   رناگ  زردکوچک  کپسولخواهم  یمم. ردا میکاغذهای دعا را بر
و جاا   پشاتی  کولاه آوردن اما حوصاله در  بردارم،یادگار  را به رسمروی قله 
. باه زیار قلاه بازگشاته و مشاغول عکاسای       در کولاه را نادارم  ها  آندادن 
مخاوف لوتساه کاه جازو دشاوارترین       الارأس  خاط م. تصااویری از  وش می

گروهی موف  به طی کاردن   است و هنوز شخص یا نوردی کوهی ها فعالیت
 ، یال شمالی لوتساه کاه باه گردناه جناوبی اورسات منتهای       اند آن نشده

تا کنون دست نخورده باقی مانده. لوتسه میاانی آخارین   آن هم د و شو می
و  هاا  توسط روس 1114متری فرعی صعود شده )این قله در سال  1111

صاعود  وتساه  جنوبی اورست، با تراورس به سامت شامال ل    از طری  گردنه

 تاوان  مای ی لوتسه مخفی اسات و تنهاا   ها م غربی در پشت صخرهکر (.شد
 را مشاهده کرد.  کمپ یک  ابتدای آن یعنی محدوده

سر به فلک کشیده قرار دارد و ما  های قلهدنیای اسرار آمیزی از جا  این
دار ملتای بازرگ بار فاراز یکای از       یم پارچم تاوان  مای بختیم که  چه خوش
 آن باشیم. های قلهین تر سترگ

 دوازدهد، صاعود  کنا  مای را هام خوشانود    هاا  گفتگو با کمپ اصلی آن
کوهنورد ایرانی طی دو روز به قله لوتسه آمار جالب و قابل تاوجهی بارای   

و  دریا گ مای قلاه را در بار   متاراکم  ی هاابر مرور بهرفت.  میشمار  هتیم ما ب
رویاام.  ماای پااایین. بااه آراماای ردجااز تاارک معشااوب وجااود ناادا ای هچااار

محمد در جلوی تیم حرکت بار  ایناز صعود است.  تر خطرناکمان  بازگشت

یم. وشا  مای  پاایین و من به همراه الکپا در انتهاای نفارات راهای     کند می
باید هرطور شاده خاود را باه کماپ دوم برساانیم. کمای ساوزش در         می

در کاه  ام  هفهمم چه اشتباه بزرگی کارد  میکنم، تازه  میچشمانم احساس 
م. بخشی از مسیر همچناان در  ا هل مسیر صعود از عینک استفاده نکردطو

زنام. در قسامت باریاک دهلیاز      مای سایه قرار دارد و سرد است، عینکم را

کم از زیار   ای هبرود، ناگهان سنگی بزرگ با فاصل پایینمنتظریم تا حمید 
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د تاا  وشا  مای باعاث   "سانگگگگگ "د، فریااد وش میرها  ها پای یکی از بچه
و  هوی برخاورد کارد   پشاتی  کولهاما سنگ به  ببرد. پایینرش را حمید س

د. اکسیژن بااقی ماناده در کپساول باه     وش میباعث شکستگی رگالتورش 
متر  1111. ارتفاع حدود شود میخالی  کامالًکپسول و  هسرعت خارج شد

کمی حمید ادامه راه را بدون اکسیژن طی کند.  استو او مجبور  باشد می
م. از الکپاا  ایا  ه. تنها من، حمید و الکپا ماندودر می پایینمه از هتر  آهسته
من به هماراه حمیاد خاواهم     گویم که به او میبرود و او هم م تا هخوا می

د دان میآمد. او که سابقه ترک تیم در شب بازگشت از قله ماکالو را داشت 
 داًاش را خواهاد کناد )بعا    هم ما را رها کند سنم دندو کلاه بار  ایناگر  که

کرده ح  ندارند قبل از سایر نفارات تایم    تثکیدسنم بهم گفت به شرپاها 
متار اسات،    1811، ارتفااع حادود   یایم آ می تر پایینبیایند(. قدری  پایین
 تار  ساریع رفاتن    پایین و حمیدند است برای کمک به خیلی کرمان  سرعت

 و گذاشاته حمیاد   پشتی کولهکپسول اکسیژنم را از کوله خارج کرده و در 
و  مکشا  میم. چند نفس عمی  هد میروی صورت او قرار  هماسکم را هم ب

د و وش می. دقایقی بعد حمید هم به سایرین ملح  مافت میراه ه به آرامی ب
قصاد حرکات   ام  هندی حرکت تیم را گرفتجلوی کرکه  اینمن خوشحال از 

 م نداشاتن وشا  مای ام. تاازه متوجاه    م، اما گویی بر زمین چسابیده اینم می
با اکسیژن صاعود کارده باودم تاچاه حادی      آن را  اکسیژن در ارتفاعی که

 هاا  د مشکل ساز شود. ابتدا به آرامی شروع به سرخوردن روی برفتوان می
 م.رسان میکمپ چهار  آرام آرام خود را به ها م. سپس با کمک طناباینم می

و سنم اولاین تبریکاات را ننارماان     هستندسایرین در حال استراحت 
 شاان  یها . اقبال از حمید و رضا که هنوز مقداری اکسیژن در کپسولکند می
شاوند. محماد نیاز در     دومو  سومکمپ  راهی تر تا سریع هدخوا می ،ندردا
. من و اقبال نیز در باین دو گاروه راهای    رود می پایینبه آرامی داوود  پی

از تاا فاردا صابح پاس      بایاد بمانناد  یم، اما سنم و الکپا وش میکمپ دوم 
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بازگردند. نزدیک ناوار زرد گروهای را در    پایینبه  مکمپ چهار آوری جمع
، بینایم  مای آوردن یک کوهنورد مصدوم که بسکت شاده باود    پایینحال 
ولای از ورود باه    ،یمرسا  مای  ومکمپ سا  نداریم. بهرا  ها کمک به آن توان

 زیرا زمان زیادی تا غروب آفتاب نماناده  ،یمنک میداخل چادرها خودداری 

ناد و مان باه هماراه     نک میرا ترک  هکمپ س تر . حمید و رضا سریعاست
هنااوز داوود  یاام. محمااد وور ماای پااایین هااا اقبااال بااه آراماای در پاای آن

بسیار خسته است و بعیاد اسات امشاب از کماپ ساوم      داوود  .اند هنرسید
بیاید. ساعتی بعد و پیش از غروب خورشاید پاای بار فاالت کرام       تر پایین
. شرپایی از تیم انگلستان با فالسک چای منتظار بارادرش   می نهیمغربی 

کرده و برادرش شرپایی اسات کاه باه    صعود باشد، او دیروز اورست را  می
ند. برادر وی دقایقی بعاد باه   ا ههمراه پیرمرد باهامایی لوتسه را صعود کرد

یم. اما بر میسهمی شان  د و ما هم از چای همراهرس میلوتسه فیس  پایین
تنهاا دقاایقی بعاد هماه چیاز را پاس       اش  هخالی بودن معد دلیل هباقبال 
 کاامالً ند، هوا نیاز  شو می کنیم. شرپاها دور مید! خسته به هم نگاه ده می

 یم. جای پاها به سختی دیدهوش میتاریک شده، به آرامی راهی کمپ دوم 
هام چاراغم را دیشاب در     د. چراغ قوه اقبال هم کم نور است، مان شو می

م و اکنون چراغی به همراه ندارم. دقایقی بعد میاان  ا هکپا قرار داداختیار ال
ی ایان قسامت   ها ردیم. شکافگ میراهی برای نجات  دنبال بهچند شکاف 

کنایم کمتار نتیجاه     مای ناد. هرچاه بیشاتر تاالش     ا کم عرض ولی عمی 

برسایم،  ماان   تا شاید به جای اول کنیم مییریم. به سمت باال حرکت گ می
. چراغای  بینیم میصدا کردن . تنها راه نجات را در سرواستجه نتی بی ولی

یام و پاس از   ور مای باه ساویش    مای د وما به آراوش میدر دوردست روشن 
یم. ایناک  رساان  مای صاف  ای هپریدن از روی چند شکاف خود را به محوط

آشاپز کماپ دوم از چاادر     "اینادرا "خورد. میبیش از یک چراغ به چشم 

در کناار   دوآیاد. در کماپ    میمان  گرم به استقبالخارج شده و با شربتی 
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یم، تارجیح  رخاوردن نادا   ناای غاذا   کادام  هیچ، هستم اقبال، حمید و رضا
از بااال   ای بیشاتر  شاویم. چناد دقیقاه   مان  یم گرسنه وارد چادرهایهد می

باه ساراغم    هاا  ، که سوزش چشماستگذشته ن مکشیدن زیپ کیسه خواب
به لوتساه چهاارمین قلاه مرتفاع دنیاا را      م شیرینی صعود دان مید. نیآ می

تنهاا نباودم کاه     مان حاال   اینمزمزه کنم یا سوزش تلخ کور برفی را؟! با 
از ساوزش چشام، سار درد یاا معاده درد       دونالیدم، گویی تمام کمپ  می
بودم، دست بار شاانه   زده  دو عینک روی هم که حالینالند! روز بعد در  می

م تا جشن صعود را به هماراه ساایر   انرس میدیگران خود را به کمپ اصلی 
 .ییماعضای تیم در کمپ اصلی برپا نما



 



 

 
 

 
 بد ایتالیایی

 
کیلومتر در  922کیلومتر و عرض  6222به طول شان  رشته کوه تیان

. نـام  قرار گرفته اسـت میان کشورهای چین، قزاقستان و قرقیزستان 
ولـی   ،ودی آسـمانی بـ  هـا  به معنای کـوه  6قدیم رشته کوه تنگری تاک

ین قله ایـن رشـته کـوه    تر تغییر دادند. رفی شان  به تیانآن را  ها چینی
کــه در خــاک  باشــد مــیمتــر  8493بــا ارتفــا   2پوبــدا یــا پیــروزی

ــرار دارد و یخچــال اینلچیــا  ــه طــول  9قرقیزســتان ق ــوبی ب  41جن
د. خان تنگری با شو می محسوبشان  ین یخچال تیانتر کیلومتر طویل

بلندترین کوه کشور قزاقستان و در جنوب یخچال  متر 8262ارتفا  
کیلومتر بوده و عمـق   27اینلچیا شمالی قرار دارد. طول این یخچال 

 رسد. میمتر  922یخ آن در برخی نقاط به 
کوه خان تنگری همچون هرمی سه وجهی اسـت کـه از شـمال و    

و از سـمت جنـوب شـرقی توسـ       ای هجنوب غربی به صورت دیـوار 
محصور شده. جـنس سـنگ ایـن کـوه گرانیـت سـیاه        یخچالی طویل

 متــر بــه بــاال شــکل آن تغییــر کــرده و  1222باشــد و از ارتفــا   مـی 
 بـه همـین سـبب     .آیـد  مـی ی آهکی زرد رنـگ در  ها به صورت سنگ

. بومیان آید درمیچون مشعلی آتشین در غروب خورشید خان تنگری 
افروزنـد و   مـی شب هنگام بر فراز کـوه آتـش    ،محلی معتقدند ارواح

 .اند هنام کوه را خان تنگری به معنای سلطان ارواح نهاد ها همان
 

1. Tengri Tag. 

2. Victory Peak. 

3. Inylchek. 
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ی و حضور اعضا 8418ردد به اواسط تابستان گ میباز  "بد ایتالیایی"داستان 
 و  8بارای صاعود باه دو قلاه ماربال وال      نشاا  تیم ملی امید در منطقه تیاان 

 .  1خان تنگری

اینلچیاک  "خچاال  ی 4یهاا  کمپ اصلی خاان تنگاری بار روی ماورن    
کیلومترطول که همچون اتوبانی بر پهنه  11قرار دارد. یخچالی با  "شمالی

چاادر ناارنجی رناگ باه هماراه دو       85گسترده شده. حدود  "تیان شان"
چادر بزرگ گروهی به عنوان آشپزخانه و غذاخوری کمپ اصلی را تشکیل 

ماپ اصالی   دهد و البته کمی دورتر چاادر حماام قارار دارد. ارتفااع ک     می
ه باشد. مسئولیت کمپ نیز بر عهده دختری قازاب با   میمتر  3111حدود 
3آینور"نام 

. وی با استفاده از یک دساتگاه بیسایم ماادر ضامن     باشد می "
مجااور نظیار    هاای  قلهی ها سایر کمپ ی باالتر باها داشتن ارتباط با کمپ

تیم  جز به ، ماربل وال ، و جبهه جنوبی خان تنگری در ارتباط است.5پوبدا
ی دیگری نیز در کمپ اصلی حضاور دارناد. تیمای    ها تیم ،ما ی چهار نفره

، سه جوان آلمانی و یک کوهنورد ژاپنای  یاتریشپنج نفره از کره، دو معلم 
هام میاز باودن در غاذاخوری خیلای زود       دلیال  باه که  "آکینوری"به نام
احساان   کام غاذاخوردن   دلیل بهد. آکینوری وش میی تیم ما اخت ها بابچه

اسامال  "زناد و لقاب    مای صدا  "ایسان"دهد واحسان را  میدائم به او گیر 
6ایتینگ

باشاد و کلای    مای به او داده که منظورش کم غذا بودن احسان  "
ین حرکات  تار  د. جالاب شاو  مای  باعث عصبانیت احسان و خناده ساایرین  

ی غذاخوری از سار میزهاا اسات کاه     ها وشکالت ها آکینوری برداشتن نان
سی هام  یی. یک زن وشوهر سوکند میرا برای روزهای صعودش انبار  ها آن
 

1. Marble Wall Peak. 

2. Khan Tengri. 

3. Moraine   شوند( می نامیده مورن شوند می حمل ها یخچال  وسیله به که تخریبی مواد )تمام. 

4. Inour. 

5. Pobeda. 
6. Small eating. 
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کنناد   مای صادا   "پَت"سی را ییزن سوها از حاضران در کمپ هستند. بچه
اسات. شاوهر پات     "پات پساتچی  "زیرا خیلی شابیه هنرپیشاه ساریال    

 ؛آمریکایی هم در کمپ مستقر هساتند  باشد. دو کوهنورد میدندانپزشک 
های اول حضور ما در کمپ اصلی موف  به صاعود  در همان روز ها البته آن

 هاا  به همراه دو کوهنورد توانمند قزاب که یکی از آن ها قله شده بودند. آن
8یوری"

 اسات بیش از بیست بار خان تنگری را صاعود کارده   نام دارد و  "
هیکال بسایار درشاتی     ها یکی از آمریکایی .نده بودقله شد صعودموف  به 

د شااو مای  عصاای چاوبی بازرگ در کماپ دیاده     دارد و همیشاه باا یاک    
1گابریل"او

گابریل اصلیتی کویتی دارد. در واقاع پادر بازرگ او     نام دارد. "
، پادر او در آمریکاا متولاد شاده و     ییکویتی بوده و مادر بازرگش آمریکاا  

ه خودش در آلمان، همسر گابریل روس است و فرزندانش در قزاقساتان با  
باشاند. گابریال    مای و شابیه ساازمان ملال    . خالصه خانواده ااند هدنیا آمد

ی تایم ماا احتارام    هاا  مسلمان بودن پدر بزرگش خیلای باه بچاه    دلیل به
ذارد. اما قهرمان اصلی داساتان ماا یکای از ساه کوهناورد ایتالیاایی       گ می

4برونو"باشد.  میحاضر در کمپ اصلی 
 "سیسایل "است اهل  نوردی کوه "

ت و مجبور است هر ساال دو باار   قول خودش بسیار زن ذلیل اس هایتالیا ب
برای گردش با همسرش و البتاه بارای    بار یکبه خارج از ایتالیا سفر کند، 

با دوستانش! بروناو   نوردی کوهاز او و بار دوم برای  نوردی کوهگرفتن مجوز 
3آلپاماایو "سابقه تالش روی کوه 

5آناد "در رشاته کاوه    "
 طاور  هماین و  "

6آمادابالم"صعود به 
قصد  18در سال بار یکرا دارد. وی  "پالن"در کشور "
4آرارات"اما پس از صعود به  ،کند میصعود به دماوند را 

بلنادترین کاوه    "
 

1. Youri. 

2. Gabreal. 
3. Bruno. 
4. Alpamayo 5947 m. 
5. Andes.  

6. Ama Dablam. 

7. Ararat 5135 m. 
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شروع جنگ خلایج   دلیل بهدر مرز بازرگان به مدت دو هفته کشور ترکیه 
سپس با مساعدت پلیس ترکیه مجبور به بازگشت باه   افتد، فارس گیر می

رونو را دیدیم از صبح تاا شاب ساه مادل     د. روز اولی که بشو می کشورش
ی مختلف لباس را پوشید که هر ها مارک قدر آن لباس ارتفاع عوض کرد و

 یم کوهنورد جدیدی به کمپ آمده. کرد میبار فکر 

یک بند حرف تقریباً ر حرفی اوست. او ین خصلت برونو پُتر اما شاخص

نگلیسی همه چیز را سر البته به سه زبان ایتالیایی، اسپانیایی و ا زند، و می
اماا   ،جالب بودمان  یش برایها . راستش روزهای اول حرف زدنکند میهم 

پی اعصاب همه را حسابی به هم  در پی یها ر حرفی و تکرار کردنکم کم پُ
طارف   شتوکاری ندا درک میای را چندین بار تعریف  ریخت! او هر خاطره

 ای هجالاب وسارگرم کنناد    فهمد یا نه! در مجماوع آدم  میزبانش را اصالً 

 ند.شو می که همه در کمپ اصلی حبس بودبرای روزهای برفی 

یی و بارگذاری تیم ما به شرایط دلخواه هوا همگذشت روزها وضعیت  با
برپا شد.  5511و کمپ دوم در  3311. کمپ اول در ارتفاع شد مینزدیک 

عت فاصله کمپ اصلی تا یک حدود سه ساعت و کمپ یک به دو پانج ساا  
 ویاژه  بهیم. کرد میساعت طی  4یا 6در  را بود که البته روزهای نخست آن

ی باریاک و پار شایب مسایر     هاا  ی سنگین عبور از تیغاه ها با داشتن کوله
 هاا  مستلزم استفاده از طناب یابت و کلنگ بود. وضعیت نامناساب کارگااه  

 ی میخ سنگ و نبشی برف، از گوه چوبی استفاده شاده باود  جا به که بعضا

حرکت کنایم تاا خادایی نکارده      ها با فاصله روی یابت کرد میمجبورمان 
ی انادکی کاه   ها گداری هم در محل نشویم! گاه ها باعث کنده شدن کارگاه

یم. اغلاب  شاد  مای امکان استراحت وجود داشت منتظر رسایدن ساایرین   
پایچ بیساکویت   آن را  سر یک پایچ سانگی باود کاه    مان  محل استراحت

در اولین صعودمان در موقاع اساتراحت فقاط بیساکویت      زیرا ،نامیدیم می

تا کمپ بعد هماه از تشانگی رو باه هالکات     جا  آنداشتیم تا بخوریم و از 
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متر حسابی توی  85بودیم! در زیر کمپ هم یک صخره عمودی به ارتفاع 
اولاین روز صاعودمان، در ساایر روزهاا      جاز  بهزد. به هر حال  میمان  ذوب

 مسیر پر شیب خیلی بهتر شد.  شرایط صعودمان از این
 

 
 

 تنی ر مق  با دورنمار خان6122قله زاپادفگ ارتفاع 
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طور  همان ی کوه چاپایف قرار داشت وها اما محل کمپ دوم در زیر صخره
ماان   مصرف همه آب دلیل بهکه بیان شد در اولین روز صعود به کمپ دوم 

ی نیاز در مسایر   در میان راه تشنه به کمپ رسیدیم. سه کوهناورد آلماان  
چنادین نفار هام در حاال فارود از      کاه   آنند. ضامن  کرد میمان  همراهی

، هاا  تیم ما و آلمانی جز بهند. در کمپ دوم شد میی چاپایف دیده ها صخره
رنگ مشغول استراحت بودناد کاه   کوهنورد روس نیز در یک چادر زرد دو

تشانگی   طرخا بهرا به طرف پایین ترک کردند. جا  آنبه محد رسیدن ما 
کاردن  چااره آب    ر مسیر بسیار ساخت گذشات. تنهاا راه   ی آخها زیاد گام
بایاد باه پاایین بااز      مای ولی چون تنها قصد بارگذاری داشتیم و  ،بودبرف 

ی گازمان را با خود نیاورده باودیم. هار چناد در    ها شتیم، سَری چراغگ می
از سَاری   شنهاد استفادهرمان چندین کپسول گاز داشتیم. احسان پیبا کوله
آن را  را داد و پس از باز کاردن درب چاادر زرد رناگ    ها ی روسگاز چراغ

 ی خودمان شروع به ساختن آب کرد.  ها برداشت و با نصب روی کپسول
در این احاوال باودیم کاه صادای داد و بیاداد از بااالی کماپ هماه         

ن جلب نمود. سرو صدا متعل  به برونو بود. ابتدا گماسو  آنرا به  ها حواس
! ولای  استکردیم بر حسب عادتش مشغول بلند حرف زدن با همراهانش 

تعل  داشاته و او باا    ها ییبه محد رسیدنش متوجه شدیم چادر به ایتالیا
رسانده  پایینخود را به  سرعت بهمشاهده تردد دیگران در اطراف چادرش 

 اساتفاده کارده   هاا  که از چادر و غاذاهای آن  ها بود. به هر حال گناه روس

و  ما نوشته شد و برونو موتور فاک خاود را روشان نماود    به نام بودند هم 
از  داد مای اجاازه ن حتاا   ... بلد بود را به سه زباان ننارماان کارد! او   ..هرچه

! ساری  ییماز او عذرخواهی نماا مان  طر خطایخا بهخودمان دفاع کنیم، یا 
مطمائن از   مدرک جرم در کنار ما قرار داشت و او عنوان بههم  ها چراغ آن

م تاا توانسات باد و بیاراه     ایا  هرا مصرف کردشان  غذای ل ویما وساکه  این

لمبه او را لمباه سُا  ی قرها گفت! بیش از همه رامین که معنای برخی حرف
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هم که برای وسااطت آماده    ها به آلمانیحتا  فهمید عصبانی بود. برونو می
ر از گااز  ی پُا هاا  کپساول  کاه  زماانی . در نهایات  فات گ میبودند بد و بیراه 

خودمان را به سمت چادرش پارت کاردیم و قادری داد و بیاداد نماودیم      
به او حالی کردناد کاه کوهناوردان روس و قازاب از      ها ساکت شد. آلمانی

تعلا  دارد   هاا  و ما به این خیال که چادر باه آن  اند هچادرش استفاده کرد
او م. ایاا هتنهااا از سَااری گازشااان باارای درساات کااردن آب بهااره گرفتاا  

 کاه  حاالی ری چاراغش برگرداناد و در   را باه هماراه سَا   ماان   یهاا  کپسول
سر آن را  زد خواست تا پس از اتمام کارمان همچنان عصبانی بود و غرر می

آب و تنها با نوشیدن  تهیهجایش قرار دهیم. در نهایت با ناراحتی و بدون 

پاس از  حاال   ایان شادیم. باا    پاایین راهی  ها مه آلمانیمقرمقداری از آب قر
باه  مجادداً  و حرکاات بروناو خناده     ها با مرور حرف یک رسیدن به کمپ

 بازگشت. ها ی بچهها لب

باازگردیم و ضامن    مکماپ دو  فردای آن روز اگرچه قصد داشتیم باه 

اداماه دهایم ولای     8خود را تا قله فرعی چاپایف ییهوا همبارگذاری مجدد 

در  هاا  ان سایر تایم شروع بارش به کمپ اصلی بازگشتیم. کوهنورد دلیل به

کمپ مشغول استراحت بودند و ما پس از خاوردن ناهاار قصاد رفاتن باه      

ه برونو از پشت یکای از چادرهاا بیارون    بار یکرا داشتیم که مان  چادرهای

هر دو طرف از برخورد پیش آمده جا خورده بودیم، پاس   که حالیآمد در 

که شنیده شد صدای  ای هادامه دادیم. تنها کلممان  از مکث کوتاهی به راه

غار   و در دلاش چناد  کارد  خطااب   "بد ایتالیاایی "رامین بود که برونو را 

 گر رامین بودیم. خنده برای دقایقی نظاره باجانانه ننار او نمود! ماهم 

 

 
8 .Mt. Chapaeva  شامالی  الرأسای خاط  طری  از و دارد ارتفاع متر 6811 چاپایف فرعی قله-

 .شود می متصل متر 6448 اصلی قله به جنوبی
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 دهفته بع یک

ی بااالتر  هاا  به سمت کماپ مجدداً  ها با پایان یافتن دوره هوای خراب تیم
ماناده   د صعود قله و ما برای انتقاال بااقی  به قص ها ییحرکت کردند ایتالیا

و  هاا  یی تاا چاپاایف. گروهای نیاز همچاون آلماانی      هاوا  هام و مان  بارهای
ی باال بودند از صعود منصرف ها که در مدت خرابی هوا در کمپ ها یاتریش

متار   6811شهر بازگشتند. قله فرعی کوه چاپایف کمپ اصلی و شده و به 

قرار گرفته است. این کاوه بهتارین    سهبه  ودارتفاع دارد و در مسیر کمپ 
مان  رود، ما نیز پس از انتقال همه بارهای مییی به شمار هوا همنقطه برای 
که به هماین   روزی داشتیم و درآن را  قصد صعود دوو  یکی ها به کمپ

رفتیم تایم ایتالیاا کاه از نظار زماان صاعود        می دوبه  یکمنظور از کمپ 
متار   6311یعنی ارتفااع   مکمپ چهار تر بود درحدود یک هفته از ما جلو

یک راهنماای پار تاوان روس را هام اساتخدام کارده        ها مستقر بودند. آن
 بودند تا درصد موفقیت در صعود خود را باال ببرند. 

بارای اعاالم   کماپ یاک    دقیقه صابح باود کاه از    1341حدود ساعت 
 "آیناور ". وضعیت از طری  بیسیم با کمپ اصالی ارتبااط برقارار نماودیم    

کماپ چهاار    در هاا  یی. ایتالیاا کرد میمسئول کمپ اصلی با برونو صحبت 

مستقر بودند و برونو با شور و حرارتی وصف نشدنی عنوان کارد لحظااتی   
تا قله شان  را به قصد قله ترک خواهند نمود. برونو فاصلهکمپ چهار  دیگر

روس  وطانش باه هماراه راهنماای     همساعت ذکر کرد و گفت  1را حدود 
بیرون چادر منتظر او هستند تا به طارف قلاه حرکات کنناد. آیناور نیاز       

آرزوی موفقیت نمود. ما نیز پس از گفتگاو باا کماپ اصالی راه     شان  برای

سای یعنای پات و    ییرا در پیش گرفتیم. کوهناوردان سو کمپ دو  طوالنی
همسرش نیز در پی ما راهی باال شدند. در مسایرمان باه چناد کوهناورد     

خوابیده بودناد و  کمپ دو  دیم که شب قبل درراب و ژاپنی برخوروس، قز
 ساعت زمان برد.  5رفتند. صعودمان حدود  می پایینبرای استراحت به 
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 مق 4222تنی رگ ارتفاع  کمپ اصلی خان
 

نماودیم   هاا  نصاب آن  با رسیدن به کمپ شروع به ساختن محل چادرها و
برای داشتن هوای خاوب در   ها ییشانسی ایتالیا طر خوشخا به که حالیدر 

بعاد از   3خوردیم. حادود سااعت    میغبطه  ها روز صعودشان به قله به آن
ظهر برای اعالم وضعیت با کمپ اصلی تماس گرفتیم. آینور مسئول کمپ 

اصلی با شور و حرارت خاصی خبر وقوع حادیاه بارای تایم ایتالیاا را داد!     
کمک کنیم، و سااعتی   ها آنهمه شوکه شدیم! او خواست تا حد امکان به 

با سارعت و   ها از آن نفر یکاز قله چاپایف بودیم.  ها بعد شاهد بازگشت آن
آمد و دو نفر دیگر زیر بغل هم را داشتند! باه سارعت    می پایینسراسیمه 

 هاا  از آنشان  درست کردیم تا با رسیدنشان  آب، چای و مقداری غذا برای

رعت خود را به کمپ رساند و تقاضاای  به س ها پذیرایی کنیم. راهنمای آن
تمام شده بود. او سراسایمه باه دل    ها باطری بیسیم آنظاهراً بیسیم کرد. 

ی کنار کمپ زد تا بهتر بتواند با کمپ اصلی ارتباط برقارار کناد. از   ها برف
را  کاوپتر  هلای تنهاا کلماه    کارد  مای یش که به روسی بیاان  ها میان حرف
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به کمپ دوم بیایاد تماام    کوپتر هلیاگر که  اینما شرکه از  ؛تشخیص دادیم
چادرها را از بین خواهد برد! سعی در آرام کردن او و انصراف از تصمیمش 

کاه   هاا  ییبه طارف ایتالیاا  مجدداً را داشتیم. او پس از بازگرداندن بیسیم 
رفتایم تاا   شاان   نزدیک کمپ رسیده بودند رفت. ما نیز به سرعت به طرف

 هاا  آمد انجام دهیم. با نزدیاک شادن باه آن    میبر مان  اگر کمکی از دست
یکای از پاهاای بروناو باود کاه فاقاد        کرد میاولین چیزی که جلب توجه 

کفش بود! او پایش را با کیساه ناایلون و جاوراب پار پوشاانده باود و ماا        
خود  ها چه اتفاقی برایش افتاده که کفش به پا ندارد! آنکه  اینمتعجب از 

ندند و برونو طب  عاادتش باه ساه زباان صاحبت      را به محوطه کمپ رسا

. البته غرغرهاای  فتگ میزد.او به زمین و زمان بد و بیراه  میو غر  کرد می
او تنها نشانه منبتش این بود که فهمیدیم حالش چندان هام باد نیسات!    

زد  میسی مرتب داد ییسی هم به ما ملح  شدند. زن سوییکوهنوردان سو
عزیازم  ":فات گ میسی خطاب به همسرش ییهمسرم دکتر است و مرد سو

پزشکم و چیزی از بیماری ارتفاع و سارمازدگی   کنم من دندان میخواهش 

.او در نهایت برای آرام کردن همسرش چند قرص آساپیرین باه   "دانم نمی
ش را و چاای  ها برونو داد و زنش را به چادرشان بازگرداند. وقتی برونو قرص

شروع به تعریف کارد کاه چاه اتفااقی     تر  خورد کمی آرام گرفت و شمرده
دقیقاه صابح و درسات پاس از برقاراری       1341سااعت  "افتاده. او گفات:  

قصاد خاروج از چاادرش را داشاته تاا       کاه  زماانی ارتباط با کماپ اصالی   

ی هاا  به یک لنگاه از کفاش   ای هیش را به پا کند، با پای خود ضربها کفش
در خااک قرقیزساتان   به اعماب دره کنار کمپ آن را  زند و میسه پوشش 

نو در پی کفشش خودش را بروکه  آن! دوستانش هم قبل از کند میپرتاب 
 یرند!  گ میندازد او را به دره بی

با جوراب پر، نایلون و کمی پارچاه  آن را  ی برونو کهپاپس از بازکردن 

که بارای جلاوگیری از ُسار خاوردن روی آن بساته بودناد، تنهاا قادری         
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نش مشاهده کردیم. در نهایات پاس از برقاراری    سرمازدگی در سر انگشتا

خواستار یک جفت کفش شدند کاه قارار شاد     ها ارتباط با کمپ اصلی آن

کاه باه چادرماان     بیااورد. ماوقعی  کماپ دو   باه آن را  روز بعد یاک بااربر  

را بگیریم باه یااد   مان  ستیم جلوی خندهتوان مین که حالیشتیم در گ میباز

چارا  "خطاب به رامین باه شاوخی پرسایدم:    افتادم و  "بد ایتالیایی"لقب 

تنها به حماقات  "؟! رامین هم که لبخندی بر لب داشت گفت: "خندی می

بیشاتر از  حاال   ایان . با "متثسفم شان خندم و برای صعود نکردن برونو می

خوردیم که مجباور باودیم تاا صابح      می تثسفبرونو باید به حال خودمان 

هام   بشانویم آن  هاا  شغال شده روسصدای غرغرهای او را از درون چادر اِ

 به سه زبان!. 



 



 

 
 

 مهدی چال

 
ی قرار دارد که الرأس خ متر بر روی  8228با ارتفا   6کوه اسپانتیا

2راکاپوشی"از 
9هاراموش"تا  "

گسترده شده است. هنگام غـروب   "
ند. مردم محلی شو می ی مرمرین این کوه طالیی رنگها خورشید برج

4گانیش چـیش "( آن را دره ناگار)شمال غربی
قلـه  "نامنـد کـه    مـی  "

9طالیی
دهد. اما مردم آراندو )سمت جنوب شـرقی( بـه آن    میمعنی  "

دهـد، علـت ایـن     مـی ی سـبز معنـی   هـا  ویند کـه تکـه  گ میاسپانتیا 
باشد. کوه اسـپانتیا   میگذاری هم وجود چمنزارها در دامنه کوه  نام

رد. از ســمت قــرار دا 1کیلــومتری چوگولونگمــا 99در راس یخچــال
غربی و برج معروف شـمالی را دیـد    جبهه مخوف شمال توان میناگار 

صعود شد. در واق  رنگ طالیی این  ها توس  روس 6378که در سال 
گذاری قله طالیی اسـت.   هنگام غروب خورشید علت اصلی نام ها برج

8دره ناگار"در مرز را اما این کوه 
7هونزا"نزدیا  "

3آرانـدو "و  "
" 

ویند. مسیر دستیابی به کمپ اصلی گ میتبت کوچا  62یستاندر بالت
باشد کـه   میو دره آراندو  66در جبهه جنوب شرقی از طریق اسکاردو
 جزو مناطق شیعه نشین بالتیستان است.

ایـران   نوردی کوهپذیرای تیم ملی امید  6972این کوه در تابستان 
 ای هیر خاطرنفر موفق به صعود قله شدند. داستان ز 66بود که طی آن 

 است کوتاه از این تالش.
 

1. Spantik. 
2. Rakaposhi. 
3. Haramoush. 
4. Ganesh chish. 
5. Golden peak. 
6. Chogolungma Glacier. 
7. Nagar Valley. 
8. Hunza Valley. 
9. Arando. 
10. Baltistan. 
11. Skardu. 
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عصار   5ذرد، دیاروز حادود   گ میاسپانتیک یک هفته از ترک کمپ اصلی 
شهریور موف  شدیم پس از چند روز هوای خراب و توقف در کمپ  3روز 
 . ازگردیمبا کماپ ساه    ، قله را صعود کنیم و پیش از غروب آفتااب باه  سه

 پاایین نی یخای باه سامت    امروز صبح زود کمپ را جمع و از طری  پیشا

 .حرکت کردیم

ی یابت پیشانی یخی هساتیم و  ها طناب آوری جمعمن و امید در حال 
پالساتیکی   هاا  کنیم. اغلب طناب میحرکت  پاییندر انتهای تیم به سمت 

م، بقیاه  ایا  هطول باالی پیشانی کاه خودماان نصاب کارد     3 جز بهاست و 
 .اند هیش نصب کردرا کوهنورد ژاپنی و همراهان پاکستان ها طناب

مرد ژاپنی دوسال قبل در بازگشت از قله رفیقش را از دست داده باود  
برای یافتن جسد او و بازگرداندنش به اسپانتیک آمده بود. او کاه  بار  اینو 

یک سیگاری قهار است به رغام همراهای دو کوهناورد خاوب پاکساتانی      
 ییات باا اهادا   تن دوساتش نشاد و در نها  خرابی هوا موف  به یاف دلیل به

نگماا  لووگدسته گلی زیبا کاه از کماپ اصالی واقاع بار روی یخچاال چو      
قصاد داشاتند    هاا  ی آن را چیاده باود باه کشاورش بازگشات. آن     هاا  گل

کنناد، اماا بارای     آوری جماع ی یابتی را هم که نصب کرده بودند ها طناب
دالری که قرار گاذارده باودیم بسانده     411از این کار به همان  نظر صرف
 تومان حساب کنید!(. 411یعنی حدود  ،)البته با دالر روزدند نمو

جا نگذاردن هیچ ابزاری پاس  ی مسیر رسیده بودیم و برای ها تازه به نیمه
آمادیم. ناگهاان    مای مسیر را به شکل طبیعی فرود  ،ها ری طنابوآ از جمع

باود علات را    تار  بلند شد! از امید کاه نزدیاک   پاییناز  ها سرو صدای بچه
از ایان  او را  خبر بود، سپس تصمیم گرفت به پایین برود، او بیشدم!  جویا
 شدم. پایینو خود راهی  همنصرف کردکار 

سروش و سامی را در کناار شاکافی دیادم کاه تاازه       تر پاییندو طول 
بسته شده باود و   ها برف تازه روی شکاف دلیل بهظاهراً دهان بازکرده بود. 
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قوط کارده باود! ابتادا باه رضاا      آن سا مهدی غافل از وجود شکاف درون 
و علت را جویا شدم، او که با عجله یومارش را بار عکاس بار روی     هرسید

طناب یابت نصب کرده بود و در حال باال کشیدن طناب یابت باود! گفات   
بر روی طنااب یابات متوقاف     بختانه خوشمهدی درون شکاف افتاده ولی 

خاواهی   مای را بردار، چطور شده. میزان سقوط را پرسیدم و گفتم یومارت 
مهادی  "هول شده بود پاساخ داد:   حد بیطناب یابت را باال بکشی؟! او که 

 ."متر سقوط کرده ولی عم  شکاف بسیار زیاد است 3تا  4حدود 
 

 
 

 ا،پانقاکگ 1به  2مسا  کمپ 
 

کشیدند خواساتم تاا ساکوت کنناد. ساروش       میفریاد دائماً که  ها از بچه
به کارگاه بسته بود. عما  شاکاف را پرسایدم گفات     باالی شکاف خود را 

مهادی   رد و انتهاایش باه خاوبی پیادا نیسات!     متر عما  دا   حدود پانزده
 . .....کشید و به شدت ترسیده بود. میهمچنان فریاد 

اما به روی  ،بودمو دستپاچه شده خودم هم ترسیده  از شما چه پنهان
طناب یابت گیرکرده از امید او روی که  اینخودم نیاوردم و با خرسندی از 
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را  هاا  جماع شاده از روی شاکاف    8ی دینامیکها خواستم تا یکی از طناب
به صورت کارگاه آن را  بر روی طناب یابت 1بیاورد. با نصب یومارمان  برای

به صندلی خود وصل آن را  در آوردم. سر طناب را برای سامی فرستادم تا
آن را او  تاا  بفرساتد برای مهدی  کند و خواستم وسط طناب را با کارابین

طناب را هام باا یاک گاره حمایات درون       دیگربه خود متصل نماید. سر 
رفتن ساامی   پایینمحکم گرفتم. حال با آن را  یومارم انداختم و 4کارابین

سپس و ه را گرفتاو اش  پشتی کولهسروش و دکتر ابتدا  ،آمد میمهدی باال 
 بیرون کشیدند.از شکاف خودش را 

را بزنناد و   ها خواستم قید جمع کردن طناب ها زم را جمع کرده از بچهلوا
حرکت کنند. مهادی   پایینخطرناک بودن محیط و گرم شدن هوا به  دلیل به

ولای آبای در بسااط نداشاتیم.      کارد  مای حال بود و تقاضای آب  بی همچنان
 3طنااب  ی خارج شدیم و در دو تیم مجزا همدقایقی بعد همگی از پیشانی یخ

 حرکت کردیم. دوبه سمت کمپ 

ی گاز را ها چادر کمپ دوم در زیر چند سانت برف مدفون شده بود. اجاب
برف خارج کردیم ولی مهدی از تشنگی طاقت نیااورد و   از زیرآب تهیه برای 

را بدون ترکیب با آب یک نفس سر کشید! کمی از التهاب تیم  ها مایع شربت
کماپ یاک    . درمشاغول بودناد  شاوخی   به خنده و ها کاسته شده بود و بچه
را ترغیاب باه    هاا  قباول نکاردم و آن   ،داشت مانی شبدکتر تقاضای توقف و 

 بازگشت به کمپ اصلی نمودم. 
 
8 .Dynamic خاود  هاا از  آن روی بار  باار  شدن وارد هنگام که باشند می کشش قابل یها طناب 

 روی بار  طنااب  سار  صاعودهای  بارای  مناساب  هاا  طنااب  ایان . دهند می بروز کشسانی یتخاص

 .هستند ها یخچال وها  دیواره ،ها صخره

1 .Jumar شود می استفاده آن از یابت طناب از صعود برای کهباشد  می طرفه یک ابزار نوعی. 

 بارای  و است طرفه یک ایدهانه دارای که آلومینیوم آلیاژ از شده ساخته فلزی، است ای وسیله .4

 .گیرد می قرار استفاده مورد نوردی کوه ابزار اتصاالت

 باا  طنااب  طول یک در نفر 4 تا دو از متشکل تیم یک نفرات که گیرد می صورت زمانی طنابیهم .3

 .شوند می متصل دیگر یک به مشخص فواصلی
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 مق  0220با ارتفاع  ا،پانقاکقله 
 

در کمپ اصلی هم امکانات مناسب وجود داشت و هم خطری تایم را تهدیاد   
 ین به همراه امید و دکتر در انتهاا در تاریکی محو شدند و م ها . بچهکرد مین

آشپز تایم کاه بارای     "کامل جان"تیم آرام راهی کمپ اصلی شدیم. آن روز 
از را مان  ی کریستال به سمت دیگر یخچال رفته بود، بازگشتها یافتن سنگ

روی پیشانی یخی دیده بود و پس از بازگشت به کمپ باه سارعت تادارکات    
خرسند از سالمتی تیم به کمپ رسایدیم.   ما خسته ولی .بود دیدهرا  خوراک

شب موقع صرف شام مهدی که هنوز در کاابوس تااریکی کاف شاکاف باود      
 چاه بایاد   دونشا  راستی اگر تیمی دو نفره دچاار چناین مشاکلی    ه ب"پرسید:
کامال  "رضا که پس از چند روز گرسنگی غارب در شاام خوشامزه     "؟!کنند
! و ما با یااد آوری اساترس   "8فالشنزوک"بود با لهجه شیرینش گفت:  "جان

رضا و قصدش برای باالکشی مهدی با یوماار از روی طنااب یابات باه خناده      
اسم اون قسمت از پیشانی یخی را مهدی چاال گذاشاتند تاا     ها بچه افتادیم!

 برای همیشه به یادگار در خاطرمان بماند.
 
8 .Flaschenzug باشد می دیده حادیه فرد باالکشی روش نوعی و است قرقره معنای به آلمانی زبان در. 



 



 

 
 
 
 
 
 

 اورست ورِدُ

 
ین کوه تر رفی  رامونپیبه راستی از فراز اورست چه چیزی پیداست؟ 

ی سـپید و برفـی دورادور اورسـت    هـا  ذرد؟ در کنار کوهگ میدنیا چه 
ی ترسناک، فالت خشـا تبـت، قـرار    ها زمین چگونه است؟ صخره

کیلـومتر   7داشتن در کنار ابرها و آسمان آبی تیره! قله کوه اورست 
ی آزاد بـاالتر اسـت. ارتفـاعی بـه بلنـدای      هـا  متر از سطح آب 747و 

 هـا  از اوج پـرواز سـفینه   تر روازترین هواپیماها! اما بسیار کوتاهدورپ
انسانی  ،یرند! از صدها تنگ میکیلومتر باالتر از زمین اوج  922که تا 

که از اوایل قرن بیستم تالش نمودند تا بر فراز قلـه ایـن کـوه عیـیم     
هـزار نفـر تـاکنون بـه ایـن مهـم دسـت         8922ایستند تنها  ـدود   هب

ندارند در لذت از ایـن   ای همیان نوردی کوهاما سهم آنان که با ! اند هیافت
 ست.ها آنکار  غول سنگی چیست؟ شاید پرواز دور اورست تنها راه

 
ایر سپیده صبح آماده پرواز بود. خلباان و   هواپیمای کوچک و دو موتوره بودا

تقریبااً  ناد. تعاداد مساافران    کرد میکمکش و یک مهماندار گروه را همراهی 
نفر بود. هر نفار در کناار یاک پنجاره خاود را       1ف پروازهای عادی یعنی نص

 1نمودند. مدت زمان پارواز   میترین پرواز در طول عمر خود انگیز آماده خیال
ک قله اورست، همراه باا تماشاای   وگذر از ن ،. هدفساعت و بدون توقف است
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. پارواز  باشاد  مای  4و چوآیاو  1، ماکالو8متری اطراف آن لوتسه 1111قول  سه
! صاعودی  کارد  مای ی هواپیما توجه نها به لرزش کس هیچزیبا بود که  قدر آن

 !کملیی، بدون باربر و بدون کپسول اکسیژن مهوا همبدون 

در مادت   باود و قارار   هیبت نام پرواز دور اورست از دو روز قبل انجام شد
 خبر ما رفت بهگ میهوای خوب صورت  بینی پیشیک هفته آینده هر روز که 

رقام قابال تاوجهی    برای چنین پاروازی   کهدالر بود  111دهند. هزینه پرواز 
هم نه برای پولش کاه بیشاتر از    ، اما من از همان ابتدا انصراف دادم، آننبود

 شان. ترس هواپیماهای

که مهماندار درب هواپیما را با دساتمال   3یاد پرواز به منطقه ماکالو بارون
فکر هواپیمایی که چند روز بعد از ماا   طور مینهلرزاند.  میبست تمام تنم را 

در همان فرودگاه سقوط کرده بود )البته پس از تخلیاه مساافرانش(. باا ایان     
جهت تن به چنین پروازی بدهم. اما آقا ساید کاه    بی حال دیگر حاضر نبودم

تحویال  ناقابال  دالر  111باغ نبود، سریع جای خودش را رزرو کرد و  تواصالً 
 آژانس داد!

کاه بهاش ساابقه     کارد  میش رو آماده ها سید داخل اطاب داشت دوربین
مان  "این نوع پروازها در نپال را گفتم و دیدم تنش به رعشه افتااد و گفات:   

 !. طفلک قبل از پرواز قابد رو  شاده باود. ساید آن    "پرم مین ها عمرا با اون
 مان رو " زد مای دیاد و داد   مای شب تا صبح داشت خواب سقوط هواپیماا را  

 !  "پیاده کنید

بعد از ظهر روز بعد بهش خبر دادند فردا هوا خوباه و صابح زود ماشاین    
میاد دنبالش برای پرواز، آقا سید هم که از پس گرفتن پولش ناا امیاد شاده    

 !شویم هواپیماسوار تا جای او بود، اول به من و بعد به بهنام پیشنهاد داد 

 
8 .Lho tse متر 1586 ارتفاع به دنیا کوه چهارمین. 

1 .Makalu متر 1364 ارتفاع به دنیا کوه پنجمین. 

4 .Cho oyu 1118 ارتفاع با دنیا مرتفع کوه ششمین. 

3 .Makalu Baron ماکالو قله اصلی کمپ سمت به کوهنوردان حرکت مبداء.   
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اما بهنام قباول کارد و    ایستادم،رفم پای حاز همان ابتدا جا زده بودم که  من

ش از راننادگی تاو   بابا پارواز ": فتگ می. ردوسایلش را برداتا رفت  جای سید
 !"تر نیست ی تهران که خطرناکها خیابون

 ر پُاا ی حافظااه کااارتاز ساااعتی بااا  پااسفااردای اون روز بهنااام پریااد و 
 مان تا آقاا ساید دو ساالی دسات از سار      ای ناب به زمین نشست ه از عکس

تاارین لحظااات انگیز برنااداره و ماان رو عاماال از دساات دادن یکاای از خاااطره
 زندگیش بدونه.

توریست  86خبری خواندم از سقوط هواپیمای کوچک حامل  چندی بعد
از پاارواز دور اورساات   هااا خدمااه در نزدیکاای فرودگاااه کاتماناادو. آن   4و 
آخارینش   ن دست نبود، امید کهاین سقوط اولین سقوط از ای - شتندگ میبر

بالفاصله خبر را برای سید فرستادم تا به این وسیله کمی از احسااس   – باشد

 ناخوشایندی که از این موضوع به او دست داده بود، بکاهم.

دیشب تا صبح کابوس سقوط رو "سید زنگ زد و گفت:بعد،  روزاما صبح 
قلاه   دیدم در حالی که هواپیما روی قله افتاده و من موندم از سقوط روی می

 !"بیام غمگین پایینتونم با لباس شهری  مینکه  اینخوشحال باشم، یا از 



 



 

 
 
 

 
 

 1777لمس  

 
تیمی متشکل از گروهی از مردان و زنان ایرانی به  6974 سال در بهار

وپـن    چهل. در مدت زمان شدندقصد صعود بام دنیا راهی کشور نپال 
ضمن  ها آن ست، ضور کوهنوردان کشورمان در کمپ اصلی اور روز
خرابـی هـوا مجبـور بـه چنـد روز اقامـت        دلیل بهمناسب  6ییهوا هم

از هـوای   ای هاجباری در کمپ دوم شدند. سـرانجام بـا رویـت پنجـر    
 7222نـد. لمـس   مودآز خوب نفرات شانس خود را بـرای صـعود قلـه    

 .ستداستان همین تالش ا

 
ابتادا قارار نباود    .... راه دور است و من خسته از چند روز تاالش متاوالی.  

باشیم. اعالم خرابی هوا برای چند روز آینده موجاب شاده باود تاا     جا  این
کوهناورد   1غازل بازگشات سار دهناد. تنهاا ویلای بنگااس        هاا  اغلب تیم

. او خاود باا جبهاه    کارد  میکه سایرین را برای صعود تحریک آرژانتینی بود 

زماان باه    مها شمالی نیز تماس گرفته بود و قرار باود در یاک روز مشاخص    
 سمت قله باال رویم.  

یی خوب و استراحت مناساب در کماپ اصالی را باا     هوا هماز این سو 
 

1 .Acclimatization   ارتفاع با تطاب  .
2. Guillermo (Willie) Benegas. 
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اینک باه   ،حوصلگی پشت سر نهاده بی و دومکمپ چند روز ماندگاری در 
 بودیم.در حال صعود  ومکمپ س دنبال سایرین و شرپاها به سمت

ی هاا  طنااب  متر وارد 6111 ارتفاع ازولی  بود. ابتدای مسیر کم شیب

متار   111حادود  و  4811ارتفااع  در کمپ سوم تایم ماا   یم. شد مییابت 
یاابی باه آن چنادان     قرار داشت و دست ها سایر تیمسوم از کمپ  تر پایین

دشوار نبود. با این حال فضای کم کمپ و شیب تند آن موجب شاده باود   

 درچاا خاروج از  جاایی کاه    از آندر داخل چادرها سر کنایم و   به اجبارتا 
از خاوردن  ، و استفاده از طناب مقدور نباود بدون کفش سنگین، کرامپون 

 کردیم. می به مایعات بسندهتنها و  نمودهغذای زیاد اجتناب 

آمدناد چادرهاا را    مای دوم کمپ روز بعد و با رسیدن شرپاهایی که از 
ترک کردیم و خود را به کمپ باال رساندیم. اغلب کوهنوردان باا اساتفاده   

و کپسول اکسیژن به سمت گردنه در حرکات بودناد و طبیعای     از ماسک
نفاری آرام و در پای ساایرین     چهاار هم رفتند. ما  میاز ما باال  تر بود سریع
 8. تراورس زیر ناوار زرد شد میبیشتر مان  فاصله مرور بهیم و کرد میحرکت 

در روزی سارد   11سال یی صعود لوتسه در هوا همبسیار سرد بود و به یاد 
 حرکات   1هاا  وفانی افتادم که در هوایی خراب باه سامت گارده ژناوی    و ط

 کرده بودیم.

ی نوار زرد را در سکوت و خلوتی مسیر طی کاردیم. ساایرین   ها صخره
رسیده بودند و ما هنوز ساعتی راه داشاتیم. بااالی    ها به گرده ژنویتقریباً 

 
1. yellow band. 

 خومبو منطقه یخى آبشار از که مسیرى یافتن با توانستند سوییسى گروه یک 8151 سال در .1

 باه  رسایدن  تاا  را ناورگى  تنزیناگ  و المبرت ریموند ىها نام به تیم اعضاى از تن دو گذشت،مى

 سانگی  خطی لوتسه، کوه جنوبی ضلع حدفاصل و مسیر این در .دهند یارى مترى 1611 ارتفاع

 و صاعود  باه  مجباور  جناوبی  گردناه  باه  رسیدن برای کوهنوردان و است سرازیر پایین سمت به

 صاعودکنندگان  نخساتین  را سنگی گرده این. هستند جنوبی گردنه سمت به آن تروارس سپس

 .نهادند نام ها ژنوی گرده دبودن ژنو شهر از که 8151 سال تیم اعضای یعنی آن
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د مان وار  همشغول شدیم. گرسنگی فشار زیاادی با  به استراحت  ها صخره
نبود و باید پیش از غروب  ای هم، اما چارکرد میکرده بود و احساس ضعف 

پرداختیم. قصدمان حرکت شبانه به سامت قلاه    میدر کمپ به استراحت 
 بود و نیازمند استراحت بودیم.

 

 
 

 رُخ لوتسه مع وف به لوتسه فاس
 

ت پچ نفارا  رفتم. چندبار پچ میهمچنان کند و خسته جلوتر از سایرین باال 
را شنیدم و احساس کردم از چیزی دلگیرناد. علات را جویاا شادم. ابتادا      

ولی بعد به حرف آمدند و از کندی حرکتم گله کردناد. علات    ،منکر شدند
عنوان کردم و پیشنهاد شان  را که گرسنگی و کم غذایی روز قبل بود برای

ز کمای  ولی احترام گذاشتند و پس ا ،باال روند تر جلوتر و سریع ها دادم آن
 استراحت و خوردن کمی تنقالت و نوشیدن آب راهی باال شدیم.

 گیار باود ولای     زیر گارده نفاس  و البته کوبیده شده  پُر برفشیب تند 
دوسات داشاتم از    ه باود و بارد  را باالام  همیل تماشای گردنه جنوبی روحی
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باال رفاتم و نخساتین    تر گردنه و قله را ببینم پس سریع گرده سنگی،فراز 
 ی گرده نهادم.ها را بر سنگ ها مقد

پرتکااپو بار   ر شرپاها و کوهنوردان در البسه پَ ؛چادرهای رنگ و وارنگ

 ها روی گردنه مشغول برپا کردن چادرها و استقرار بودند. روی گرده ژنوی
 هاا  مشغول استراحت شدم و سایرین هم به مارور رسایدند. یکای از بچاه    

 دانام  نمیرا به راحتی آمدم جا  ینا. او گفت تا کرد میاحساس تنگی نفس 
 ه نفس کم آوردم. شاید تغییر محیط موجب آن شده.بار یکچرا به 

 

 
 

متار را تجرباه    1111ارتفااع  اینک برای نخساتین باار    فتگ میاو درست 

کرده بود. جایی که با هر مکان دیگری متفاوت است. جبهه شرقی اورست 
اشت. ماا باه باام دنیاا از هار      ی رنگی لبخند بر لب دها نیز از پشت عینک

 شده بودیم. تر زمانی نزدیک



 

 
 
 

 

 
 

 باالترین طلوع

 
گردنــه جنــوبی اورســت مــابین دو قلــه اورســت بــام دنیــا و لوتســه  

ضـل    چهارمین کوه مرتف  دنیا قرار دارد. در  قیقـت ایـن گردنـه در   
جبهـه جنـوبی آن. علـت اصـلی     نـه   جنوب شرقی اورست قرار گرفته

گردنه به عنـوان گردنـه جنـوبی در اصـل موقعیـت آن       گذاری این نام
نسبت به قله شمالی اورسـت اسـت کـه از انتهـای گردنـه بـه خـوبی        

در ضل  جنوبی اورست قلـه خومبوتسـه )تسـه    که  در  الیهویداست.
باشد( قرار گرفته و شاید بتوان گردنـه   میدر زبان نپالی به معنای قله 

قله اورست دانست. در اصـل   جنوبی اصلی را گردنه بین خومبوتسه و
ی اطراف اورست بر همین منوال ها گذاری گردنه نیز نام 6392تا سال 
ی خود گردنه شـرقی را  ها س در گزارشییاعضای تیم سوکه  آنبود تا 

بر اساس موقعیتش نسبت به قله شمالی اورست، گردنـه جنـوبی نـام    
بهتـرین   وسعتش و به رغم بادهـای شـدیدش   دلیل بهاین مکان نهادند. 

یی است که از جبهه نپـال و بـه   ها محل برای برپایی کمپ چهارم تیم
 نهند. میقصد صعود اورست بر آن گام 

 
حرکت کنیم، برای همین یک سااعتی زودتار لاوازمم رو     18ساعت قراره 

جمع و جور کردم تا به موقع حاضر باشام. سااعتی از تاریاک شادن هاوا      
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آفتااب تونساتم   غروب و تا زمان  مکمپ چهار ذره. پس از رسیدن بهگ می
هم از خستگی بود و گرناه هیجاان صاعود و آرزوی      کمی چرت بزنم. اون

 خوب بودن هوا فکرم رو به هم ریخته.  

روی گردنه جنوبی رسیدیم. اغلب وقت  مکمپ چهار به 85ساعت حدود 
 ناوردی  کاوه و نفرات مشغول بودم. دیدن جسد  ها را روی گردنه به نظاره تیم

و هساتند   هاا  در فصول گرم کاالغ او  نشین همست، و تنها این باال ها الکه س
از باود.   هحاالم رو گرفتا   اناد،  هدرآورد اش ریهاا  چشم ها هم از روی غریزه آن

دهد، حالتی که توصایف آن   دیدن این منظره حالت عجیبی به آدم دست می
یناد و  ب چه را کاه مای   ست انسان؛ آن سر نیست. حکایت عجیبییَبه راحتی مُ
جاز عجاز و   کناد، و آن چیازی نیسات     کند به سرعت فراموش می لمس می

تماشاای غاروب زیباای گردناه جناوبی       طور همینناتوانی در مقابل طبیعت! 
 . ....... جذاب بود. بلندترین غروب آفتاب زندگیم واقعاًبرایم 

از نسابت باه اطاراف     باز و گساترده طر وسعت گردنه جنوبی و دید خا به
متاری باا کماپ     811هام  تنها سنگ موجاود   .با داشتمدستشویی اِرفتن به 
نزدیاک  آدم رو از پشات آن  در چشام   بای  البته وجود اون جسد د،فاصله دار

 ومکماپ سا   دراقامات  کنه! طی یکای دو روز   میپشیمون به آن محل  شدن
جاا   ایان طر دشواری محل برای توالت، غذای درست و حسابی نخاوردم.  خا به

عات نتونستم چیزی گیر بیارم. برای هماین باه چاادر پنااه     هم جز قدری مای
عااملی اسات تاا از    التهاب صعود و سروصدای شرپاها  .م تا کمی بخوابمبر می

 .این کار منصرف شوم

باز برای دستشویی بیرون  8هارنسپیش از پوشیدن  11335ساعت حدود 
ول پوشیدن مشغپس از بازگشت  .درس می. تاریکی هوا این بار به دادم روم می

کااری دشاوار و   ایان بااال   م که خودش وش می هایم کرامپونبستن و  ها کفش
. کاپشن و شالوار چینای دسات    کنم مییم نگاه ها سااست. کمی به لب سخت

دوم! ولی مطمئن هستم از لوازم بسیاری از شرپاها بهتر است! با همین حرف 
 

1. Harness. 
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کاه  شود  دیده مینی ی پیشاها م. بیرون از چادر نور چراغنک میخودم را آرام 
شرپاهایی هستند کاه بارای    ها نآبه سمت بالکونی در حرکت هستند. اغلب 

گذاری مسیر زیر قله جنوبی و زیان اسابی باین قلاه جناوبی تاا بااالی         یابت
یکای دو نفار اغلاب     جاز  به. روند میپیش از سایر نفرات باال  8قدمگاه هیالری

 18سااعت   زماان تعیاین شاده   . قادری از  اناد  هبیرون چادرها ایساتاد  ها بچه
سرپرست دوم و سرپرسات  دقیقه از اقبال  18331حدود ساعت  .گذشته است

ند اتمام ا هکرد یی که دیرها با بچهاو هم تا حرکت کنیم.  مهخوا می صعودتیم 
. حاال ما هم جزوی از ساتون چاراغ   یمافت میو دقایقی بعد راه  کند میحجت 
 .یمرو میباال  شتهستیم که به دنبال سرنو ها پیشانی

یرناد و هماین   گ مای در یاک خاط قارار     مرور بهاز دورتادور گردنه  ها تیم
. پشات  تاریاک اسات  . هوا بسیار ازداند میدر تیم ما فاصله  مرور بهن حضورشا

پنجمین کوه دنیاا را تشاخیص    4چهارمین و ماکالو 1لوتسه هولناک حشبسر 
تارس در  یعنی تبات    شمالیمی ماکالو و فالت یرعد و برب همراه دا .دهم می
! با این حاال آسامان جناوب و    چه باشددر تعقیب ما اگر که  اندازد ها می دل

داری شهاب سنگی از باالی سارمان باه جاو    گر است و گاه صافباالی سرمان 
ذرد خود را با تماشاای  گ میکنم زمان به سرعت  می. احساس کند میبرخورد 

و عقب رفتن در ساتون کوهناوردان    و جلو ها رعد و برب ماکالو، شهاب سنگ
 هاا  از آنخیلای  ظااهراً  رسد.  میکنم. دیگر صدای اقبال به گوش ن میسرگرم 
 یم.رس می 3به نزدیکی بالکونی بانوانم. با عظیم و دو تن از ای هگرفتفاصله 

ش موجاب  یصادا  ماناد،  مای  تار  کمای عقاب  مان  ی همراهها خانمیکی از 
توقاف   هاا  تاا رسایدن بچاه    خاواهم  میم د تا کمی توقف کنیم. از عظیوش می

 
 صاعود  دشاواری  دلیال  باه  که ارتفاع متر 85 حدود با عمودی است ای صخره هیالری قدمگاه .8
 در ادمونادهیالری  را مسایر  ایان  باار  نخساتین . شاده  معاروف  متری 1111 حدود ارتفاع در آن

 .است شده معروف هیالری لهپ یا قدمگاه به رو این از. نمود عبور نورگی تنسینگ شرپا حمایت
2. Lhotse. 

3. Makalu. 

3 .Balcuny خاود  آخار  کمپ کوهنوردان گذشته در که متر 1511 ارتفاع در است تختی محل 
 .  کردند جا برپا می در آن را
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همه با هم باشایم.   استبهتر ، ردپذی میولی بعد  ندک میکنیم، ابتدا مخالفت 
و بایاد   ذاردگ میی روز هوا رو به خرابی ها کرده از نیمه بینی پیشهواشناسی 

علت مخالفات عظایم هام بایم     ی پیشرو برسانیم. ها ن را به تیمخودمازودتر 
ی هاا  چاراغ باشاد.   مای صاعود  زماان  ب و از دست دادن برخورد با هوای خرا

طر سارما  خاا  باه  هاا  بچاه  یم ببینیم.توان میرا زیر قله جنوبی  نخستین نفرات
است باه  سردتر جا  آنند. اگرچه هد میپیشنهاد حرکت و توقف در بالکونی را 

 یم. حاال رس می متر 1511در . دقایقی بعد به سکوی بالکونی پذیرم ناچار می
ناداریم.  زمان زیاادی  و تا طلوع زده  خورد و نوشید. سپیدهغذا می د کشو می

 زند. میضربه مان  یها باد با شدت به گونه
رساند. عظایم قصاد     میکه نخستین نفرات است مان طوالنی شده  توقف
گویم اگر سایرین نرسند، پایین باید جواب ده نفر را بادهیم!   . میردحرکت دا

میلیاون نفار را بادهیم!     81جواب باید ایران  درگوید اگر قله صعود نشود  می
پشتی محمود کمای آب بارایش    . از کولهیمافت حرفش منطقی است به راه می

آوردم. به شدت خسته است. او از زمان رسیدن به گردنه جناوبی بهام    میدر 
دهد با روشن شادن هاوا بهتار     ریخته با این حال تجربه همراهیش نشان می

ماان خواساتار    دلیال مادت طاوالنی توقاف     رسد. به خواهد شد. اقبال هم می
افتایم. از دور صادای اقباال را     پاذیرد و ماا باه راه مای     شویم. مای  حرکت می

 به فکر محلی برایخواهد از جمع جدا نشود. جالل  شنوم که از جالل می می
جدا کرده و سراسایمه باه    ها خود را از یابت. به همین دلیل استدستشویی 
ام.  که غذای سنگین نخورده گردد! باز هم خرسندم از این میگاه  دنبال مخفی

کانم تاا کمای     دیگر آفتاب در حال طلوع است. روکش دساتکش را بااز مای   
عکاسی کنم. این بلندترین طلوع خورشاید در زنادگیم خواهاد باود. ارتفااع      

ها جلوتر در حال پیشروی به سمت قلاه جناوبی    متر است. بچه 1611حدود 
شاان   دوربین را در لباس پرم قرار داده با عجلاه باه سامت    هستند. سراسیمه

زده. روکاش دستکشام را    کنم انگشتان دست راستم یاخ  روم. احساس می می
م. نکا  مای . به پشت سر نگاه استم به زمین افتاده ا که برای عکاسی در آورده

م باه دنباالش باروم! ولای از تارس      ار! حوصاله ناد  استتر  متر پایین 11-41
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که با باد همراه شود آن  آنم و پیش از ردگ میقله به سرعت باز سرمای شدید
 .کنم را برداشته و به دست می

 

 
 

 مسا  قله شنوبی تا قدمیا  هاالرر
 

 بختاناه  خاوش . اسات  دهناده آزاری زیر قله جنوبی کمی پرشایب و  ها صخره
یم. روی قلااه جنااوبی مساایری رویااایی را بااه تماشااا   ارترافیکاای در آن نااد

. دهاد یم را ناوازش  هاا  دارم تا آفتاب گونه میماسک را از صورتم برنشینم.  می
نوبت خود بارای ورود باه    ستونی از کوهنوردان پشت قدمگاه هیالری منتظر
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 44ساال  بینم. شرپای  میرا  8ایمانشرپا . جلوتر اند هایستادشان  یها یال آرزو
حبت . خرساند از تجدیاد دیادار دقاایقی باا هام باه صا        در اورسات  ها ایرانی
 صعودنشینیم. او شرپای کوهنوردان مغولستانی است و این صعود دومین  می

کنناد و ماا همچناان منتظار      مای زودتر حرکات   ها خواهد بود. آن او اورست
ی اکسایژن  هاا  کپسول ،گذشتهمان  از توقف . یک ساعتمانیم میمان  دوستان

الی را کنایم و کپساول خا    میتعوید  یمرا که از گردنه جنوبی بر صورت دار
بباریم.   پایینبه و با خود  شتهبرداآن را  دهیم تا در بازگشت میجا قرار  همان

. اقباال  اناد  هقدمگاه هیالری را پشت سار نهااد   ها تیمسایر هوا آفتابی است و 
 باار دیگار از او  اسات.  شان  هستند. او نگران تر عقب ها رسد. دو نفر از بچه می
و قدم در مسیر پار التهااب زیان     دذیرپ می. حرکت کنیمخواهیم تا زودتر  می

 ذاریم.گ میاسبی بین قله جنوبی و قدمگاه هیالری 

یی که بایش  ها از صخره -و ادامه راه هیالری چند عکس از مسیر قدمگاه 
پشت آن را  شرپا تنسینگ نورگیهیالری در حمایت ادموند سال قبل  51از 

یاال عباادت   آن را  رسیم، میبه یال انتهایی مسیر برداشته و   - سر نهاده بود
یریم. چندتن از شارپاهای تایم   گ مینام نهادم و آرام شیب مالیم قله را پیش 

شانوم کاه از    مای را  1شارپا بر روی قله مشغول عکاسی هستند. صادای الکپا 
او شرپای ارشد تایم   دهد. میرا مان  پشت بیسیم به کمپ اصلی خبر رسیدن

سااعت   باشاد.  میر دوم تیم ایران سردا "نم دندوسُ"صعودمان است و پس از 
سال پاس از نخساتین صاعود     51باشد.  می 1115 می 41روز دقیقه  81385

 جادا  هاا  بارداری از بچاه   برای عکاسی و فایلم  4.اورست توسط تیم جان هانت
 
 ایار  بر و 8413 سال پاییز در او متاسفانه. بود 8444 سال در ایران تیم شرپای گورانگ ایمان .8

 و دیگار  شرپای 81 همراه به متر 6118 ارتفاع به Kang Guru گورو کانگ کوه در بهمن سقوط
 .  باشد می هیمالیا تاریخ حواد  ترین تلخ از یکی حادیه این. شد کشته گروه فرانسوی عضو 4
حیارت  زماان  در را اورسات  قلاه  Lhakpa Gelu Sherpa شرپا جلو الکپا 1114 می ماه در .1

 83 ساابقه  وی. کارد  صعود جنوبی جبهه اصلی کمپ از یانیه 36 و دقیقه 56 و ساعت 81 انگیز
 .دارد کارنامه در را دنیا بام صعود بار
 توساط  او تیم می 11 روز در که بود 8154 سال در ها  بریتانیایی تیم سرپرست نتها جان سر .4

 .گردید دنیا بام صعود به موف  تنسینگ شرپا و هیالری ادموند
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آن را  پرساد تاا   میکشم. الکپا نامم را  میی آخر را به تصویر ها م و گامشو می
ماان در   فریادهای خوشحالی دوستانوید. به سرپرست تیم در کمپ اصلی بگ
. بار خاالف انتظاارم هایچ هیجاانی در      رسد کمپ اصلی از رادیو به گوش می

 وجودم نیست!. 
رفته و اینک به اتمام رسیده! ماساک  گ میکاری بوده که باید انجام ظاهراً 

. دورباین  بنادم  مای م و شیر کپسول را بارای بازگشات   نک میاکسیژن را جدا 
کانم. بااطری    مای ذارم و با آنالوگ شاروع باه عکاسای    گ میکنار دیجیتال را 
 بااطری از  ،بیش از این ولی ،برداری به سرعت رو به تخلیه است دوربین فیلم

دختر و پسار شارپایی در آغاوش هام گریاه       تر پایین. قدری آن انتظار ندارم
خوانناد.   مای و دعاا   کند میصحبت  پایینکنند. دخترک توسط بیسیم با  می
دارد که با شرپای همراهش  نام "8مونی مولیپاتی"متوجه شدم دخترک  اًبعد
! ایان  کردناد  برگازار مای  را  شاان  ازدواجمراسم فراز اورست  بر "1پم دورجی"

 ازدواج دنیاست!مراسم بلندترین 
 

 
 ددی  درآمدند دخق  و پس  نپالی که ب  ف از اور،ت به تاد ازدواج دک

 
1. Moni Mulepati. 
2. Pem Dorjee Sherpa. 
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در حاال صاعود هساتند و     ای هیر شمالی عدنگرم از مس میبه ضلع دیگر قله 
. اند ایستاده 8. افراد زیادی هم در کنار سه پایه قلهفاصله چندانی تا قله ندارند

عظیم که از قله جنوبی تاا قلاه   پس از انداختن چند عکس و کمی استراحت 
ولی من  ،برود پایین ها اصلی ماسک خود را برداشته قصد دارد به همراه خانم

باه   هاا   گفاتن بچاه  تا رسیدن سایرین بمانم. از دور صدای ماشااهلل خواهم  می
رسد. اقبال و جالل و سایرین بر روی یاال و نزدیاک قلاه هساتند.      میگوش 
یریم. شرپای راهبی که مراسم عقد کوهناوردان را  گ میرا در آغوش  دیگر یک

اجرا نموده بود در کنار سه پایاه قلاه مشاغول دعاا خوانادن اسات. تسابیح        
بار روی ساه پایاه قارار     آن را  خواناد و  مای ی بر گردن دارد. بر آن دعا درشت
برای یادگاری برداشته و آن را  ویم بد نیست با رفتنشگ میدهد. با خودم  می

به دنباال چناد تکاه سانگ      ها م! زیر برفشو می با خود ببرم! منتظر رفتنش
ساه پایاه   تسابیح بار روی    کانم  سر بلند مای . با خود پایین ببرمردم تا گ می

من تنهاا کسای   ظاهراً . کند نیست و شرپا متعجب به جای خالی آن نگاه می
 ! نبودم که به این فکر افتاده بودم

. قصد بازگشت دارم. در ایان مادت باا هار     دقیقه است یازده و سیساعت 
باه حالات اول بااز    دوبااره  کرد و با حرکات   زدن می توقفی بدنم شروع به یخ

بود و ابر تمام آسمان را پوشانده بود. پاس دیگار    گشت! باد شدیدتر شده می
در نگااهم حسارتی از   کاه   و در حاالی  کنم . با قله وداع میماندن جایز نیست

شوند. هناوز   رضا و محمود نیز از دور دیده می شوم. سرازیر می ترکش نیست
رسد. باالی قدمگاه هیالری  ام که جالل هم به من می مسیر زیادی را نپیموده

 بینم. را در حال بازگشت می سایرین

 
 قارار  دنیاا  بام فراز بر را فلزیی پایه سه اورست صعود از پس چینی کوهنوردان 8145 سال در .8

 یاادبود  هاای  پارچم  و کارده  تصاویربرداری  صعودشان نشان عنوان به آن از کوهنوردان که دادند
 در کاه  "رامیاد پی "هاا،  یایتالیای تحقیقاتی مرکز 8111 سال در. نمودند می متصل آن به را خود

 کوهناورد  کمک با قله هوای و آب و ارتفاع وضعیت گیری اندازه برای دارد قرار "لوبوچه " دهکده
 باه  را ای پایاه  ساه ( چونگاا  کاانچن  روی بار  8111 سال در مرگ) "شامو بنیو " فرانسوی فقید
 قلاه  به را اه چینی پایه سه ها همچنین آن ،ندنمود نصب قله روی بر تحقیقاتی امور انجام منظور
 .دادند انتقال اورست جنوبی
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 اور،ت از ف از قله شنوبی
 

ی هاا  و از نقااب روم  پاایین مای  را دست به طناب  ها با خیال راحت صخره
انادازم. از   مای ذرم. نزدیک قله جنوبی به پشت سر نگاهی گ میزین اسبی 

کنم. اقبال را  میکجا رفته! چند بار صدایش  دانم نمیجالل خبری نیست! 
زنام در جاایی باه     حادس مای   قصد فرود دارد. ها که باالی صخرهبینم  می
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جاالل از نقاابی   که م وش میمتوجه  بعداً. انتظار اقبال مانده تا با هم بیایند
نااجی او شاده اسات. او پاس از     طناب یابت  ،سقوط کرده پاییننازک به 
فاصاله   احتمااالً ولای صادای بااد و     کارده اسات،   چندبار مرا صدا سقوط
فارود از   به هنگاام اقبال هم  است.شده  او مانع از شنیدن صدایمان  میان

 بختاناه  خاوش . کارده اسات  قدمگاه هیالری تا انتهای طناب فرود ساقوط  
او با کماک  های تبت شده است.  مانع سقوط او به درهانتهای طناب  ی گره

 ردد.گ میشرپاها به باال باز 

به قاولم   توانستمد، نوش دیده میی خالی ها بر روی قله جنوبی کپسول
م! بعدها این کوتااهی خااطره   ردانگبازبا خود و کپسول خالی را  کنمعمل 

بیانم   می ها از قله جنوبی شرپایی را روی برف تر پایینتلخی شد در ذهنم! 
ی خاالی  ها سنگینش حکایت از حمل کپسول پشتی کولهکه دراز کشیده. 

فروشند تاا هام باه     یمروپیه  111اصلی را در کمپ  ها کپسول ها دارد. آن
جاا   ایان نوایی برسند و هم محیط را تخلیه و پاکسازی کنند. پس مان تاا   

آب   میک شرپای نپالیبه سولم مغروضم! نهادن کپ طر جاخا بهرویپه  111
در برخورد باا سانگ   زانوهایش و قصد همراهیش را دارم. یکی از  دهم می

باا   شاود.  مای  محوو در ابرها  کند می زخمی شده! پس از استراحت تشکر
م. کسای در ماه مارا    وشان  میصدایی  از پشت سر ،منک میرفتنش حرکت 

م. کسی کرامپون باه دسات در حاال    نک می. به پشت سر نگاه ندز میصدا 
دارد. جالل اسات کاه    ن است. صدایش حکایت از خشکی گلونزدیک شد

م حکایت سقوطش پرس مید. حالش را شو می غرب در برف پودری نزدیک
کنم تا کرامپاونش   میو کمک شوم  خوشحال می! از سالمتیش ویدگ میرا 

د. شاو  مای  رویم و نزدیاک باالکونی او جادا    می پایینرا ببندد. کمی با هم 
کانم.   مای مسیر بالکونی تا گردنه را به تنهاایی و غارب در خساتگی طای     

خاود  و کرده  بازرا  ها ساعتی بعد کنار چادرمان در گردنه جنوبی کرامپون
 کنم! میه خواب در شبی سرد و بدون کیسه خواب را آماد
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 ب  ف از اور،ت
 

، اما سر و صدای سُنم شرپا مرا به خاود  است چند ساعت گذشته دانم نمی

یرد و بعد سرو صدایی گ میشنوم که سراغ مرا  میآورد. صدای اقبال را  می
او در  بختاناه  خاوش . اسات بر روی یاخ   ها که حاکی از سقوط یکی از بچه

تر شادن   ردد. با تاریکگ میف پودر گیر کرده و بدون آسیب به چادر باز بر
. من و دکتر هر دو بدون کیساه  کند میکم سرما به وجودمان نفوذ  هوا کم

خواب قصد مبارزه با سرما را داریم. دیروز موقع باال آمدن به طرف گردناه  
د باه  عوصا جنوبی کیسه خواب سنگینم را نیاوردم با این امید که پاس از  

 بدون کیساه خاواب در   مانی شبکمپ سوم برگردم. ولی اکنون مجبور به 

 ،یارد گ مای هستم! دکتر از شرپاها یک کپسول گاز به امانات   مکمپ چهار
کنایم   میرا بغل  دیگر یکولی شک دارم کفاف شب سرد را بدهد! از سرما 

ساوزد و باه    مای دهیم. با هر چرتی دساتم   میقرار مان  و کپسول را جلوی
ولای خطار خاواب و     ،خاموش کنایم آن را  یریمگ میآیم. تصمیم  میود خ
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اسات. پاس از کمای نفاوذ سارما باه        هاا  زدن بدتر از ساوختن دسات   یخ
د ولی شو می ندی سپریکنیم. دقای  به کر میوجودمان باز چراغ را روشن 

تفاوتی سرمای هاوا را نادیاده    بی اتمام کار موجب شده با شعف موفقیت و
ظاهراً کنند.  میآید. دکتر را خبر  میصدای ناله  تر طرف ی آنبگیریم. قدر

یم هاا  است و من باید تا صبح تنها با اجاب دستشده کسی دچار کوربرفی 
باه کنااری   آن را د شاو  مای  ی شب گااز کپساول تماام   ها را بسوزانم! نیمه

کانم   می. احساس گرما روم میغرب در افکار پریشان به خواب  و اندازم می
 نفار  یاک بلندشاو  "ربایاد!   مای دای اقبال لحضات شیرین خوابم را و باز ص
آفتااب گردناه    "!برگاردیم  پاایین تا دیر نشده باید به  شدهبرفی  کوردچار 

نگارم!   مای ام  هوزد و من به دستان سرخ شد میجنوبی را فراگرفته. بادی ن
 .. .... چرا خوشحال نباشم



 

 
 
 
 

 
 سقوط بالگرد

 
بـه   هـا  ای  کوهستانی اکثـر نقـل و انتقـال   شر دلیل بهدر کشور نپال 

آن هـم در  یـرد.  گ میبالگرد و هواپیماهای دو موتوره صورت ی  وسیله
ارتفا  باال که همراه است با رقیق بودن هوا، بادهای شدید و خطاهای 

عوامـل بـروز    هـا از  است و همـه ایـن  ارتفا   از نتای  انسانی که خود
 !آید میمار  وادث در پروازها در این کشور به ش

در لوکال بالگرد  امل همسر  6389از نخستین باری که در سال 
تا کنون  وادث بسیاری از ایـن  ، سقوط نمود و دختر ادموند هیالری

د هـوایی و  دست در ارتفاعات هیمالیا رخ داده. با این  ال نیاز به امدا
 ویـژه  بـه موجـب شـده تـا گردشـگران و      هـا  سرعت در نقل و انتقال

ــورد ــده  کوهن ــوادث را نادی ــهان   ــایل  و گرفت ــن وس ــتفاده از ای   اس
به تجارتی سودآور و البته مفیـد در منطقـه بـدل     نمایند که در نتیجه

 .شده است

 
یم. اکنار  کارد  مای آخرین روزهای حضور در کمپ اصلی رو ساپری  تقریباً 
. هزینه هار پارواز   روند میبا بالگرد از کمپ اصلی به طرف کاتماندو  ها تیم
ی مسایر  جاا  به دالر است و 4111د از کمپ اصلی تا کاتماندو حدود بالگر
رسند. سفری جالب کاه باا    میساعت نفرات به شهر  8روزه در مدت  4-3

و در فرودگاه کاتمانادو باا دماای بااالی      شدهکت پر از کمپ اصلی شروع 
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یی کاه در  ها . برای اونیابد میدرجه در هوایی شرجی و مرطوب پایان  45
مااه حماام    1یی که حادود  ها منتظر پروازشون هستند دیدن آدمفرودگاه 

ی هاا  موهایی بلند و صاورت ، یی کنیفها با لباس، درست و حسابی نرفتند
د جالب باشد. حال اضافه کنید کت پر و شلوار و لباس پالر توان میسوخته 

 !نیست؟دار  رو در اون هوای گرم و دم کرده! خنده

کوی اختصاصی فرود بالگردهاا باه کماپ    روز صبح تازه از کنار س اون

برگشته بودیم. سکوی فرود بر روی یک مورن کمی دورتر از کمپ اصالی  
قرار داشت. علت فاصله سکو تا کمپ هم احتیاطی بود کاه باه خارج داده    

 !تا در صورت بروز مشکل بالگردها روی کمپ اصلی زماین نخورناد   دبودن

رکت طارف قراردادماون   از دو روز قبل باه اشاکال مختلاف از طریا  شا     
ولای   ،منتقل کنیم پایینبه  اد کرده بودیم تا نفر بیمار تیم رتقاضای بالگر

باه مشاکل برخاورده باود و هماه       هاا  تمامی پروازها پر بودند. همه تالش
 بینای  پایش ن روز صابح  آناد.  داد مای  ای هوایی قول پرواز بعد رها شرکت

صبح زود به پای ساکو  تصمیم گرفتیم  شده بود.هوای خوب در آغاز صبح 

 !مون جا ندادند به زور نفرات رو سوار کنیم بریم و اگر به نفرات

باا خدماه پارواز     را که جمعاً ها ای هنفره کر 1تیم ، قرار بود اولین پرواز
نزدیاک ساکو منتظار باالگرد      هاا  ای هند به کاتماند ببرد. کرشد مینفر  81

بدهند نفر بیمار تیم ما باا  بودند. هر چقدر ازشون خواهش کردیم تا اجازه 

 قبول نکردند!  ها دو همراه دیگه سوار بشن اون

ما رو به بالگرد دوم که یک ساعت بعد قرار باود بیااد حوالاه     ها ای کره
دادند! البته تا یک ساعت بعد امکان خرابی هاوا وجاود داشات! ضامن      می

نفارات را  پرواز دوم هم اجازه سوار کردن کننده  رزرو ممکن بود تیمکه  آن
د راه کماپ  یم بایا شاد  مین بیماراگر اون روز موف  به انتقال  ضمناًندهد! 

یم کارد  مای کشید طی  میروز طول  دوکه حدود  ااصلی تا دهکده پریچه ر
 اشساتن بالگردهاا بیشاتر باود نفارات ر     ر که امکان نمت 3111تا از ارتفاع 
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لگرد اون رو به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا با نشساتن باا  ، یمهدانتقال 
 !مون رو سوار کنیم اشغال کرده و نفرات
ترک کردناد تاا    ای بالگرد به گوش رسید. همه سکو راز دور سرو صدا

ممکن باود در هنگاام   که  آنرو از زمین جدا نکند! ضمن  ها باد بالگرد اون

فرود بالگرد از روی سکوی ناپایدار سقوط کرده و به نفرات برخاورد کناد!   
 81ظرفیتش بایش از   داد میگردی بسیار بزرگ که نشون لحظاتی بعد بال
متار نفارات    5451ارتفااع بااالی کماپ اصالی      دلیال  بهنفر است و البته 
از اطرف پراکناده   ابه سکو نزدیک شد و همه ر کند میبیشتری رو حمل ن

کرد. با باز شدن درب بالگرد باه سامت آن هجاوم باردیم و دورادور آن را     

و شرپاها حیران و مبهوت به عملیاات جنگای ماا     ها ای هاشغال کردیم! کر
کاه   هاا  ند! برانکارد وارد بالگرد شاد و متعاقاب آن بقیاه بچاه    کرد مینگاه 

جا بارای خاود   تقریباً نداشتند هم سوار شدند  اروز پیاده روی ر 3حوصله 
 ! ها ای ههم نبود چه رسد به کر خدمه پرواز

خالص شده بودند با داد  ک واردهش هم که تازه از شرها خلبان و کمک

موافقات   هاا  داشتند! اما در نهایات اون  ار ها و فریاد قصد بیرون کردن بچه
باه  ساوار بشاوند و باالگرد     ای هعضو تیم ما به همراه پانج کار   3کردند تا 

 ! دسرعت بلند شد و کمپ را ترک کر
که از سفر باز مانده  ها و شرپای ارشد اون ای هاما سه کوه نورد دیگر کر

 ان راشا  بودند با آمدن به کمپ ما شروع به داد و فریااد کردناد تاا خشام    

معتقد بودن ما باید نفر بیماارمون را باا برانکاارد باه      ها نشون بدهند. اون
یم! سردار کرد میبا یاک به دهکده پریچه حمل جا  آنگوراکشب برده و از 
الگرد دوم تونستید صبر کنید تا ب میشما  فتگ می ها ای هپر سرو صدای کر

باا   هاا  ای هفرستادید! در هار حاال کار    می پایین اتان ر ن نفراتآبیاید و با 
 پاایین رشان را بستند تا پیااده تاا   با کولهگرفتن هزینه بالگرد آرام شدند و 

 .گز کنند و ما با شنیدن سرو صدای بالگرد دوم از چادرهاا بیارون آمادیم   
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لگرد نخسات باود در ارتفااع    از با تر که کمی کوچک MI-17 بالگرد دوم مدل
. از دور مشخص بود دود سایاه رنگای   آمد می ی به سمت کمپ اصلیتر پایین

ی کماپ اصالی سار و صادای زیاادی      هاا  . نزدیکای زد بیرون میاز دم بالگرد 
. خلباان باا تاالش    شاد  مای برخواست و خطر برخورد آن با چادرها احسااس  
دا نکارد تاا آرام بار ساکو     فراوان بالگرد را به سکو نزدیک کرد اما فرصات پیا  

بنشیند. بالگرد به کناره سکو برخورد کرد و ضمن تخریاب آن آتاش گرفات!    
کوه نوردان و شرپاها به سمت آن هجوم بردند و ضمن کندن درب آن خدمه 

حریا  داخال    طفااء محبوس بالگرد را بیرون کشیدند. اساتفاده از کپساول ا  
 ؛د. نکتاه تلاخ حادیاه   بالگرد نیز موجب شد تا آتش به سارعت خااموش شاو   

ی تبلیغااتی  هاا  ی کمک به خاموش کردن آتش پارچم جا به بودند که ای هعد
ست گرفتن کاه  خود را برای عکاسی جلوی بالگرد گرفته و شروع کردند به ژ

 .دور شدند نورد آرژانتینیبا پرخاش ویلی بنگاس کوه
 

 
 

ا دیدن این صاحنه  ند بداد میکه ما را به بالگردهای بعدی حواله  ها ای هاما کر
مسیر چهار روزه لوکال و کاتماندو را پیش گرفتند تا با لذت بردن از طبیعات  

 !ی زیبا به شهر باز گردندها بکر و جنگل



 011      سقوط بالگرد

 

 
 

 
 



 خاطرات سرزمین برفی       011

 

 

 

 
 

 


