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 ماکالو

  سیاه هیوالي
 از گزارشی

 ایران اسالمی جمهوري اعزامی هیأت ارزنده صعود

 متر 8463 ماکالو قله به

 1380 بهار نپال

  
 :  و تنظیم  ، گردآوري تهیه

 رضا زارعی
 شریک ما هاي شادي و ها غم در و کردند مان همراهی خیرشان، دعاي با که آنان همه به تقدیم

 .بودند
 



 

 

 .گیرد نمی آرام نهایت بی با خوردن پیوند به جز روحمان که اوج در نهایتیم یب دنبال به

 
  

  
 :اورست فاتحان با دیدار در انقالب رهبر 

 گسترش و تر بزرگ کارهاي انجام براي سرآغازي را اورست فتح باید کوهنورد قهرمانان« 
 ».بدانند زندگی دیگر هاي عرصه در نیز و کوهنوردي زمینه در خود هاي فعالیت

 
  
 :ایران اسالمی جمهوري رئیس خاتمی محمد سید 

 ایران اسالمی جمهوري براي دادید انجام ایران بزرگ ملّت از نمایندگی به نوردان کوه شما آنچه« 
 ».است سرافرازي و افتخار مایه
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 مطالب فهرست 

     مقدمه
 

     پیشگفتار
 
                               صورت گرفته بر روي  تاریخچه تالشهاي     ماهاکاال 

  ماکالو
  
    سیاه هیوالي فراز بر

   
  بزرگ سیاه ماکالو       اول  فصل

  
  کمپ هیالري سوي به        دوم  فصل

  
  آرزوها کاروان        سوم  فصل

  
  رؤیاها مرز از عبور       چهارم فصل

  
  سیاه هیوالي برفراز     پنجم   فصل

 
    نگاه یک در ماکالو 

    پزشکی گزارش 

    انرژي و تغذیه تدارکات گزارش 

    فنی تدارکات 

    ماکالو به اعزامی ملی تیم اعضاي معرفی 
 
 



 

 
 مقدمه

 .دارد قرار والینگر خومبو هیمالیاي منطقه در لوتسه و اورست قلل با همراه ماکالو کوه

 شمال از که است، گشته جدا چونگا چنکان هیمالیاي از آرون رودخانه وسیله به خومبو هیمالیاي
 خومبو هیمالیاي یخچالهاي از که کسی دود رودخانه وسیله به و است جریان در هیمالیا جنوب به

 از تبت و نپال مرز طول در الرأس خط این. میشود جدا روالینگ هیمالیاي از گیرد می سرچشمه
 قله سمت به اورست جنوبی گردنه سسپ و اورست قلّه ، پوموري ، چوآیو قلل از و شرق به غرب
 . است شده کشیده ماکالو قلّه و شرق به نهایت در و مییابد امتداد لوتسه

 به لوتسه و چونگا کانچن ، K 2 ، اورست قلل از پس) پا 765،27( متر 8463 ارتفاع با ماکالو
 عرض 27 و 53 و طول 87 و 05 با کوه این. میشود شناخته جهان مرتفع کوه پنجمین عنوان

 .است واقع اورست شرق مایلی 14 در جغرافیایی

 مونسن فصل از پس و آوریل و می ماههاي مونسن فصل از قبل ماکالو به دستیابی زمان بهترین 
 دهکده طریق از ماکالو اصلی کمپ به دستیابی راههاي. میباشد اکتبر ماه و سپتامبر ماه اواخر در

 .است توملینگتار فرودگاه یا بازار داران

 1380 بهار در ماکالو قلّه فاتح کوهنوردي ملّی تیم اعضاي تالش از گزارشی حاضر کتاب 
 .میباشد

 و کوهنوردي فدراسیون رئیس آقاجانی، صادق آقاي قلم به مقدمهاي کتاب نخست بخش در 
 .است آمده ماکالو قله فاتح تیم سرپرست

 این شده، پرداخته ماکالو قلّه معرفی به جوادي ابوالفضل دکتر آقاي عزیز، دوست همت به سپس 
 سیل ریچارد و کلییر جان نوشته دنیا بام بر کتاب از ترجمهاي ماهاکاال، عنوان تحت بخش

 شرح اصلی کمپ تا ماکالو به فرودگاه نزدیکترین توملینگتار راهپیمایی مسیر ادامه در میباشد،
 با عزیز خوانندگان بیشتر آشنایی يبرا ولی شد طوالنی قدري بخش این چه گر. است شده داده

 کامل طور به بخش این راهپیمایی مسیر با آشنایی نیز و باربران و نپال روستایی مردم زندگی
 شده ارائه ماکالو فتح و کشورمان کوهنوردان ارزنده تالش از گزارشی آن پی در و گردید عرضه
 .است

 پزشکی کمیته دبیر و تیم زشکپ مساعدیان، حمید دکتر همت به برنامه پزشکی گزارش 
 تغذیه ستاد مسئول طاهري علی آقاي لطف به نیز تغذیه گزارش و کوهنوردي فدراسیون
 ارتفاع بیماریهاي و مشکالت چگونگی با عزیز خوانندگان تا است شده ارایه کوهنوردي فدراسیون

 بیوگرافی بیان منض نهایت، در و شوند آشنا هیمالیا در بلندمدت برنامه یک در تغذیه نیز و
 .است شده بیان نیز ماکالو برنامه فنی تدارکات از قسمتی ماکالو قلّه فاتح تیم اعضاي
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 انتشار و چاپ براي آقاجانی صادق آقاي کوهنوردي، فدراسیون ریاست پشتیبانی از پایان در 
 نمودند مراهیه را تیم خود خیر دعا با که دوستانی تمام از همینطور. مینماییم تقدیر حاضر کتاب

 . میکنیم تشکر و قدردانی

 اهتزاز به جهان رفیع قلل تمامی فراز بر کشورمان غرورآفرین و زیبا پرچم که روزي امید به 
 .درآید

  
 زارعی رضا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 پیشگفتار
 
 اجراي ،1379 سال بهار در تبت، منطقه در شیشاپانگما و چوآیو قلل موفقیت آمیز صعود از پس 
 عالقمندان سوي از انتظار یک هیمالیا، منطقه در ایران، کوهنوردي تیم صعود ساالنه نامهبر

 .بود خارج و داخل هیمالیانوردي و کوهنوردي فعالیتهاي

 باشد دربرداشته را نظر مورد اهداف تمامی که 1380 سال صعود براي هیمالیا بعدي قله انتخاب 
 از برخی که( خارجی برجسته کوهنوردان و مدیران از دچن تنی با دلیل همین به بود دشواري کار
 که گرفت انجام مشاورهاي) بودند کرده صعود متري هزار هشت باالي قله چهارده تمامی به آنها
 در فدراسیون در خود همکاران و هیمالیا تیمهاي اعضاي کوهنورد، دوستان بعضی با آنرا نتیجه
 همچنین و انتظارات موجود، تجربیات کشورمان، تیم شرایط بررسی با نهایت، در. گذاشتم میان

 ملی تیم صعود براي سیاه هیوالي این ماکالو پاکستان، و نپال هیمالیاي مختلف قلل وضعیت
 . شد گرفته نظر در 1380 سال در کشور کوهنوردي

 اعضاي از متشکل کمیسیونی بهوسیله یخچال و کوهستان جسمانی، آمادگی مختلف آزمونهاي 
 قله وضعیت حسب بر آموزشی اردوهاي و گرفت انجام هیمالیانوردي تیمهاي فعال و ربهباتج
 کار ماکالو به صعود گردید، بررسی دقت به آموزشی وضعیت و اردوها نتایج و شد طراحی فوق

 متر، هزار هشت باالي قلل دیگر عمومی خصوصیات بودن دارا بر عالوه زیرا نبود، سادهاي
 تا کوه این که طوري به مینمود دشوار آنرا به صعود که بود فردي به منحصر شرایط داراي
 از را خود جان راه این در نیز نفر 19 و داشته صعودکننده 156 فقط میالدي 2000 سال پایان
 .بودند داده دست

 انجام خوبی به را خود وظایف نیز فنی و غذایی تدارکات بخش و میشد برگزار خوبی به اردوها 
 : داشت وجود نگرانکننده نکته دو تنها میدادند

 قرار مناسبی وضعیت در چندان زندگی مشکالت و مالی مسائل بهدلیل که: شخصی موقعیت. 1 
 را کار تا بود انگیزهاي اردونشینان تالش فقط و شده دلسرد قضایا پیگیري از که آنجا تا نداشتم
 هیأت عضو میرسلیم مصطفی سید مهندس آقاي حضور با که جلسهاي در رو این از کنم دنبال
 این بر قرار نهایت در. نمودیم برسی و مطرح نزدیک از را مسائل شد برگزار فدراسیون رئیسه
 . نمایم پیگیري نتیجه، به رسیدن تا جدي بهطور را مسائل که شد

 براي فدراسیون، 1380 سال تومانی میلیون 45 بودجه در اینکه به توجه با: مالی وضعیت. 2 
 براي بدنی تربیت سازمان مسئوالن از بنابراین بود نشده پیشبینی هزینهاي ماکالو به ودصع
 منفی پاسخ بر مبنی رسمی، نامه دو متأسفانه ولی کردیم کمک درخواست رالد، و ارز تأمین
 آقاي سازمان، معاون حمایت نیز و پرتالش ورزشکاران دلگرمی و امید اما. نمودیم دریافت
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 ریاست دفتر با که متعددي مکاتبات طی بنابراین شد کارها پیگیري پشتوانه ئقیفا سعید مهندس
 و مرکزي بانک رئیس و جمهوري ریاست دفتر پشتیبانیهاي با نهایت در شد، انجام جمهوري
 ریالی مبالغ از زیادي بخش و گردیدیم ارز دریافت به موفق هاشمیطبا مهندس آقاي خاص عنایت
 . شد تأمین مردمی کمکهاي طریق از ،گذشته سالهاي مانند هم

 نمودند یاري برنامه این اجراي در را ما همواره که سازمانهایی و اشخاص از است شایسته 
 عزیزان، این کمک بدون برنامهاي چنین اجراي که است بدیهی. نمایم سپاسگزاري و تشکر

 که رساندهاند یاري را ما امر این در نیز دیگري سازمانهاي و اشخاص یقیناً. نبود امکانپذیر
 . مینمایم قدردانی نیز آنها از و خواسته پوزش نامشان فراموشی بهدلیل

 ریاست مردمی شکایتهاي کل اداره ایران، اسالمی جمهوري ریاست دفتر رهبري، معظم مقام دفتر 
 مهندس آقاي مرکزي، بانک محترم کل رئیس جمهوري، ریاست اجرایی معاونت جمهوري،
 بدنی، تربیت سازمان پشتیبانی و خدمات کل اداره تقدسینژاد، آقاي فائقی، مهندس آقاي ،هاشمیطبا

 المپیک ملی کمیته دبیرکل فدراسیونها، مشترك امور دفتر محترم کارکنان کاشفی، سعید آقاي
 شهر شوراي ارز، دایره دولتی، حسابهاي شعبه ملی بانک امیرحسینی، سید آقاي افشارزاده، آقاي
 مهندس آقاي بدنی، تربیت سازمان برونمرزي شوراي محترم اعضاي تهران، شهرداري تهران،
 نیروي مهرآباد، فرودگاه گمرك میرسلیم، مهندس آقاي امرالهی، مهدي آقاي شهنازي، شاهرخ
لکا، هواپیمایی آژانس مدیریت ایر، گلف هواپیمایی مهرآباد، فرودگاه انتظامی  کسا، شرکت مدیریت اُ
 شبکه سیما، سوم شبکه خبر، شبکه ایران، اسالمی جمهوري سیماي و صدا اسکی، کوه تولیدي
 ورزش، خبر محترم مدیریت رادیو، سراسري شبکه رادیو، جوان شبکه ورزش، رادیو جامجم،
 شرکت مدیریت اراك، دانشگاه تغذیه علوم کارشناسان طاهري، علی آقاي ورزش، دنیاي مجله

 کوه، مجله مدیریت تیم، اعضاي محترم خانوادههاي یچ،سوئ پارس شرکت مدیریت ،2 زاگرس
 شرایط بدترین در که تیم، اعضاي تمامی از است شایسته همچنین. کوهنوردان و پیشکسوتان

) بود آن عوامل از منطقه مشکالت و خانواده از دوري که روانی، و روحی وضعیت و( منطقه
 .ایمنم تشکر دادند نشان را خودگذشتگی از و تالش نهایت

 براي را مناسبی شرایط و دادند قرار خود سرمشق را فداکاري و برادري دوستی، همواره آنها 
 پرچم درآوردن اهتزاز به که تیم، مقدس هدف هرگز و نمودند فراهم سرپرستی امور انجام



 

 این و نگرفت قرار دیگري موضوع هیچ تحتتأثیر بود ماکالو قله فراز بر ایران اسالمی جمهوري
 .رساندند ثبت به ایران نام به را بزرگ خارافت

 ). ماکالو(  سیاه هیوالي فراز بر زمان، یک در تیم، یک از نفر هفت صعود افتخار 

 صمیمانه را مشکالت و سختیها همواره که فدراسیون، در خود گرامی همکاران از پایان در 
 .مینمایم قدردانی میپذیرند

 .باشیم کشور ورزش زافزونرو شکوفایی شاهد که روزي امید به 

 ماکالوال تنگه در تیم سخت روزهاي به و میزنم ورق را خاطراتم دفتر روزها آن از فارغ اینک و 
 : میاندیشم

 به دستیابی براي حرکت. دارد مأموریت 3 کمپ به رسیدن براي گروه نخستین به عنوان »ب« تیم 
 یکی تیم افراد اما شده سپرده نفرات دترینتوانمن از یکی به تیم این سرپرستی. شده آغاز 3 کمپ
 تالش ساعت چند از پس. است فوقالعاده اوراز توانمندي گرچه میمانند باز راه در دیگري از پس

 نفرات همه تقریباً و رسیده 2 کمپ به نیز »الف« تیم. دارد را 2 کمپ به بازگشت قصد تیم متأسفانه
 شده... و غذا چادرها، در افراد اسکان چون مشکالتی بروز باعث مسئله همین و یکدیگرند کنار در

 مسیر. میشود 3 کمپ به عزیمت آماده »الف« تیم روز آن فرداي اما. گذراند باید حال هر به. است
 یا 70 ،60 با مسیرهایی در صعود. است نفسگیر و سخت بسیار و تند شیب،. است دشوار بسیار

 امکان بیسیمها بودن فرسوده بهدلیل. نیست آسانی کار متر 6400 باالي ارتفاع در درجه 80
 2 کمپ در اینک که »ب« تیم سرپرست( اوراز از گزارشهایی گاهی. ندارد وجود »الف« تیم با تماس
 بسیار نفر دو حاجی: میگوید اوراز. است آفتاب غروب نزدیکیهاي. میکنم دریافت) است مستقر
 این از نگران من و نرسند، کمپ به است ممکن شرایط این با. میکنند حرکت کند و هستند عقب

 نفرات روي بدي بسیار تأثیر »ب« تیم گذشته روز بازگشت شد؟ خواهد چه خدایا موضوع،
 این تحتتأثیر کمی هم اوراز گزارشهاي شاید. است کرده پریشان مرا افکار موضوع این و گذاشته

 از پیش نیز بودند مانده عقب که فرين دو و میرسد 3 کمپ به »الف« تیم حال هر به. بوده امر
 »الف« تیم سرپرست اقبال و میرسانند چادرها به را خود و شده محو اوراز دید از هوا تاریکی
 . است خوب همه حال بگیرد تماس گردنه روي از میشود موفق

 جاآن به را خود چشمگیر تالشی با و نمودند ترك 4 کمپ به رسیدن براي را 3 کمپ بعد روز آنها 
 من درخواست علیرغم. شدند 3 کمپ راهی مجدداً متر 7600 در استراحت کمی از پس و رساندند
 و میشود اینچنین ناچار به که بمانند متر 7200 در کردند اصرار آنها 2 کمپ به بازگشت براي

 . میمانند باقی ارتفاع آن در همچنان

. نمیشود خبري ساعتها تا ستیمه تیم بازگشت منتظر همه مهآلود هوایی در بعد روز صبح 
 تماس اوراز باالخره. است نگرانکننده شرایط. ندارد وجود 2 کمپ به نسبت دیدي هیچگونه
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 میرسد بهنظر افتاده تیم اعضاي از یکی براي اتفاقی اینکه مثل. رفته باال متر 6800 تا او. میگیرد
 سخت، شرایط آن در و متر 7000 ارتفاع در! شده چه خدایا. میآورند پائین طناب روي را کسی

 ساعتی دو. کرد کمکرسانی باید چگونه باشد آمده پیش مشکلی اگر. است چگونه بچه ها وضعیت
 کمپها به را شادي محمد خنده صداي باالخره اما. بود بینتیجه اوراز با پی در پی تماسهاي گذشت،

 آسیب و خستگی بهخاطر که است بچه ها از یکی کولهپشتی است طناب روي آنچه. بازگرداند
 .... و میکشند آنرا بدنی

 آقاجانی صادق

 ماکالو قله فاتح تیم سرپرست

 
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

   ماهاکاال 
 
 این طبق. بود شده شناخته قله سیزدهمین بهعنوان ،1884 سال در هندیها بررسی در ماکالو 

 گرفته سرچشمه خامبا نام به قهايمنط از اسم این میرسید بهنظر. بود خامبالونگ قله نام بررسی،
 .است »کاما« رود دره معنی به که دارد نام کامالونگ قله، شمالی دره گرچه باشد،

 بیشتر و نیست پذیرفتنی چندان بحث این شده گرفته »کامالونگ« از ماکالو واژه برخی، باور به 
 و است »سترگ هواي و آب« معنی به که باشد ماهاکاال سانسکریت واژه آن، منشاء که دارد امکان
 شیوا. مینماید اشاره دارد، مشهوري بادهاي که ناحیهاي در کوه این برتر و جداگانه موقعیت به

 پاس به کوه، این نام شاید و است هوایی و آب شدید دگرگونیهاي نماد نیز هندوها ویرانگر خداي
 به تبتی زبان در) آن به نزدیک بسیار یا هجا همین با( ماهاکاال که است جالب. باشد او احترام
 در غوآلسا، سنگی هرم این براي عالی توصیفی است؛ سیاه هیوالي یا بزرگ سیاه کوه معناي
 . باشد روبیده آنرا بر نشسته برفهاي باد، که مواقعی

 اکتشافات 

 و مشاهده »باري هاوارد« سوي از 1921 در ، اورست کوه بررسی نخستین ضمن ماکالو 
 را کانشونگ یخچال و کاما دره کرده حرکت جنوب سوي به تبت در خارتا از او. دش عکسبرداري

 رسید ارتفاعی به و رفت باال پتانتسه زیر تیغه تا کانشونگ از نپال، دیدن براي باري. نمود کشف
 این است، متر 6700 از بیش کمی فقط پتانتسه بلندي که آنجا از. کرد برآورد متر 6550 آنرا که

 هم متر 6000 به باري که میدهد نشان اخیر بررسیهاي و نمیرسد بهنظر قبول بلقا موضوع
 نخستین مسیر پایانی بخش( ماکالو شمالی جبهه به خوبی چشمانداز او حال هر به. است نرسیده
 باال از توانست »هوستون« 1933 در. انداخت غربی دیواره به نیز نگاهی و داشت) صعود

 قالب در »شیپتون اریک« نیز 1952 و 1951 در. بگیرد غربی و نوبیج دیواره از خوبی عکسهاي
 شیپتون، 1952 در. گرفت غربی دیواره از عکسهایی چوآیو، کاروان و اورست بررسی گروه

 دیواره از نزدیک نمایی به رفته باال پتانتسه پاي تا »بارون« یخچال »اوانز« و »لووه« ،»هیالري«
  .یافتند دست جنوبی
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  دیواره غربی ماکالو،
 
 کردند مذاکره تبت مقامات با ماکالو روي تالش پروانه گرفتن براي فرانسویها 1934 آغاز در 

 بریتانیاییها که 1953 در. دادند تغییر را آنها نظر تبتی ها شود، ریخته برنامهاي آنکه از پیش ولی
 را ماکالو دوباره ـ تندداش پروانه 1954 در تالش براي که ـ فرانسویها کردند، صعود اورست به

 یکی: است داده پروانه گروه دو به نپال دولت که دریافتند شگفتی با اما دادند، قرار توجه مورد
ر بعدها که( هیالري ادموند رهبري به نیوزیلندي دیگري و آمریکایی پس). گرفت نام ادموند س 
 1954 بارش از پس فصل رد که پذیرفتند ولی کردند درخواست 1955 براي اجازهاي فرانسویها

 .دهند انجام کوه پیرامون مقدماتی کاوشی نیز

 ویلیام« دکتر رهبري به که بودند کالیفرنیا ي»سیرا« باشگاه از نفره ده گروه یک آمریکاییها 
 انجام را اورست غربی تیغه صعود نخستین بعدها که ـ »آنسولد ویلیام« دکتر حضور با و »سیري
 را غربی شمال و شرقی جنوب تیغههاي آنها. رسیدند بارون یخچال به آوریل آغاز در ـ داد

 از نگذاشت بد هواي اما زدند کمپ چند آن طول در برگزیده را نخستین سپس. کردند بررسی
 از همگروهش نجات ضمن که ـ هیالري اما رسیدند دیرتر نیوزیلندیها. بروند باالتر متر 7150
 یخچال شمالی بخش گروه این. نمیکرد همراهی را آنها ـ دبو شده دندهها شکستگی دچار شکاف،
 کانچونتسه که 2 ـ ماکالو و قلهاصلی میان گردنه( ماکالوال سمت به سپس و پتانتسه تا را بارون
 بود پیوسته گروه به اکنون که ـ هیالري آخري، صعود این در. رفتند باال) میشود نامیده نیز

 که هنگامی بنابراین. بیایند پایین او براي شدند ناچار اعضا همه و شد بیمار شدت به و ناگهان
. بود شده شناخته جنگ از پیش دوره از بیش کمی تنها ماکالو رسیدند، سپتامبر در فرانسویها

 کرد صعود را چومولونزو و متري 7640 ارتفاع در کانچونتسه و رسید ماکالوال به فرانسه گروه
 با متري 7790 ارتفاع در چومولونزو صعود. داشتند شمالی جبهه به خوبی چشمانداز دو هر که

 که( »لیونلتري«. بود چشمگیري پیروزي سانتیگراد درجه - 35 حدود دمایی و شدید تندباد وجود
 و دشوار روزهاي از یکی را روز این خود، زندگینامه در) کرد صعود »کوزي ژان« همراه

 که میدهد اطمینان و میشمارد زندگیش تآورشگف و ماندنی یاد به حال عین در و توانفرسا
 کاروان ترتیب بدین. شد صعود ذاتیش ارزش بهخاطر بلکه چشمانداز یک بهعنوان نه چومولونزو

  . کند شناسایی را صعود نخستین راه توانست بارش از پس فصل در



 

  

  
  در مسیر قله ماکالو،

 
 صعود نخستین 

 ،»بوویه ژان«. میشد رهبري »فرانکو ژان« توسط 1954 زپائی مانند نیز فرانسویها 1955 بهار تیم 
 برنامه و 1950 آناپورنا کهنه کاران به »ویاالت آندره« و »مانون گیدو« ،»لرو پیر« ،»کوپه سرژ«

 همراه 1952 در که بود کسی مانون گیدو. بودند پیوسته »لیونلتري« و »کوزي ژان« یعنی 1954
ري دشوار مسیرهاي صعود در تازه پیشرفتی کار این با و رفت البا پاتاگونیا در روي فیتز از ت 
. کرد صعود را درو غربی دیواره که بود گروهی عضو همچنین او. آورد پدید دورافتاده قلل
 را کاروان ـ »التریه میشل« و »بورن پیر« ـ زمینشناس دو و بود گروه پزشک »الپرا آندره«

 یک و بودند »نوربو گیالزن« سردار نظر زیر که اشتد شرپا سه و بیست گروه. میکردند همراهی
 گروه تجهیزات. میکرد کار ارتفاع باربر بهعنوان نیز »سرینگ کینجوك« نام به »گورخا« سرباز
 الیاف جاي به زیر لباسهاي گرچه. داشت پیشرفت درجه یک پیشین، کاروانهاي به نسبت

 به شبیه بسیار) گرم 800 وزن به( تنه نپایی تکه یک پوشش بودند، شده بافته ژرسه از مصنوعی
 دستگاه فرانسویها. داشت نیاز باد ضد نایلون از پوششی به که تفاوت این با بود، مدرن انواع

. بودند بخشیده بهبود) آن از سبکتر ولی( اورست براي انگلیسیها طرح پایه بر نیز را اکسیژن
 فراوان اکسیژن از پایین ارتفاعات در هک میداد اجازه آنها به اکسیژن کپسولهاي باالي شمار

 کار پایانی نتیجه در واقعیتها این بیتردید. نمایند استنشاق اکسیژن نیز خواب ضمن و کنند استفاده
 در صعود نخست مراحل چند هر میکرد، بازي خوبی به را خود نقش نیز هوا البته. داشتند تاثیر
 تقریباً و بیابر عالی، بسیار هوا نیز قله به دنرسی براي تالش هنگام رفت، پیش یکنواخت هوایی
 که برف از انبوهی توده یا برهنه یخ جاي به. داشت خوبی همین به شرایطی نیز برف. بود آرام

 پوشانده را راه کرامپون براي مناسب اما سفت برفی باشد، دشواري با راه گشایش به نیازمند
 فرانسویها. می نمود دشوار بسیار گردنه به رسیدن اما بود راست سر ماکالوال پاي تا مسیر. بود
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 برپا را پنجم کمپ آنجا در کرده ثابتگذاري گردنه تا را راه سراسر ،1954 سال طنابهاي کمک به
 پدید غربی شمال تیغه پاي در مجهز کمپی توانستند طنابها همین کمک به نیز شرپاها. ساختند
 کمپ آخرین به گذشته شمالی جبهه پهناي از کمربر یک با بلکه نکردند، کار تیغه روي آنها. آورند

 و تري می، ماه پانزدهم بامداد هفت ساعت در آنجا از. رسیدند متري 7800 در ـ ششم کمپ ـ
 منتهی شرقی تیغه به که رساندند ستیغی پاي به را خود آسانی به آنها. شدند قله راهی کوزي
 ساعت حدود کوهنورد دو و بود ساده واقع در ید،میرس بهنظر دهشتناك دور از که ستیغ. میشد
 کوه چکاد. گرفت وقت ساعت چهار تنها مسیر پایانی متر 660 که حالی در رسیدند، قله به یازده

 نوك همانند نقطهاي در) غربی شمال و جنوبی شرقی،( متقارن تقریباً تیغه سه: بود شگفتانگیز
 آن روي میتوانست انسان یک و بپوشاند راآن میتوانست دست کف که میرسیدند هم به مداد

 سردار و مانون فرانکو،) می شانزدهم( بعد روز. داشت امکان سختی به ایستادن ولی بنشیند
) می هفدهم( بعد روز و رسیدند قله به نیمروز از پیش نیز آنها کرده تکرار را صعود نوربو گیالزن
 که بود متري 8000 نخستین این. یافتند ستد قله به نشده ظهر هم ویاالت و لرو کوپه، بوویه،
ري صعود، از پس. یابند دست آن به بودند توانسته گروه یک اعضاي همه دچار فرانکو و ت 

ري. شدند پیروزي از پس سرخوردگی احساس و رنج بهاي به باید پیروزي« که داشت باور ت 
 نهاد ما اختیار در ارزان چنان ار پیروزي این تکنیک، پیشرفت و هوا مالیمت ولی آید بهدست تالش
 چندانی تپش قلبهایمان در ما« که میاندیشید نیز فرانکو» .دریابیم آنرا حقیقی ارزش نتوانستیم که

 آرزو را جدیتري رقابت مداوم، شانسی خوش و ابزار بودن کامل به توجه با. نکردیم احساس
 ».میکردیم

 خوششانس بسیار هوا مورد در فرانسویها واقع در. هستند توجه قابل بسیار احساسات این 
 خوب بسیار هوا نیز قله به صعود روز سه در و نبود باد ذرهاي ماکالوال دشوار مسیر در. بودند
 صعود بود، نشسته قله به منتهی تیز تیغه بر تازه برف متر نیم اگر که میکند یادآوري فرانکو. بود
 کوچک بسیار ارتش خوب، بسیار تجهیزات ضمن در. میشد دشوار بس آزمونی به تبدیل آن

 آغاز از اکسیژن کاربرد به مربوط اندازهاي تا که( اعضا میان در بیماري موارد نبود و شرپاها
 عالی سازماندهی با نیرومند گروهی آنان البته. داشتند نقش آسان پیروزي این در) بود قله تا کار

 میرسد بهنظر. بودند کرده صعود تالش نخستین رد را گیتی بلند کوه پنجمین حال هر به و داشتند



 

 تیم ـ بردند در به جان آسیبهایش از سختی به الشنال و هرزوگ که ـ آناپورنا شوك از پس
. میگیرد را بزرگ مصیبتهاي بازماندگان گریبان که بود شده گناه احساس گونهاي دچار فرانسه
  . کرد یرشانغافلگ آسان، پیروزي اما شوند پیروز میخواستند آنها

 
  بعدي صعودهاي 

 تابستان در که ـ سفر این هدف. برگشت ماکالو به کاروانی همراه هیالري ادموند 1961 در 
 پنجمین اکسیژن بدون صعود و یتی جستجوي ، مینگبو منطقه کامل شناسایی ـ شد آغاز 1960
 این که ـ نپال دولت اصلهبالف. رفتند باال آمادابالم از 1961 مارس در آنها. بود جهان بلند قله

 صرف کاتماندو در را مدتی هیالري. گرفت پس را ماکالو پروانه ـ میدانست غیرقانونی را صعود
 سوم کمپ به صعود ضمن برگشت از پس وي. بود موفقیت آمیز که کرد مورد این در بحث
 ماکالوال به و داد ادامه خود راه به کاروان. برگشت پایین به ناچار و گردید حادثه دچار ماکالو
 تام« دکتر ،»مولگرو پیتر« آنجا از. کردند برپا متر 8100 در را کمپ آخرین سپس. یافت دست

 مولگرو که بود مانده قله به متر 110 تنها. کردند حرکت قله سمت به »آنولو« شرپا و »نویسون
 کمک دنبال به آنولو که هنگامی ـ پائینتر کمی. داشت فوري انتقال به نیاز که شد ریه آمبولی دچار
 دچار بود برفی غار کندن سرگرم که نویسون. شدند شبمانی به مجبور مولگرو و نویسون ـ رفت
 شرکت هم اورست بریتانیایی تیم در که ـ»وارد میشل« ـ کاروان دوم پزشک. گردید ریوي خیز
 در. شد ذاتالریه دچار لیقب آسیبهاي پی در نیز او ولی افتاد راه به آنها به کمک براي ـ بود کرده
 مولگرو سرانجام و شدند نزدیکتر و کوتاهتر راههاي دامن به دست نشینی عقب براي افراد نتیجه
 شماري و پا دو هر پنجههاي دیگر، جدي عوارض بر عالوه او. یافت انتقال کاتماندو به هوا راه از
 نیوزیلند، به بازگشت از پس که بود شدید چنان او آسیبدیدگی. داد دست از را دستش انگشتان از

 بدون که میکند یاد رهگذري از کتابش در او. گردید رنج و درد بیان براي ضربالمثلی نامش
 از بدتر میتوانست تو وضع«: میآورد زبان به را جمله این و میکند دلسوزي برایش وي شناختن

 صعود 1970 سال تا» !ستا گذرانده سر از را سختی لحظات چه مولگرو که کن نگاه. باشد این
 و شرپا دو و سی کوهنورد، بیست ـ ژاپن از بزرگی کاروان سال آن در. نگرفت صورت دیگري
 بخش دشوارترین ، سیاه ژاندارم. کردند باز راهی جنوبشرقی تیغه روي ـ باربر چهارصد از بیش
 . زدند بر میان غربی دیواره سمت به بارها آسانتر انتقال براي سپس. شد صعود تیغه

 دو. خورد شکست کوالك بهدلیل متر 8380 ارتفاع در قله، به رسیدن براي تالش نخستین 
 »اوزاکی یوئیچی« تالش، دومین در. برگشتند کمپ به سالم اما شدند شبمانی به مجبور کوهنورد

 سیژناک اتمام از پس دو آن. کشید طول ساعت هفده کار این اما رسیدند، قله به »تاناکا هاجیمه« و
 . بازگشتند سالم ماه نور در و دادند ادامه قله سمت به حرکت به نیز
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 روبر« رهبري به فرانسوي گروه یک و شد باز قله به تازه راهی 1971 در بعدي صعود ضمن 
 از پس و میکند جدا هم از را جنوبی و غربی دیوارههاي تیغه، این. رفتند باال غربی تیغه از »پاراگو
 بخش این. میشود نامیده غربی ستون متر، 7700 تا 7350 ارتفاع در قائم ریباتق سنگی بخش یک
 در اما است دشوار بسیار نیز دریا سطح در که دارد»  A2«  و»  V+ « درجه با سنگنوردي به نیاز

 مشکالت سایر به نیز هوا و آب. میرود شمار به دشوار صعودهاي در پیشرفتی متر، 7500 ارتفاع
 150 از بیش سرعت با بادهایی و پایین بسیار دماي سنگین، برف با 1971 بهار ازیر شد افزوده
 پیشتاز »مله برنار« و »سینیور یانیک« مسیرها بیشتر در. بود قرن بهار بدترین ساعت، در کیلومتر
 توانستند متري، 8300 از گروه عضو سومین بازگشت و ناموفق تالش دو از پس آنها هم و بودند

 از پس سال یک درست ـ زمان آن در. برسند قله به سرانجام ستون، باالي از سیژناک مصرف با
 را خود شایسته اعتبار و ارزش که بود توجه قابل صعود این ـ آناپورنا جنوبی دیواره صعود
 .نکرد کسب

 تا که( چکسلواکی ،)مسنر رینولد شامل( اتریش از نیرومندي گروههاي بعد، سال چهار طول در 
 در سرانجام. خوردند شکست ماکالو جنوبی جبهه در یوگسالوي و) رفت باال متر 8000 از بیش
 نیز را قبلی تالش که( »کوناور آلس« رهبري به یوگسالوي از تیمی 1975 بارش از پس فصل

 قله به کوهنورد هفت روزه پنج دوره یک طی اکتبر آغاز در و گردید موفق) بود کرده رهبري
 شد ناچار قله زیر درست نفر یک گرچه کردند، استفاده اکسیژن از قله مردان همه. رسیدند
 در را خود مسیر و بازگشتند نیز چکها 1976 در. کند رها را افتادهاش کار از اکسیژن دستگاه
 در. رفتند باال یوگسالوها راه راست سمت و جنوبغربی ستون از آنها. کردند کامل جنوبی دیواره
 گرفتند تصمیم گروه دو. بود جنوبشرقی تیغه روي تالش سرگرم پانیاییاس گروه یک هنگام همان
 بد بسیار هوایی در تالش نخستین. برگردند اسپانیاییها راه از و بروند باال چکها راه از شده، یکی
 کارل« و »اورولین میشل« ،»کریساك میالن«.بود موفقیتآمیز تالش دومین اما انجامید شکست به

 اکسیژن دستگاه شدن خراب از پس اورولین. پیوستند اسپانیایی »امپروبیک جرج« به »شوبرت
. شدند طوفان گرفتار بازگشت در آنها. یافتند دست قله به دیگر تن سه ولی کرد عقب نشینی

 شوبرت. آمدند پایین زحمت به دیگر نفر دو ولی داشت شبمانی به تمایل و افتاده نفس از شوبرت
 .نشد دیده هرگز دیگر



 

 روي را اکسیژن و شرپا بدون صعودي یوگسالو، ـ آمریکایی ـ بریتانیایی گروه یک 1977 در 
 عوارض نداشتن بهخاطر که داد رخ سانحه چندین برنامه این در. کردند آزمایش غربی دیواره
 از خالی چادر یک آمد، پدید سنگ ریزش اثر در آسیبهایی: میرسند بهنظر خندهآور جدي،

 گروه. رفت بین از و سوخت چراغ، ترکیدن پی در دیگري چادر و شد ویران منبه اثر در کوهنورد
 . بازگشت متر 7000 به رسیدن از پیش

 به) اصلی راه از برگشت و جنوبشرقی تیغه از صعود( قله از عبور برنامه یک نیز 1978 در 
 از تن هفت البته. بد بخت تا بود تدارکات و پشتیبانی به مربوط بیشتر آن علت که انجامید شکست
 چهل در که بود »دیمبرگر کورت« آنها از یکی. برسند قله به توانستند بین المللی گروه این اعضاي

 صعود را دیگري متري 8000 قله داشت ـ دائوالگیري و برودپیک صعود از پس ـ سالگی شش و
 . داد انجام ار قله این اکسیژن بدون صعود نخستین که بود »چاپال آنگ« شرپا دیگري. میکرد

 بدون که شد تکرار آمریکایی نفره چهار گروه یک توسط 1980 در فرانسویها غربی ستون راه 
 دالیل به دیگران و رسید قله به تنها »راسکلی جان«. کردند صعود آلپی شیوه به و اکسیژن
 وديصع ـ جنوبشرقی تیغه روي زمستانه تالش یک سال، همان دسامبر در. ماندند باز گوناگون
 در »مکینتایر آلکس« و »کوکوژکا جرزي« ،»کورتیکا وویتک« بعد سال. ماند ناکام ـ جاهطلبانه

 سپس. خوردند شکست غربی دیواره در تازه راهی گشودن براي تالش در بارش از پس فصل
 چندین پیشتر،. کرد صعود روز چهار در تنهایی به و اکسیژن بدون را شمالغربی تیغه کوکوژکا

 و قله واقعی نفره تک صعود نخستین این ولی بودند رفته باال تنهایی به راه این پایانی بخش از نفر
 صعود ضمن کرهاي گروه یک 1982 سال می ماه در. بود کوکوژکا متري 8000 صعود سومین
 یک در قله زیر درست کوکوژکا که را کوچکی چوبی اسباببازي) تفاوت کمی با( جنوبشرقی تیغه

 یک توسط 1982 در نیز غربی دیواره در لهستان ـ بریتانیا راه. کردند پیدا بود، گذاشته شکاف
 این پایانی بخش. یافت دست قله به تنهایی به »ژوك آندري« و شد کامل برزیلی ـ لهستانی گروه
 . بود کوکوژکا شمالغربی تیغه راه امتداد در راه،

 در تازه راهی روي تالش ضمن »تادساس استیو« و »اسکات دوگ« ،»آفاناسیف ژان« 1984 در 
 محل در را شوبرت کارل پیکر ـ خورد شکست قله متري صد از کمتر در که ـ ماکالو شرقی جبهه
 تا دادن ادامه جاي به که شد باعث هشداردهنده تجربه همین شاید. کردند پیدا او شبمانی آخرین

 .بگیرند دشوار مسیر همان از بازگشت به تصمیم اصلی، آسان مسیر از بازگشت و قله

 در ژاپنی گروه یک. شد آغاز دوباره زمستانی صعود نخستین براي تالش 1984-85 سال در 
 در. کردند صعود ماکالوال باالي تا تنها »کامرلندر هانس« و مسنر رینولد و شد متوقف متر 7520

 این. رفتند باال یاصل راه از و بازگشتند »موچلخنر فریتز« با کامرلندر و مسنر 1986 سپتامبر
 گروه از پیش روز دو. گردید صعود تالش چهارمین در که بود مسنر متري 8000 سیزدهمین
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 ویلیچکی. رسید قله به) تفاوت کمی با( فرانسویها غربی ستون راه از »ویلیچکی کریستف« مسنر،
 نفره دو صعود یک براي که خواست او از »رودي مارسل« ولی بود لهستانی کاروان یک عضو
 با ورود بهدلیل نیز رودي و بود نشده هوا هم خوبی به او اینکه به توجه با. بپیوندد وي به آلپی

 پیدایش با که کرد تاکید و پذیرفت بیمیلی با را پیشنهاد ویلیچکی داشت، را وضع همین بالگرد
 انتظار حد از بیش بود کرده استفاده دیاموکس از که او. برگردند باید دو هر مشکل نخستین
 رودي برگشت در وي. رسید قله به تنهایی به رودي، از افتادن جلو با و داد نشان کارایی خودش

 بعد روز. دهد ادامه را کار میخواست مانی، شب بهاي به حتی و میرفت باال کندي به که دید را
 بعد اما ددبرمیگر پایین سمت به کندي به که دید را رودي پایین، سمت به حرکت از پیش ویلیچکی
 ستون از »باتارد مارك« 1988 در. یافتند مرده ـ برف روي نشسته ـ را او همراهانش و مسنر
. داد انجام را قله از عبور نخستین ترتیب بدین و برگشت اصلی راه از و رفت باال تنهایی به غربی
 با آوریل ششم و بیست عصر سپس. آمد پایین کرده، ثابتگذاري متري 7750 تا شرپا دو با باتارد
 و بیست بامداد 45:9 ساعت و کرد حرکت قله سوي به تجهیزات از تودهاي گذاشتن سر پشت
 بارش از پس فصل در »بگین پیر« نفره تک صعود. بود خوبی صعود که یافت دست قله به هفتم

 بیجنو دیواره در تازه راهی از دوستش سه همراه به بگین. بود ارزشمند اندازه همین نیز 1989
 رسید یوگسالوها راه به تا داد ادامه تنهایی به ارتفاع، آن در کمپی از سپس. رفت باال متر 7200 تا
 ریزش. شد بهمن گرفتار ولی برگشت اصلی راه از او. یافت دست قله به شبمانی دو با آنجا از و

 او بعد روز .گذاشت برجاي آسیب بدون و آورده پایین دیگر کاروان یک کمپ نزدیک تا را او برف
 . رسید کوه پاي به سالم و برد در به جان باز ولی گردید بهمن دچار دوباره

 جان« همراه »گریسوم کالون کتی«. بود ماکالو قله به زن نخستین صعود شاهد 1990 سال 
 به فرانسویها غربی ستون راه از و بودند کوچک گروه یک عضو دو آن. رسیدند قله به »اسکات
 تالش بولیوي اهل »گاراچی برناردو« و روسی »بوکریف آناتولی« 1994 در. رفتند البا آلپی شیوه
 بعدها. ماندند باز صعود از قله متري سی در ولی برسند قله به یکراست ماکالوال از که کردند

 ساعت در را کار آنها. کردند کامل یکسره صعودي ضمن را راه این »بیدلمن نیل« و بوکریف
 یک بعد سال. رسیدند قله به پانزدهم عصر 30/4 ساعت کرده آغاز می مسیزده عصر 30/6

 تیغه روي و میشد آغاز تبت از راه این. رفت باال کوه شمالشرقی در تازه راهی از ژاپنی گروه



 

 کمپ گروه،. بود متر 3920 ارتفاع در آن آغاز که کیلومتر ده طول به تیغهاي. مییافت ادامه شرقی
 راه و شمالغربی یال به تا رفت باال تیغه جنوبی سمت از و کرد برپا نقطه نهمی در را خود اصلی
 ژاپنی هشت می، ماه دوم و بیست و یکم و بیست روزهاي در. داد ادامه را راه این و رسید اصلی
 .یافتند دست قله به نفره چهار تیم دو قالب در

 براي خود جاهطلبانه تالش رد ژاپنی کوهنورد »یامانوي یاسوشی« 1996 بارش از پس فصل در 
 ناچار شده سنگ ریزش گرفتار زیرا خورد شکست غربی دیواره در تازه راهی از نفره تک صعود
 در تازه راهی توانست روسی گروه یک 1997 بهار در اما کند نشینی عقب متري 7300 از گردید
 سنگنوردي شامل ـ دیواره باالي تا مستقیم خطی ـ غربی دیواره حقیقی راه. بگشاید سو این

 نرفتند راه این از روسها. بود باال سمت از سنگ ریزش معرض در که باال ارتفاع در دشوار بسیار
 البته. بود امان در ریزش از آن از بخشهایی که برگزیدند غربی ستون چپ سمت در را راهی بلکه
 رسیدن از پس تنها که ودب توجه قابل کار یک و بلند قلل روي مسیرها دشوارترین از یکی نیز این
ر، یک طریق از ـ متر 8000 ارتفاع در ـ غربی ستون باالي به 7300 از. میشد آسانتر کمی کمرب 
 صلوات« متر، 8200 در ولی یافت ادامه آلپی شیوه به نفره شش تیم یک توسط صعود بعد، به متر

. کرد توقف ناچار به ـ بود دهافتا نفس از نتیجه در و ـ بود پیشتاز مسیر بیشتر در که »حبیبولین
 به »زیلین نیکالي« و »پاولنکو دمیتري« ،»ارماچک یوري« ،»بوگاچفسکی ایگور« ،»بولوتف آلکس«

. یافتند مرده را حبیبولین برگشت، در آنها. رسیدند قله به می چهارم و بیست و دادند ادامه کار
 . شد کشته سنگ ریزش پی در نیز بوگاچفسکی فرود، هنگام

 باالتر متر 7300 از یک هیچ ولی کرده کار آن روي گروه چند که ـ غربی دیواره حقیقی اهر 
 8000 »بزرگ مشکل آخرین« راه این برخی، دید از: است باقی نشده صعود همچنان ـ نرفتهاند
 تنها ماکالو. گردد صعود جدید قرن آغاز در که دارد وجود اطمینان این همچنین و میباشد متریها
 براي دیگر هدفی نیز این و است نشده صعود زمستان در تاکنون که است نپال متري زاره هشت
 از بازگشت در میر و مرگ میزان نظر از و است خطرناك ولی زیبا قلهاي ماکالو. است تازه هزاره
 هر و است خطرناکتر آن از آناپورنا تنها نپال، متریهاي هزار هشت از( داراست را دوم مکان قله
 گردیده قله این به تجاري گروههاي توجه مانع مدتها تا حقیقت این.) دارند قرار " K2 " از عدب دو

 . است

  
  جوادي ابوالفضل دکتر: ترجمه 

  On top of the world: کتاب از متن 

  Richard Sale , John Cleare: نوشته 
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   سیاه هیوالي فراز بر 
 
 روبرو در یخی برجهاي. می وزد غربی شمال از زوزه کشان باد کنیممی حرکت 2 کمپ طرف به 
 نماي. میطلبند را سختی مبارزه مسیر، طرف دو در یخی شکافهاي و تسه کانچونگ سینهکش و

 هشدار را شکافها به شدن نزدیک راهنما، پرچمهاي. است حیرتانگیز 3 و 2 کمپ بین یخی پیشانی
 مسیر. نشده ایم هم هوا خوبی به هنوز. نمیدهد را دوربین آوردن بیرون مجال سرما،. میدهند
 نیافتنی دست را کمپ هوا، سرماي و شدید باد وزش بارمان، سنگینی اما است کوتاه 2 به 1 کمپ
 من خداي. نشستیم آن روي و نهادیم زمین به را بارمان کوله. شد داده استراحت پیشنهاد. کرده

 به سر که کوهی ، چومولونگما زمین، خداي مادر. میباشد ما نظارهگر سر پشت از سپید هیوالیی
 چون استوار و مغرور نیز لوتسه. میزند بوسه خورشید فرق بر ابرها وراي در و ساییده آسمان
 حیرت در عظمت اینهمه از ما و نشستهاند ما تماشاي به دو هر و ایستاده آن کنار در ستونی
 . بود خواهند ما شتال بر شاهدانی آنها حقیقت در هستیم،

 

 
 
 
 
  
 



 

 اول فصل 

 بزرگ سیاه ماکالو
 
 و متر 8201»  چوآیو قلّه دو فتح از پس ایران تیم. است 79 بهار میگردیم، باز تهران به 

 در دوستانش با مشورت از پس آقاجانی آقاي. بازگشته کشور به تازه متر 8046 شیشاپانگما
. مینگرند تردید دیده با صعود، این به بسیاري. گرفتهاند نظر در 80 بهار براي را ماکالو قلّه نپال
 سال ابتداي تا میدهد نشان آمار. نمودیم آن مورد در اطالعات جمعآوري به شروع سرعت به

 K 2 چون کوهی از کمتر یعنی کنند صعود قله به شدهاند موفق کوهنورد، 156 تنها میالدي 2001

 ناچیزي بسیار رقم) نفر 1090( چوآیو یا) نفر 1172( اورست با سهمقای در آمار این و) نفر 164)
% 2/12( یافتیم پرتلفات کوهی کشته، 19 با را آن کردیم رجوع کوه تلفات آمار به وقتی. است
 .شدهاند کشته فرود هنگام نیز قله فاتح 8 بین این در که) صعودها کل به کشتهها نسبت

 نپال متري 8000 کوه خطرناکترین و سرسخت ترین ماکالو ، اچونگ کانچن از پس معتقدند نپالیها 
 .مینامند بزرگ سیاه را ماکالو آنها. است

 کوه این صعود براي گام نخستین کوهنوردي فدراسیون توسط ماکالو صعود اجازه دریافت با 
. نمود کشور سراسر کوهنوردان از عمومی فراخوان به اقدام فدراسیون سپس. شد برداشته
 گردید برگزار کوهستان تست و میدانی آزمون مرحله دو در و 79 ماه مهر در ورودي ايتسته
 به اقدام مرحله شش طی نهایت در و شد برگزار سبالن و سرکچال منطقه در کوهستان تست که

 اردوها در گرفتیم تصمیم بار این قبل سالهاي تجربه طبق. نمودیم ناپیوسته اردوهاي برگزاري
. کنیم آماده ماکالو فنی و سخت شرایط براي را نفرات تا شود پرداخته فنی ايکاره به بیشتر

 خطالرأس دماوند غربی و جنوبی ،»همدان النه کالغ« ،»آزادبر« مناطق در آمادگی اردوهاي
 سال پایان در ایران تیم عضو 16 نهایت در. گرفت صورت فشم منطقه در یخنوردي و کرماکوه

 فدراسیون تغذیه ستاد مسئول طاهري علی آقایان همت با مدت این رد همچنین. شدند معرفی 79
 تدارکات. شد انجام غذایی تدارکات بستهبندي و خرید مطالعه، مراحل آسیابان حمید و کوهنوردي

 مجموع. گردید ارسال کاتماندو مقصد به ماه اسفند 15 تاریخ در غذایی تدارکات کنار در نیز فنی
 .بود کیلوگرم 880 حدود ارسالی بارهاي

 همین به شد، مواجه مشکل با ارز دریافت نوروز، فرارسیدن دلیل به اداري، مراحل یافتن پایان با 
 تنها و نمودند ترك کاتماندو مقصد به را تهران تیم، عضو 15 فروردین، 4 تاریخ در دلیل

بچه  به ارزي التمشک حل با تعطیالت پایان از پس تا ماند تهران در آقاجانی آقاي تیم سرپرست
 در کوتاه توقفی از پس و گرفت صورت »ایر گلف« هوایی خطوط طریق از ما سفر. شود ملحق ها

 شهر دومستیک فرودگاه وارد نپال وقت به ظهر از بعد 4 ساعت هواپیما، تعویض و بحرین
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 باعث رام همین و شدیم مواجه مشکل کمی با ویزا، دریافت هنگام به معمول، طبق. شدیم کاتماندو
 .شویم معطل قدري شد

 از پس. است روز 15 ویزا دریافت مدت حداقل و میباشد دالر یک روز، هر براي نپال ویزاي قیمت 
. گرفتیم قرار تامسرکو شرکت نمایندههاي استقبال مورد فرودگاه سالن از بیرون بارها، دریافت
 .داشت خواهد عهده بر را ایران تیم به خدمات ارایه مسئولیت تامسرکو شرکت

 است فقرایی انبوه میکند جلب خود به را تازهواردي هر توجه فرودگاه از بیرون که چیزي اولین 
 کسب مسافران چرخهاي حمل با که کوچکی بچه هاي همینطور و شدهاند پراکنده محوطه در که

 ندارد، تهران از کمی دست هوا آلودگی لحاظ از که کاتماندو، شهر به ورود از پس. می کنند درآمد
 .داد تذکر بچه ها به افالکی آقاي که بود موردي نخستین چپ، سمت از خودروها حرکت

 داراي کیلومتر 797/140 با و دارد قرار) تبت( چین و هند کشورهاي میان در نپال کشور 
 قوه داراي و است سلطنتی مشروطه کشور این حکومت. است نفر میلیون 25 بر بالغ جمعیتی
 تا که پادشاه مردمی، درگیریهاي از پس 1990 سال از. است قانونگذاري مجلس و دولت مجریه،

 از نپال مردم. نمود واگذار مجلس و دولت به را اجرایی حکومت عمالً بود مطلق قدرت هنگام آن
 بودایی سایرین و هندو دین پیروان آنها% 90 و بوده تبتی و هندي نپالی، تیرههاي و زرد نژاد

 پایتخت. است نپالی مردم رسمی زبان. میکنند زندگی کشور این در هم مسلمان کمی تعداد. هستند
 دلیل به. میشود شناخته آن زمستانی پایتخت عنوان به پخارا شهر و است کاتماندو کشور این

 این طرفداران تظاهرات معرض در دایماً کاتماندو اخیر سالهاي طی چینیها، و هندیها سلیقه اعمال
 وجود است، کثیف و آلوده پرجمعیت، بسیار شهري کاتماندو آنکه وجود با. است بوده اکشوره
 . است کرده تبدیل جهان توریستی شهرهاي پرجاذبه ترین از یکی به را آن باستانی، آثار و معابد

 در است، شده واقع شهر مرکز در تقریباً که میباشد، سینگی رویال هتل ایران تیم اقامت محل هتل 
 فروشگاههاي دیدن با بچه ها میشد، پیشبینی که همانگونه شهر، در ما اقامت روزهاي ستیننخ

 مواد کسري و لوازم خرید ضمن نیز زارعی و افالکی آقاي. آمدند وجد به کوهنوردي لوازم متعدد
  .کردند اقدام گمرك از بارها نمودن خارج به تامسرکو شرکت نماینده همراه به تیم، غذایی

  



 

  
  رویال سینگی هتل

 
 شرکت به بارها وضع به دادن سامان براي بچه ها همه شهر، در حضور روز دومین در 

  . شدند آشنا نیز تیم شرپاهاي با شرکت، اداره چگونگی با آشنایی ضمن آنجا در و رفتند تامسرکو
  
م«  همراهی رستاو در را ایران تیم نیز 98 سال در وي. شد انتخاب تیم سردار به عنوان »دندو سنَ

م. بود نموده  کونگ« کوهستانی دهکده اهل وي. است فرزند دو داراي و متأهل سن، سال 39 با سنَ
   .است شده اورست قلّه فتح به موفق بار پنج او. می باشد »بازار نامچه« نزدیکی در »جون

  

 
 سابقه وي. است رپس فرزند دو داراي تیم، ساله 38 شرپاي بارون ماکالو منطقه اهل »شرپا الکپا« 

  .است نشده قله فتح به موفق تاکنون البته دارد را ماکالو روي بر تالش دو
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 ،»سولوخومبو« منطقه اهل سن، سال 36 با است دیگري توانمند و کوتاه قد شرپاي »نورو الکپا« 
  . است فرزند دو داراي و متأهل وي

  

  
  
م اقوام از و ساله 45 »شرینگ آنگ«   .است جون کونگ ساکن و مجرد وي. میباشد سنَ
  

   
  

 و بود کرده همراهی را ایران تیم نیز چوآیو و اورست در وي. می باشد »چاندرا« نیز ما تیم آشپز
  . است شده انتخاب صعود این براي ایرانیها تغذیه با آشنایی به دلیل



 

  
  
 .می کنند همراهی سفر این در را او نیز آشپز کمک سه

رکی«. کردیم مالقات را شیشاپانگما و چوآیو در ایران تیم قبل لسا شرپاهاي امروز   و »پوربا« ،»تَ
 و چوآیو به انگلیس و اسپانیا از تیمهایی همراه به نیز امسال که هستند شرپایی سه »چو آونگ«

 اتمام از پس تا کرد اقدام بچه ها توزین به مساعدیان دکتر امروز. رفت خواهند شیشاپانگما
 تجهیزات و شرکت غذایی تدارکات بارها، کردن مرتب با. کند ثبت را آنها وزنی وتتفا برنامه،
 ما بارهاي است قرار باربرها توسط بار حمل باالي هزینه علت به. گردید بستهبندي نیز نیاز مورد

 .گردد حمل ماکالو اصلی کمپ مقصد به بالگرد یک با

 بسیار امر این که میکنند ورزش هتل یاطح محوطه در صبح روز هر بچه ها آمادگی، حفظ براي 
 کوهستانی منطقه به نیز روزها از یکی در. است گرفته قرار هتل خارجی مهمانان توجه مورد

 در ناگارکوت

په هاي. پرداختیم راهپیمایی به و رفته شهر نزدیکی   زیباي بسیار دهکدههاي داراي ناگارکوت تَ
 .میباشد سوزنی درختان عمدتاً آن، گیاهی پوشش و است کوهستانی

 معبد. است شده خارجی جهانگردان از انبوهی حضور باعث کاتماندو شهر در زیبا معابد وجود 
 تپهاي روي بر معبد این. می گیرد قرار توجه مورد بسیار که است معابدي دسته آن از میمونها
 باالي به را یدکنندههابازد که، دارد قرار طوالنی پلههایی آن طرف چهار در و گردیده بنا مرتفع
 میمون زیادي تعداد نیز برج کنار در میرساند، معبد برج و بودایی راهبان تربیت محل و معبد

 است، شده نقاشی بودا چشم دو معبد برج روي بر. دادهاند معبد به خاصی جلوه که میکنند زندگی
 گیرد صورت نیکی کار اگر. است انسانها اعمال نظارهگر همواره بودا چشمان معتقدند بودا پیروان
  .میدهند نشان را بودا خشم چشمها شود انجام بدي کار اگر و میخندند انسان به چشمها
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  کاتماندو

 
 آنها از روز چند این در که است دیدنی نقاط دیگر از نیز کاتماندو قدیم شهر و »پاسوپاتی« معبد 

 فرودگاه در حضور با وسایل جمعآوري از پس فروردین 10 روز سرانجام. کردیم بازدید
ق که یتیایر هوایی خطوط طریق از کاتماندو شهر دومستیک  »تامسرکو« شرکت رئیس به متعلّ

 روز یک بارها که توضیح این با. کردیم ترك توملینگتار کوهستانی دهکده مقصد به را شهر است
 حمل توملینگتار به باربرها وسیله به آنجا از تا بود گردیده حمل بازار داران به ماشین با زودتر
 منتقل اصلی کمپ به بالگرد یک توسط اصلی، بار و میباشد تیم همراه بار فقط، اینها البته. شود
م. بود تن 2 حدود اصلی بار مقدار. شد خواهد  ما تیم، راهنماي و شرپاها سردار بهعنوان دندو سنَ

 نیز الکپاشرپا و الکپانورو و آمد خواهد اصلی کمپ به بالگرد یک با شرینگ آنگ. میکند همراهی را
 .میباشند آشپزخانه و بارها همراه

 راه طول در را غذا تیم آشپز و میباشد تیم همراه صحرایی شکل به آشپزخانه هزینه، کسر براي 
 .میکند درست

  
 
  
  
 
  
 



 

 دوم فصل 

 کمپ هیالري سوي به
 
 یک خلبان، کمک خلبان، شامل که دارد را فرمسا نفر 22 گنجایش »یتی« موتوره دو هواپیماي 

 بود طنابچه یک با هواپیما درب بستن سفر ابتداي همان در جالب نکته. است مسافر 19 و مهماندار
 و پرداخت زدن چرت به خلبان پرواز شروع با. شد نگرانیمان سپس و خنده تعجب، باعث کلی که

 کشیده، فلک به سر کوههاي ویژه به طرافا مناظر تماشاي. سپرد خلبان کمک به آنرا هدایت
 قلل تماشاي و تانگ النگ زیباي خطالرأس مشاهده. برد یادمان از را هواپیما پیدرپی لرزشهاي
 از عبور با نهایت در. بود کرده شکوهتر با را توملینگتار تا دقیقهاي 45 پرواز برف، از پوشیده
 بهطور فرود دستگیره کشیدن و خلبان نشد بیدار با زیبا، دهکدههاي و سرسبز تپههاي روي

 و. بود هواپیما چرخهاي پذیراي سختی به توملینگتار خاکی فرودگاه. یافت خاتمه پرواز ترسناکی،
 دفترچه در پاسپورتها شماره و اسامی ثبت از پس! نشست پیشانیها بر سردي عرق فرود هنگام

 است ذکر به الزم. کردیم حرکت امتاق محل مهمانخانه طرف به پاسگاه بداخالق افسر راهنماي
 آقاجانی آقاي که ایتالیائیها تیم انتقال از پس و بعد هفته یک آورد توملینگتار به را ما که هواپیمایی

 ساختمان به برخورد با و کرد سقوط توملینگتار فرودگاه از برخاستن هنگام بود، آنها با هم
  .آورد وارد زیادي خسارت پاسگاه

  

  
  ما در توملینگتارسقوط هواپی

 و بارون رودخانه دو میان در دریا سطح از ارتفاع متر 457 با توملینگتار زیباي و کوچک دهکده
 در خانواده 50 حدود تقریبی بهطور میگیرند سرچشمه ماکالو دامنه از دو هر که دارد قرار آرون
 و میآیند توملینگتار هب جهانگرد 400 به نزدیک ساله هر. میکنند زندگی پراکنده بهصورت دهکده

 در. میروند »لوکال« دهکده سمت به یا و شرپانی گردنه ، ماکالو اصلی کمپ سوي به آنجا از
 شده نوشته ماکالو هتل نام آن روي که شده نصب بزرگی تابلوي ماکالو محقر مهمانخانه سردر
 دو مسافرخانه. رددا قرار ما مهمانخانه همچون نمایی با چونگا کانچن هتل آن کنار در و است
 دوم طبقه در و آشپزخانه و انبار غذاخوري، پائین طبقه در است، نمناك بسیار و چوبی طبقه،
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 و است راهپیمایی مسیر بگویم بهتر یا خیابان یک داراي تنها توملینگتار. دارد قرار خواب اطاقهاي
 مرغ، قبیل از حیوان یاديز تعداد منزل هر جلوي در. گرفتهاند قرار آن طرف دو در منازل بیشتر

 زمینی سیب کشت زیر عموماً نیز اطراف مزارع. میخورد چشم به سگ و خوك گاو، بز، خروس،
 انجامد طول به روز دو تنها دهکده در ما توقف بود قرار ابتدا. هستند تردد در دائم باربرها. است
 خوردن و صبحگاهی ورزش از پس. شد طوالنیتر ما توقف شرپاها و بارها نرسیدن دلیل به ولی

 نوشتن و خواندن به نیز گروهی. رفتند دهکده اطراف به گردش براي بچه ها بیشتر صبحانه
 از فیلمبرداري به اطراف، به سرکشی با دایماً اوراز و نجاریان بین این در. شدند مشغول گزارش
 خوب هم بسیار که است الوالیب بازي به جوانها زیاد عالقه دهکده جالب نکات از. میپردازند مناظر
  .میکنند بازي

  

  
  در توملینگتار گردش

 
 رودي. رفتیم آرون رودخانه ساحل به گردش براي توملینگتار در روز دومین ظهر از بعد 

. است پرآب نیز خشکسالی سالهاي در حتی و میرسد متر 100 از بیش به آن عرض که خروشان
ق پلی روي از رودخانه سوي آن به عبور  زیباي کلبه چند. گرفت صورت طویل و مستحکم ،معلّ
 روز سومین ظهر از بعد. دارد قرار رودخانه ساحل کنار در آبی چشمه و پل سوي آن در چوبی

 از پس و انجامید طول به ساعت 2 حدود که رفتیم خانباري دهکده طرف به راهپیمایی براي هم را
 توملینگتار به شد آغاز باران بارش با اههمر شدید بادي حالیکه در خانباري در استراحت کمی

 شروع تیم، خندان همیشه آشپز چاندرا و شد پا بر نیز آشپزخانه بارهایمان، رسیدن با. بازگشتیم
 شرپاها. شویم راحت مهمانخانه چی تند غذاهاي خوردن از تا نمود ادویه بدون غذاهاي تهیه به



 

 کردیم مکان نقل کمپ به مهمانخانه اطاقهاي گرانی بهدلیل نمودند، اقدام چادرها کردن برپا به نیز
 .کنیم تجربه را جدید زندگی شب اولین تا

 از متشکل و تجاري بهصورت تیم این. شد توملینگتار وارد نیوزیلندي گروه یک همچنین امروز 
 و میخورند چشم به استرالیایی و انگلیسی چند و ژاپنی یک آنها میان در که است، کوهنورد 15
 .»کاتر گاي« بنام است فردي آنها سرپرست. هستند نیوزیلندي یرینسا

 دو( اتریش ایران، جز به که کردهاند دریافت را ماکالو به صعود اجازه تیم 9 امسال مجموع در 
 تیم یک و میکنند تالش غربی شمال مسیر از همگی که شیلی و نیوزیلند ایتالیا، اسپانیا، کره، ،)تیم
  .است کرده کسب را جنوبی گرده از صعود اجازه که آمریکایی نفره پنج

 

 
  در مسیر کمپ اصلی

 
  80/  فروردین 13/  دوشنبه 

 را اصلی کمپ طرف به حرکت روز، نخستین در. میکنیم آغاز ورزش با را خود روز معمول طبق 
 سایلو باربر 40 حدود. است مانیبانجان دهکده مقصد به و شمال طرف به ما مسیر. نمودیم آغاز
 حدود بار کیسه هر. میکنند حمل است، آشپزخانه لوازم و شخصی بارهاي کیسه شامل که را ما

. دارند پشت بر بار کیسه دو بیشتر درآمد کسب براي باربرها از برخی. دارد وزن کیلو 30 تا 25
 از کمتر چه اگر زن باربرهاي است، متصل آنها پیشانی به تسمهاي بهوسیله سنگین بارهاي

 میکنند حرکت برهنه پاي با باربرها از برخی. است سنگین بارشان هم باز اما میبرند بار دهامر
  ).است تومان 10 برابر روپیه هر( میباشد بار هر براي روپیه 200 حدود باربر هر دستمزد
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  باربرها در مسیر کمپ اصلی

 
 مسیر به خاصی جلوه یدهکش فلک به سر کوههاي دوردستها در. است گرم و آفتابی امروز هوا 

 متر 1040 دهکده ارتفاع. شدیم وارد خانباري زیباي دهکده به ساعت سه حدود از پس دادهاند،
 نیز باربرها مرور به. میکنند غذا تهیه به شروع و رسیده سایرین از زودتر آشپزها کمک. است

 خانباري. میدهند ادامه مانیبانجان طرف به را خود راه کوتاهی، توقف از پس آنها اما میرسند
 برق، تیرهاي مخابرات، دکل.  سیسووا رودخانه کنار در زیبا و تمیز بسیار است دهکدهاي
 در. است ساخته خارج کوچک دهکده یک حالت از را اینجا خیابانها، سنگفرش و آب کنتورهاي
 همچنان اريخانب ترك با نهار از پس. هستند بیماران مداواي مشغول آمریکایی پزشکان گوشهاي
 ما راه. نمیکنیم مشاهده را زیادي جهانگردان مسیر طول در. دادیم ادامه شمال سمت به را مسیر

 هستند سوزنی عمدتاً که کشیده فلک به سر درختان و زیبا چوبی کلبههاي با جنگل میان از
 وسایل. است دریا سطح از متر 1080 مانیبانجان ارتفاع. میشود ختم بانجان مانی به و میگذرد
 بودم فکر این در. نمودیم منتقل دارد قرار عمیق درهاي کنار در که دهکده فوتبال زمین به را خود
 رسیدن از پیش. میآورد آنرا کسی چه بیفتد دره پائین به توپ فوتبال، بازي هنگام به اگر که

 از بازي توپ شدند، مشغول دهکده بچه هاي با بازي به هم عدهاي. پرداختیم شستشو به باربرها
 براي که بچه ها از تعدادي. بود یافته تشکیل شده، پیچیده مرکز یک دور به که کش، زیادي تعداد
 . دارد قیمت روپیه 1 موز هر اینجا. بازگشتند موز از بزرگی خوشه با بودند رفته دهکده به خرید



 

 کس هر که است استحمام و شستشو براي مساعدیان دکتر اصرار اخیر، روزهاي جالب نکات از 
 و میکنند رعایت را مسأله این بیشتر جدیدتر بچه هاي. میدهد مثبت نمره او به دکتر کند رعایت

 . هستند فراري دکتر از همیشه جالل آقا خصوص به قدیمیترها

 80/  فروردین 14/ شنبه سه 

 و اوراز رجالبت همه از. بخوابیم راحت نتوانستیم سخنگو مرغهاي صداي و سر به خاطر دیشب 
 روز سرپرست که تصور این با برخاستند، مرغها صداي با شب نیمه دو ساعت که بودند پوریا
 به بردن پی و بچه ها بیشتر هماهنگی براي کنم اشاره است الزم اینجا در. (داده برپا دستور

 و تیم هدایت وظایف تا میشوند انتخاب کمک و سرپرست به عنوان نفر دو روز هر وظایفشان
 .)بگیرند عهده بر را شرپاها و باربرها با ارتباط

 به ما امروز مسیر. کرد کنترل را بچه ها فشارخون و نبض روز، هر معمول طبق دکتر، زود صبح 
 کوچک، بچه هاي. میگذرد انبوه جنگلی میان از راه عمده و میباشد مرتفع کوهی خطالرأس سمت
 مدرسه به رفتن حال در میکنند حمل پیشانی با را خود مدرسه کیف باربرها همانند حالیکه در

 گذر و داده قرار هدف را زیبا جنگلهاي که »پانگوما« در کاغذسازي کارخانه کنار از عبور. هستند
 گاوآهن با که کشاورزانی همینطور و مرتفع صخرههاي و »بامبو« انبوه درختهاي کنار از

 براي. است کرده زیبا بسیار جهانگردان براي را مسیر میزنند شخم را خود محقر بسیار زمینهاي
 حرکتی روند کشیدن تصویر به ضمن نجاریان. کردیم توقف »باش ورتی« نام به محلی در نهار
 فیلمبردار، کمک اکبري امیر و او میکند، تالش بسیار منطقه با بیشتر آشنایی براي تیم،

 رسیدن با. میکنند سرکشی نقاط ههم به همواره که هستند تیم اعضاي فعالترین و سحرخیزترین
. میشود خارج بچه ها پشتی کوله از نقشهها و گزارشنویسی دفترهاي تیم، توقف و نقطه هر به

 »ورتیباش« در. است باربرها جسمانی وضعیت به رسیدگی حال در همچنان نیز مساعدیان دکتر
دکتر  که بود شده شدید عفونت دچار پایش در کهنه زخمی وجود علت به که برخوردیم کودکی به

 مردم و باربرها توجه مورد بسیار کار این. پرداختند او مداواي به جوادي دکتر و مساعدیان
 در درختان سوختن با. افتادیم راه به شمال طرف به دوباره استراحت از پس. گرفت قرار محلی
 رسم اینجا در راًظاه. است مانده جاي بر زشتی چهره تنها جنگلی زیباي مسیر از نقاط بعضی
 از مراقبت متأسفانه. کنند مزرعه به تبدیل آنرا مدتی از پس تا میسوزانند عمد به را جنگل است
 چوب، زیرا داد حق اینجا مردم به میتوان حدودي تا چه گر است ضعیف بسیار نپال در جنگلها
 باالي در. یدمیآ بهدست چوب فروش و بریدن راه از درآمدشان و است آنها سوخت منبع تنها
 بعد. بودند راه میان در آب لوله کشیدن مشغول که کردیم برخورد محلی افراد از تعدادي به جنگل
 تابلوي خطالرأس در. است خنک و ابري هوا. رسیدیم متر 1920 ارتفاع با چیچیال به ظهر از

 هر منا و است شده کشیده تصویر به اطراف کوههاي از نمایی آن روي که شده نصب بزرگی
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 دورتر کیلومترها از را دنیا قلل رفیعترین بتوانند جهانگردان تا شده نوشته آن زیر در کوه
 در ما کمپ محل. ببینیم خوبی به را آنها نتوانستیم هوا بودن غبارآلود بهخاطر البته. کنند مشاهده

 مشغول سرعت به دکتر ترس از بچه ها. است چیچیال آب منبع یگانه ظاهراً که است آبی شیر کنار
 داد دستور دکتر سرماخوردگی احتمال و آب بودن سرد بهخاطر اینکه از غافل. میشوند استحمام

 تیم خالف بر آنها. نمودهاند برپا ما کنار در را خود کمپ نیز نیوزیلند نفرات. نکند استحمام کسی
 . رساندند کمپ به را خود نامرتب و پراکنده بسیار ما

 80/  ینفرورد 15/ چهارشنبه 

 گذشته، شب باران مختصر نم. کردیم ترك متري 1500 ارتفاع با نووم دهکده قصد به را چیچیال 
 را خداوند عظمت و خویش حقارت ماکالو و اورست برابر در بتوانیم تا زده کناري به را هوا غبار

 قرار هرا طرف دو در چوبی کلبههاي. میباشد سرسبز خطالرأسی طول در ما مسیر. کنیم احساس
 برخی چوب، بریدن به گروهی و هستند کشت مشغول دره پائین محلی در کشاورز عدهاي. گرفته
 و خوردیم جنگل دل در و کوچک چشمهاي کنار در را نهار. هستند سرگرم خانهها تعمیر به نیز

 نزدیک. گرفتیم پی باربرها کاروان پشت در و تند سراشیبی یک در را خود دوباره حرکت سپس
 افراد همراه به بچه ها از عدهاي. کردیم توقف والیبال زمین یک کنار در استراحت، براي دهدهک
 از شدید خوردگی پیچ دچار والیبال بازي هنگام جوادي دکتر متأسفانه. شدند بازي مشغول محلی
 به غروب هنگام. کند طی لنگان لنگ و آهسته بسیار را راه ادامه شد مجبور وي شد، پا مچ ناحیه
 چادرها سرعت به. گرفتیم قرار دهکده مدرسه بچه هاي توجه و لطف مورد و رسیدیم نووم ده

. میشود اداره شیفته سه بهصورت که دارد قرار دهکده مدرسه کنار در ما کمپ محل. شد نصب
 آویزان بینی و تراشیده سرهاي با خندان کودکانی. کرد دور را بچه ها عصبانیت با مدرسه معلّم
 سرك کمپ گوشه هر به که خندهدار، و کوچک کراواتی با البته و رنگ ارغوانی هايروپوش و

 .میکشند

 به مساعدیان دکتر اتفّاق به سپس. آمد ده به بچه ها از نفر دو همراه به آرام بسیار جوادي دکتر 
  .پرداخت خود دیده آسیب پاي مداواي

  



 

   
  مهد کودك در دهکده نوم

 
 80/ فروردین 16/  پنجشنبه 

. نمود توقف نووم دهکده در تیم امروز خاطر، همین به. است حسینی عاشوراي با مصادف امروز 
 است راضی جوادي دکتر هستند، خوشحال حقوق با استراحت روز یک بهخاطر باربرها بیشتر
 این نفرات تعداد شد نووم وارد نیز اتریشی تیم یک امروز. دارد نیاز بسیاري استراحت به او زیرا
 ایران تیم با شیشاپانگما در قبل سال که هستند تیم این همراه شوهر و زن یک. است نفر 15 متی

 نام »کارل« آنها دکتر. کردهاند صعود نیز چوآیو به شیشاپانگما جز به آنها. بودند شده آشنا
 ولی بود آورده پانسمان براي را آماده گچهایی آنکه ضمن آمد جوادي دکتر عیادت به وي. دارد

 به مجبور مدرسه، معلّم اصرار از پس افالکی آقاي امروز همچنین. نشد نیاز آنها به خوشبختانه
. میباشد اخیر روزهاي طی وي کمک چندمین این البته. شد دهکده مدرسه به روپیه 500 پرداخت

م توسط که است مرغ عاشورا ظهر نهار نَ حیرت میان در مساعدیان دکتر و شده خریداري س 
 به کارد بازدن یا میکنند خفه آنرا یا حیوان کشتن براي نپالیها،. برید سر را آنها شرپاها و باربرها
 است قرار. بود تعجبآور برایشان حیوان بریدن سر دیدن و میکشند را آنها گردنشان، و پهلو

 خود سفر و بیاید توملینگتار به ایتالیا تیم همراه به آمده کاتماندو به تازه که آقاجانی آقاي امروز
 خبر میگردند باز ماکالو اصلی کمپ از که خارجی تعدادي. نماید آغاز اصلی کمپ مقصد به را

 روز 20 حدود تیمها این. دارند حضور اصلی کمپ در اسپانیا و شیلی کره، تیمهاي که میدهند
  .آمده اند منطقه به ما از زودتر
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  در مسیر کمپ اصلی
 
م  . نمائیم برپا نیز را 4 کمپ میتوانیم ما شکل بدین میگوید و گرفته نیک فال به را تیمها تعدد سنَ

 زیاد صورت در و میکنند حمله غربی شمال مسیر از ماکالو قله به کمپ سه با تیمها معموالً زیرا
 . کنند برپا صعود سهولت براي را چهارم کمپ میتوانند یکدیگر از پشتیبانی و تیمها بودن

 80 / فروردین 17/ جمعه 

 به را مسیر کمپ، جمعآوري از پس. میباشد متري 1510 ارتفاع با شیتوا دهکده ما امروز مقصد 
 کم ارتفاع متر 700 حدود. دارد قرار راه بین در عمیق درهاي. دادیم تغییر شمالشرقی طرف

ه بچ سایر جوادي دکتر جز به. بگیریم ارتفاع باید میزان همین به دره سوي آن از و کرد خواهیم
 کرده درست برایش جالل دایی که عصایی دو کمک با هم جوادي دکتر. هستند خوب و سرحال ها

 گرفته قرار اتریش تیم اعضاي و ده اهالی توجه مورد خیلی دکتر عصاي. میآید تیم دنبال به آرام
 زیر ولی شود خوب دکتر پاي میترسند که است ضخیم قدري به عصا چوبهاي قطر. است

 بهنظر زیباتر و بکرتر جنگل میکنیم کم ارتفاع رودخانه طرف به چه هر. ببیند بآسی بغلهایش
 وجود به را زیبایی بسیار منظره و میپرند دیگر شاخه به شاخهاي از پرندگان و میمونها. میرسد

 متر 70 حدود آن طول که فلزي پلی روي از آرون خروشان رودخانه به رسیدن با. آوردهاند
 رودخانه دیگر طرف هواي. میباشد دریا سطح از متر 750 حدود محل ارتفاع .میکنیم عبور است
 از همه پشه نیش از ماندن مصون براي افالکی آقاي تقاضاي به. است گرم و کرده دم بسیار

 .میکنند استفاده بلند آستین لباسهاي

. میکند هدایت لداخ به را همه پارك نگهبان. میباشد بارون ماکالو ملی پارك مبدأ شیتوا دهکده 
 ماکالو ملّی پارك وضعیت به آلمان زیست محیط طرفداران انجمن همت به که است سال 2 حدود
 به ولی میکنند درختان کندن و سوزاندن به اقدام اهالی هم هنوز گرچه شده داده سامان بارون
. است شده برداشته مهمی و مثبت قدمهاي ، ماکالو دامنه جنگلهاي حفظ لحاظ از شرپاها گفته
 روپیه 10 باید نپالی هر و روپیه 1000 پرداخت به موظف خارجی هر ملّی، پارك به ورود براي

 گذرنامه شماره بچه ها بیشتر البته که( گذرنامههایشان شماره و افراد نام ثبت از پس. بپردازد
 نقل دهکده االيب در کمپ محل به) نوشتند را خود خانه تلفن شماره بنابراین. نبودند حفظ را خود
 طوالنی. کرد نخواهیم کم زیادي ارتفاع راه، بین گردنه دو در جز به بعد به این از. کردیم مکان



 

 لحاظ از ولی میبرد باال را ماکالو به اعزامی تیمهاي هزینههاي چه گر اصلی کمپ مسیر بودن
 طول در روزها ینا که جالبی نکات از. میکند مناسب بسیار را شرایط همهوایی و بدنی آمادگی
 و باربرها به »مساعدیان« دکتر گفتنهاي ناماسته گرفته، قرار بچه ها توجه مورد بسیار مسیر
 .گذاشتهاند »ناماسته دکتر« را او اسم بچه ها. میدهد سالم معناي که است روستاها اهالی

 80/ فروردین 18/ شنبه 

 ما میشود آغاز کاري روز اولین روز،نو تعطیالت یافتن پایان با ایران در امروز حالیکه در 
 آغاز متري 2060 ارتفاع با تاشیگان کوهستانی دهکده مقصد به را خود راهپیمایی روز پنجمین
 در و برمیخیزند زود خیلی صبحها برسند مقصد به سریعتر بتوانند آنکه براي باربرها. میکنیم
 از پیش شوند معطل آنها نمیآید لشاند که هم بچه ها. میشوند ما شدن بیدار منتظر چادرها کنار
 . میشوند حرکت آماده و میکنند جمع را بارشان کیسه و چادرها برخاسته، روز سرپرست برپاي

 البته. میخورند راه بین در است برنج و پز آب سیبزمینی شامل که را خود صبحانه باربرها 
 بین دهکده آخرین تاشیگان. برسد هم آنها به که میکند درست غذا طوري همیشه تیم آشپز چاندرا
  .برسیم شیپتون گردنه به تا میشود زیاد ارتفاع آن از پس و میباشد راه
 

  
 اصلی کمپ تا است ممکن زیرا کردند استحمام به شروع سرعت به بچه ها دهکده، به رسیدن با 
 آنها از نیز ام بچه هاي و میشود یافت فراوان زالو آبگیر، کنار در. نباشد خبري حمام و آب از

 .نمیمانند بینصیب

گوشه . میشود نمایان بچه ها از برخی روي خانه، از دوري اثرات مرور به روزها گذشت با 
 در. میگذارد جاي به منفی تأثیر افراد روي معموالً که است مهمی مسایل از یکی تنهایی و گیري
 سایرین تیم، سرپرست توصیه به البته. شدهاند مشکلی چنین دچار بچه ها از نفر چند هم ما تیم
 .میکنند صحبت بیشتر افراد این با

م غروب امروز  نَ روي حرکت توان که را آنها از بسیاري و کرد حساب تسویه باربرها با س 
 نمودند طلب بیشتري پول نیز باقیمانده باربرهاي. بازگرداند ندارند را ناهموار مسیرهاي و یخچال

م که نَ تیم یک امروز. شد آن پرداخت به مجبور تامسرکو شرکت از تکلیف کسب از پس س 
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 تاشیگان به مسیر سختی بهدلیل داشت را ماکالو اصلی کمپ به رفتن قصد که انگلیسی راهپیمایی
م حادثهاي هر از جلوگیري براي. بازگشت  بفرستد باال به زودتر را شرپا دو فردا دارد تصمیم سنَ

 . نمایند آماده باربرها براي را مسیر تا

 گلودرد آن شایعترین که میآید کوهنوردان و باربرها سراغ به ناخوشی کمکم هوا و آب تغییر با 
 همه بین در. است کرده مشغول کامالً را مساعدیان دکتر مسأله این و میباشد سرماخوردگی و

 دکتر لويج دایماً دماغش زخم بهدلیل وي. است دکتر قرص پروپا مشتري باربر دختر یک بیماران
 . است فراري او دست از هم دکتر و میشود آفتابی

 80/ فروردین 19/ یکشنبه 

 هم دستمزدشان و یافته افزایش نفر 39 به نفر 33 از باربرها تعداد امروز مسیر، سختی به دلیل 
 و میشود پرداخت دشوار مسیرهاي براي تنها دستمزد این البته. روپیه 400 یعنی شده برابر دو
 هم بارشان وزن باربرها تعداد افزایش با. بود خواهد روپیه 200 همچنان معمولی یرهايمس در

 . میکردند حمل بار کیلوگرم 30 حدود امروز تا متوسط بهطور آنها. شده کمتر

 شرایط و شده گرمتر هوا تا نمودیم حرکت دیرتر کمی قبل، روزهاي خالف بر صبح امروز 
 ارتفاع در کانگما نام به است محلی ما مقصد. شود فراهم باربرها و کوهنوردان براي حرکت
 جنوبغرب سمت. میرسیم زیبا گردنهاي به جنگل مسیر در راهپیمایی ساعتی از پس. متري 3500
  .است سپیدپوش و برف از پر آن شمالشرق سمت و خشک آفتاب، تابش بهدلیل گردنه

  
  در مسیر کمپ اصلی

 



 

 بیرون برف از سر درختچهها و برف در کمر تا درختان. میبارد برف کمی و است ابري هوا 
 با که بودیم دیده را زیادي باربرهاي امروز تا. میشود بیشتر تدریج به مسیر شیب. آوردهاند
 این به که باشد کسی نمیکردیم تصور هرگز ولی میروند راه خاك و سنگ روي برهنه پاهاي
. دارند پاي به پشمی جورابی است بهتر ضعشانو که آنها. بردارد قدم یخ و برف روي بر شکل،
 محلی در اتریشیها دکتر. است رقت انگیز وضعیتشان واقعاً. میکنند حرکت دمپایی با نیز برخی
 پایین وي به کمک براي وعدهاي کرده سقوط پایین به برفی تند شیب در باربرشان که ایستاده
 7 حدود امروز راهپیمایی. کردیم پیدا کمپ اییبرپ براي مناسب محلی کانگما به رسیدن با. رفتهاند
می  کمپ به را خود تأخیر با باربرها مسیر بدي بهدلیل. است سرد بسیار هوا. کشید طول ساعت
 به تأسف باري صحنه و! میروند راه برف و یخ روي بر برهنه پاي با باربر زنان و مردان رسانند،
  !کرده یخ کامالً نیز کوهنوردي کفشهاي در ما پاي که است حالی در این میآورد وجود

  
  باربري با پاي برهنه در مسیر کمپ اصلی

 
 سنگی تخته میان و کوه باالي به نیز باربرها. کردیم آنها جاي کندن به شروع چادرها رسیدن با 

 برایشان چاي کمی همراه به را سوپ. کرد درست سوپ برایشان چاندرا. گرفتند پناه بزرگ
 از. است وحشتناك واقعاً جایشان. آنهاست از عکس گرفتن و فیلمبرداري قصدمان بیشتر. بردیم

 .رفتهاند خواب به دارند پتو چهار یا سه تنها حالیکه در و چسبیده هم به خستگی

م فردا، مسیر سختی به دلیل   .کنند استفاده سنگین کفشهاي از همه که میدهد پیشنهاد سنَ

 80/  فروردین 20/ دوشنبه 

 است محلی ما هدف. برخاستیم خواب از خریدهاند شرپاها که بزي زنگوله صداي با زود صبح 
 گردنه دو از باید آن به رسیدن براي البته که متري 3400 ارتفاع در مومبوك نام به جنگل دل در

 . کنیم عبور متر 4127 ارتفاع در کیکا و متر 4075 ارتفاع در شیپتون
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 و باریک راه. کنند صعود راحتتر تا دادیم باربرها به را هپیماییرا کفشهاي کمپ، جمع آوري با 
 متر 4000 ارتفاع به قلهاي به ابتدا. بروند باال باربرها و شرپاها تا کردیم صبر. است پیچ در پیچ

 کوههاي بهوسیله مسیر طرف دو. رفتیم دره پائین به دوباره استراحت کمی از پس و رسیدیم
 صداي تنها و بود فراگرفته را جا همه مه. کردیم عبور آنها میان از ما و شده محاصره مرتفع
 خورده زمین به بار چندین ضعیفتر باربرهاي. میشکست را دره سکوت که بود شرپاها بز زنگوله

 شیپتون گردنه به ساعت چهار از پس. میکردند طی را مسیر کوهنوردان دنبال به سختی به و
 کردن پیدا براي را زیادي تالشهاي او شده، نامگذاري شیپتون اریک افتخار به گردنه این. رسیدیم
 خوردیم بر فروشندهاي به گردنه روي بر. است داده انجام ماکالو اصلی کمپ به دستیابی راههاي

 ما و کرد باریدن به شروع برف. آورده باال به فروش براي را بیسکوئیت و شکالت از سبدي که
 توقف دریاچهاي کنار در لحظاتی کیکا گردنه به رسیدن از قبل. دیمش سرازیر پائین به سرعت به

 اطراف در عظیم دیوارههاي وجود. برمیبندد رخت آن روي از زمستان یخ مرور به که کردیم
 بادي وزش حالیکه در رسیدیم کیکا گردنه به. است کرده زیبا بسیار را محل مرتفع قللی و دریاچه
 خود جاي یخ و برف میرفتیم پائین طرف به چه هر و کردیم کم اعارتف افزود، تیم سرعت بر سرد
 روستایی کلبههاي کنار از عبور با. میداد مرتفع کاجهاي سپس و درختچه ها و بوتهها به ابتدا را
 زیر در درست کمپ محل. رسیدیم جنگل دل در مومبوك نام به محلی به است سکنه فاقد که

 مانند نیز اینجا ظاهراً ولی ،» No Camping ممنوع کمپ« شده حک آن روي که دارد قرار تابلویی
 و کردیم درست را چادر چند جاي سختی به. میشوند نصب زیبایی براي فقط تابلوها ما کشور
 زیر گوشهاي در باربرها و کرده بارش به شروع باران. پرداختیم استراحت به آنها نصب از پس
 ترك را آشپزخانه چادر سرعت به شام خوردن از سپ. هستند مشغول آواز خواندن به باران
 تا ناچار به عدهاي و نیست آنها همه براي جا چه گر. کنند اقامت آن در بتوانند باربرها تا کردیم
 هم فیلم گرفتن از که است اسفبار چنان وضعشان. رفتند خواب به هم کنار در باران زیر در صبح

 .بازگشتیم خود يچادرها به ناراحتی با و. شدیم شرمنده

 آواز هم آنها با صبح تا و میکند بیدار را همه باربرها دعاي و آواز صداي که است شب نیمه هاي 
  . میشویم

  



 

  
  در مسیر کمپ اصلی

 
 80/ فروردین 21/ شنبه سه 

 تقلید را ما حرکات نیز اتریشی نفرات حالیکه در و رقیق مهی در را صبحگاهی ورزش امروز 
. آمدیم بارون رودخانه سمت به ارتفاع کاستن با کمپ، محل ترك از پس. دادیم انجام میکردند
 جهت رودخانه، به رسیدن با. میگرفت صورت دشواري به آن از عبور و بود ناهموار بسیار مسیر

. میگیرد سرچشمه بارون یخچال دل از بارون رودخانه. کرد تغییر شمالغربی سمت به مسیرمان
. برافراشتهاند قد کشیده فلک به سر کوههاي دل از عظیم، وارههاییدی رودخانه سوي دو در

 شدن شسته و سیل شدن جاري باعث مونسن فصل بهویژه مختلف فصول در باران بارش
 از بعد. است شده رود حاشیه عظیم درختان افتادن باعث مسأله این. است گشته رودخانه حاشیه
 گردیده وسایل شدن خیس باعث هوا زیاد رطوبت و پوشانده را جا همه غلیظ مهی حالیکه در ظهر
کرده  دایر را خود کمپ اینجا در اتریشیها. رسیدیم متري 3450 ارتفاع در یانگل گوسفندسراي به
 .اند

 چراي محل سال گرمتر فصول در که میخورند چشم به زیادي گوسفندسراهاي بعد به اینجا از 
 خودنمایی مرتفع کوههاي دل از بلند و باریک هايآبشار مه رفتن کنار با. بود خواهند دامها
 دو از آن دامنه که میرسیم زیبا کوهی به. میرسد متر 200 از بیش به آنها از بعضی ارتفاع. میکنند
 معناي به نپالی زبان در »آمادا«. است پیشیما آمادا کوه این نام. است برآمده شکمی همچون طرف
. میکنند تشبیه باردار زنی به آنرا شکل محلیها. میدهد را باردار زنی معناي »پیشما« و مادر

 دعا و آمده کوه این پاي به نمیشدند بچهدار که زنهائی قدیمی افسانهاي اساس بر میگویند باربرها
 و سرسبز جلگهاي به ساعت دو حدود از پس و کرده ترك را یانگل گوسفندسراي. میکردند

 قرار نپائو کوه جنوبغربی در ما کمپ. رسیدیم متري 3850 ارتفاع با دادوسا نام به گوسفندسرایی
 مقدس کوه نپائو. است برف از پوشیده زیبا، هرمی همچون متري 6000 کوه این قله. دارد

 .میباشد بودائیان
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 دلیل همین به. است اتمام به رو غذایی توشه اصلی کمپ تا راهپیمایی مدت شدن طوالنی به دلیل 
 تاکمارو گوسفندسراي به بعد روز و کرده توقف یانگل گوسفندسراي در ودب قرار که آن وجود با

 اصلی کمپ در فردا خدا امید به و کرده کم را برنامه از روز یک بیشتر راهپیمایی با. برویم
  .بود خواهیم

 
 80/ فروردین 22/ چهارشنبه 

. شدیم بیدار ه،آمد فشارخون و نبض گرفتن براي که مساعدیان دکتر صداي با زود خیلی صبح 
 را وسایل سرد، بسیار هوایی در. دارد قرار نپائو قله تاج کنار در درست ماه و است صاف هوا
 کمپ به رسیدن با میکنیم دعا و شده تحمل غیرقابل واقعاً دیگر صبحگاهی ورزش. کردیم جمع
 به رسیدن با. ممیافتی راه به بارون یخچال دامنه سمت به. شویم راحت طاقتفرسا کار این از اصلی
 و عظیم قندیلهاي آفتاب، تابش. میدهند بوتهها به را خود جاي مرتفع درختان کمکم متر 4000 مرز

 و صحنه ها این و میکند تغییر کوهها شکل میگیریم ارتفاع چه هر. میریزد فرو را یخی آبشارهاي
وصف  طراوتی زنی رودخانه زالل آب. میدهد حرکتمان به تازهاي بوي و رنگ جدید، نماهاي
 جاي سبزي کمکم ارتفاع افزایش و گوسفندسرا، دو یکی کنار از گذر از پس. داده محیط به ناپذیر
 آبشارهاي کنیم، تماشا را کجا نمیدانیم که زیباست قدري به مسیر. میدهد مورنها به را خود

 پاي با که شزحمتک و پرتوان باربرهاي... یا و وهمانگیز یخچالهاي عظیم، دیوارههاي یخزده،
 نشان با باربرها از یکی. کردیم توقف گرفته مه هوایی در نهار براي. میکنند طی را مسیر برهنه
 خود مسیر ما و کرد باریدن به شروع برف. دارد قرار »کمپ الما« آن پشت کرد عنوان تپهاي دادن
 وسیع دشتی به هتپ چند روي از عبور و ارتفاع افزایش با. دادیم تغییر شمالشرقی طرف به را

 زودتر که باربرهایی. کرد مشاهده دشت اطراف در را رنگی چادر چندین میتوان دور از. رسیدیم
 پس و کرده کم ارتفاع اندکی. میگردند باز پائین به خود پول گرفتن و بار تخلیه از پس رسیده اند

 این آن، روي که رسیممی تابلویی به بارون رودخانه نهادن سر پشت و چوبی پلی روي از عبور از
  .» ماکالو اصلی کمپ«: شده حک عبارت

  



 

  
  هیالري کمپ

  
 در ماکالو عاشقان، قبله. میباشد متري 4795 ارتفاع در»  B.C هیالري« یا»  B.C الما« همان اینجا
 فرا را وجودمان دیدنش وحشت نخست نگاه در تا شده، مخفی غلیظی مه میان جنوبی دیواره زیر

 سرود هم دست در دست آن کنار در و کردیم نصب را ایران پرچم کمپ به رسیدن از پس. نگیرد
 به همه موفق، صعود از پس خداوند یاري به آنکه آرزوي با. کردیم زمزمه را ایران اي زیباي
 .نمائیم وداع ماکالو با مکان همین در سالمت

 نیوزیلند تیم چادر نیز دشت نپائی در. کردهاند برپا را بزرگی چادرهاي باربرها کمک با شرپاها 
 بشکه کنار در و اصلی کمپ در هم اي عده. اند رفته پیشرفته کمپ به آنها از تعدادي. شده نصب

 نرسیده، هنوز ما تیم بارهاي البته. ماندهاند رسیده کمپ به بالگرد یک توسط تازه که هایشان
م  .برسد اصلی پکم به بالگرد یک با بارهایمان صبح فردا میدهد احتمال سنَ

 قصد آنها. باشد می آمریکا از تیمی به متعلق که شده برپا زیادي چادرهاي اصلی کمپ شمال در 
 گشایش یوگوسالوها توسط 1975 سال در مسیر این. دارند را جنوبی گرده مسیر از صعود
 بر متریها 8000 همه فاتح اولین و ایتالیایی کوهنورد »مسنر رینولد« آن از قبل سال یک البته. شده
 مسیر اتمام به موفق شدید، بادهاي و مونسن فصل شروع بهدلیل که بود کرده تالش آن روي

 باال به هوایی هم براي بعد روز و کرده استراحت اصلی کمپ در فردا برنامه، طبق بر. نمیشود
 نزدیک رد تیمها صعود، مسیر با اصلی کمپ زیاد فاصله بهدلیل که است یادآوري به الزم. میرویم

. کرد خواهیم عمل شکل همین به نیز ما. میکنند دایر را خود ABC پیشرفته کمپ شمالغربی، یال
م   .میدارد نگه را قویترها نفر دوازده تنها و کرد خواهد مرخص را باربرها اکثر فردا سنَ
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 سوم فصل

 آرزوها کاروان
 
 را چادر زیپ حالی در. بود 30/6 ساعت. برخاستیم خواب از ههیجانزد بالگرد صداي شنیدن با 

 و یکجا زیبایی و عظمت اینهمه خدایا. کرد حیرتزده مان ماکالو جنوبی دیواره نماي که نمودیم باز
 به نشسته زمین به کمپ از پائینتر متر 500 حدود بالگرد. است سحرانگیز واقعاً کوه، این دل در

 هنوز گویی میکنیم، تماشا را ماکالو و برگشته عقب به گهگاهی لیو میدویم آن طرف به سرعت
 سریع تخلیه دستور روس خلبان. آورده در رقص به را کوه یالهاي سر برف باد،. نداریم باور آنرا
. برگزیدهاند را زود صبح نکنند برخورد نامساعد هواي و باد به آنکه براي آنها. میدهد را بارها
 آمدن با. شد خارج منطقه از سرعت به بالگرد و شد تخلیه بارهایمان مهه ثانیه سی ظرف تنها
 کاتماندو از هوایی هم به نیاز بدون وي. آمد اصلی کمپ به هم توانمند شرپاي شرینگ آنگ بارها

 .است آمده باال 4800 ارتفاع تا

 میماند تنها شده فراهم اصلی کمپ ترك براي شرایط همه بارهایمان، رسیدن با حال هر به 
 خواهد ملحق ما به آینده روز دو یکی تا زیاد احتمال به که تیم سرپرست آقاجانی آقاي رسیدن

    .شد
 
 80/  فروردین 24/  جمعه 

. بازگردیم اصلی کمپ به و کرده صعود پیشرفته کمپ تا بهتر هم هوایی براي است قرار امروز 
 هم برف بارش کمکم و گرفته فرا را جا همه مه. کرد خواهد همراهی را ما راهنما بهعنوان »الکپا«

 جنوبی دیواره زیر در. میخورد چشم به عظیم یخچالهایی مسیر، طرف دو در. میشود آغاز
 یخزده آن از بخشی هنوز. اصلی کمپ از بازدیدکنندگان براي زیبا محلی. دارد قرار بارون دریاچه
 پیدا چیده اند باربرها که سنگ چینها کمک با را خود راه و میرسیم مورنها به ساعتی از پس. است
 مشخص بزرگی سنگچین وسیله به نیز جنوبی گرده طرف به آمریکایی تیم حرکت مسیر. میکنیم
 در. میشود باز تدریج به هوا. بزنیم دور کامالً را غربی گرده باید ABC به رسیدن براي. شده
 ظهر حدود. میکند توجه جلب متري 7129 ارتفاع با بارونتسه قله جنوب غربی در و ما سر پشت
 البته. است معروف انگلیسیها کمپ به که متري 5220 ارتفاع در محلی رسیدیم، پیشرفته کمپ به



 

م. رفتهاند باال متري 5500 تا تیمها سایر نَ است معتقد و میداند باال کمپ از مناسبتر را محل این س 
 پیشرفته، کمپ محل. است باال کمپ از گرمتر اهو دماي و میباشد امان در شدید بادهاي از اینجا

 قرار غربی گرده نیز ما راست سمت در. میباشد غربی پرعظمت دیواره زیر کاسهاي در درست
 ساعت دو از پس حال هر به. است شده صعود فرانسویها توسط 1971 سال در گرده این. دارد

 و داشت ادامه شب نیمه تا که برف بارش باز و شدیم پائین راهی پیشرفته کمپ در استراحت
 فکر ماکالو سخت روزهاي به و برخیزیم خواب از بهمن، غرش شنیدن با گاهی تا میشد باعث
 . کنیم

 ولی شویم، مستقر آنجا در و کرده حرکت ABC سمت به صبح شنبه بود قرار ابتدا برنامه، طبق 
م ادپیشنه به باربرها توسط بار حمل سختی و برف سنگین بارش بهخاطر  استراحت به سنَ
 ابرها از خود مانند قارچ کالهک با ماکالو و میرود کنار به نیز مه هوا، شدن روشن با. پرداختیم
 با ایران پرچم. هستیم آن طالیی دیواره نظارهگر آفتاب گرم شعلههاي زیر در نیز ما میآید، بیرون
 براي دیگر افتخاري تا تیمهس خداوند الطاف آرزوي در و درآمده رقص به مالیم نسیمی وزش
 .بیافرینیم وطن

 منطقه اهل که برادر دو »رنزو« و »پائولو« ابتدا. رسیدند اصلی کمپ به ایتالیایی نفرات ظهر، هنگام 
 و درشت بسیار هیکل او. است ایتالیایی تیم سرپرست رنزو. شدند کمپ وارد هستند »دولومیت«

 است الزم اینجا در. افتادیم خنده به همه ما با ادند دست هنگام که طوري به دارد بزرگ دستانی
 ایران تیم با آنها صعود اجازه و میشوند هدایت تامسرکو شرکت توسط نیز ایتالیائیها کنم اشاره

 خواهند عمل مستقل بهصورت تیم دو صعود، هنگام البته. است شده صادر مشترك بهصورت
 . میباشد تامسرکو شرکت اداري هزینههاي کاستن براي تنها مشترك صعود اجازه صدور و کرد

 ایشان از استقبال براي نیز بچه ها. دادند را تیم سرپرست آقاجانی آقاي رسیدن خبر ایتالیائیها 
 شده تکمیل ما تیم دیگر آقاجانی آقاي رسیدن با. نمودند ترك بارون رودخانه سمت به را کمپ
  . بود هندخوا صعود فکر به جدیتر بچه ها پس این از و بود

  
  هیالري کمپ
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 80/ فروردین 26/ یکشنبه 

. کردیم ترك را اصلی کمپ پیشرفته، کمپ در استقرار براي هم ما ، ABC به بارها همه انتقال با 
 دقایقی. است گرم و آفتابی هوا. آمد خواهد ABC تا بهتر هم هوایی براي هم آقاجانی آقاي امروز
 مختلف جبهه هاي از متوالی بهصورت سنگ ریزش. کردیم توقف بارون زیباي دریاچه کنار در

 کمپ، نزدیکیهاي در. است پیچ در پیچ بسیار مورنها مسیر. میگیرد صورت کوهها سایر و ماکالو
 به دیگر راه و ماکالو شمالغربی یال و پیشرفته کمپ سمت به راه یک میشود، راه دو مسیر

 طرف به بارونتسه دامنه در واقع شرپانی هگردن از عبور از پس که میشود منتهی جنوبغربی
 این راهی اتریش تیم اعضاي از عدهاي. رفت خواهد اورست اصلی کمپ سرانجام و پریچه دهکده
 است ذکر به الزم. برسانند بازار نامچه دهکده و اورست اصلی کمپ به را خود تا شدهاند مسیر
 ماکالو ملی پارك به ورود حق داختپر ضمن باید دارند را مسیر این از عبور قصد که کسانی
 دریافت به آنرا ورود اجازه تا بپردازند »ساقاراماتا« ملی پارك به ورود براي هم را مبلغی بارون
 .نمایند

 کاروان هفته، سه نزدیک از پس سرانجام. میباشد آفتابی و صاف هوا و است ظهر حدود 
 به گفتن نباشید خسته از پس تا رسید جهان مرتفع کوه پنجمین ماکالو صعود مبدأ به آرزوهایمان

 .بی اندیشیم صعود به مصمم تر و کرده زمزمه را کشورمان ملّی سرود یکدیگر،

 ولی میباشد دشوار خیلی چادرها جاي ساختن و است ناهموار بسیار انگلیسیها کمپ محل گرچه 
 بقیه از دورتر کمی میپرچ و اوراز چادر شدیم چادر نه براي جا تهیه به موفق همدیگر کمک با

 درست آفتاب حمام گرفتن براي محلی همینطور و توالت یک چادرشان کنار در آنها است،
 ناهموارترین در جاللی همراه به که است جالل دایی به متعلق هم چادر محل سختترین. کردهاند
 محلهاي در چادر جاي ساختن است معتقد جالل دایی. کردهاند اقدام چادر جاي ساختن به نقطه
 انبار و غذاخوري آشپزخانه، براي بزرگ چادر سه باربرها کمک به نیز شرپاها! ندارد لطفی آماده
 .کردند درست

 راستش. نمودهاند برپا هم را خودشان 2 کمپ شیلی و اسپانیا کره، تیمهاي شدیم مطلع امروز 
 به نفرات همهوایی، شروع رايب فردا آقاجانی آقاي پیشنهاد به. دارند عجله اینقدر چرا نمیدانیم
 استراحت بیشتر تا رفتیم چادرهایمان به زودتر کمی شب دلیل، همین به. رفت خواهند 1 کمپ



 

 دچار نیز اکبري امیر دارد، ناراحتی پا ناحیه از کمی هنوز که جوادي دکتر جز به. کنیم
 خواهند ستراحتا فردا دو، این است شده ضعیف زیادي حد تا متأسفانه که است سرماخوردگی

 .کرد
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  چهارم فصل

  رؤیاها مرز از عبور
 

 80/ فروردین 27/ دوشنبه 

 پیشنهاد به. برخاستیم خواب از آمده فشارخون و نبض گرفتن براي که مساعدیان دکتر صداي با 
 در. کرد احتاستر اکبري و جوادي دکتر همراه به خونش فشار بودن باال بهخاطر هم خادم دکتر،
م همراه به نفر دوازده نهایت  شمال سمت به چه هر. افتادیم راه به 1 کمپ طرف به الکپا و سنَ

 برجهاي جدید، دیواره هاي دیدن رسیدیم، شمالغربی »یخشار« به میکرد، تغییر کوه نماي میرفتیم،
 از را مسیر ودنب طوالنی آمده در دائمی بهصورت تقریباً که غربی یخچال بهمنهاي غرش و یخی

 .است برده یادمان

) تیمها سایر پیشرفته کمپ( متري 5500 ارتفاع در باال کمپ به تا کشید طول ساعت 5/1 حدود 
 مستقر محل این در باید هم ما تیم معتقدند آنها است، ناراحتکننده بچه ها براي مسأله این. رسیدیم
 خالی آن از عمدهاي قسمت و میباشد متر 200 حدود مساحت به محیطی در باال کمپ محل. شود
م. است  زیادي تیمهاي براي جا ظاهراً ولی کردهاند رزرو را محل این دیگر تیمهاي میگوید سنَ
 با. میکند دعوت آرامش به را بچه ها نیز او میکنند، اعتراض افالکی آقاي به بچه ها. دارد وجود
 و یخی شیبهاي از کامل مجموعهاي با محلی. شدیم یخی برجهاي وارد کمپ، کنار از عبور

 آموزشی ماکت یک بود ایران در اگر بچه ها از یکی قول به که مختلف، اندازههاي در کالهکهایی
 ارتفاعی به بار نخستین براي که آنهایی به متري 5700 ارتفاع به رسیدن با. میرفت شمار به کامل
 آنها رؤیاهاي مرز به ورود آغاز حد، نای بیشک. میگوئیم تبریک نهادهاند پا دماوند از باالتر
 باالي ارتفاع بار نخستین که هستند نفراتی عظیمی حسین و جاللی پرچمی، مساعدیان،. میباشد
م). گذشتند مرز این از بعد روزهاي هم اکبري و جوادي دکتر البته( میکنند تجربه را 5700 نَ س 
 تبریک هم به آنجا و کنید صبر مانده يزیاد راه قله تا میگوید شوخی به و کرده تعجب بیچاره
 دهکده در خودش او است ذکر به الزم. شد خوشحال هم او دادیم توضیح برایش وقتی. بگوئید
 همراه به پی در پی که است سال 22 و شده متولّد دارد ارتفاع متر 3500 از بیش که جونگ کون

 بام فراز بر بار پنج رفته، اورست به که باري نوزده از و میرود هیمالیا قلل به مختلف هیأتهاي



 

م. ایستاده دنیا  است نداشته را اورست به اکسیژن بدون صعود قصد هیچگاه است معتقد سنَ
  .است شریفی مرد واقعاً او. میآمد حساب به جهان بام فتح داران رکورد جزء امروز وگرنه

  

  
  ها در حال آماده شدن براي صعودشرپا

 
 قطعه یک و بزرگ صخرهاي کنار در ثابت طناب متري 15 رشته یک به متري 5750 ارتفاع در 

. میشویم جدید محیطی وارد کمکم نهادیم، سر پشت را صخره آن، کمک با که رسیدیم مرتفع یخ
م. یافته امتداد متر 6000 تا که دارد قرار طوالنی و برفی فالتی ما روبروي در  برپایی قصد سنَ

 خود 1 کمپ تیمها سایر برفی، فالت ابتداي در یعنی دارد متري 5800 ارتفاع در را ایران 1 کمپ
 کنار در را خود دوم کمپ ما است قرار او، برنامه طبق. نمودهاند برپا متري 6100 ارتفاع در را

 خواهد طوالنی بسیار اول کمپ تا آن فاصله که کنیم دایر متري 6500 ارتفاع در و تیمها سایر
 . شد

 در اسپانیا و شیلی کره، تیمهاي نفرات. شده آغاز برف بارش که پرداختیم راحتاست به حالی در 
 به یخچال حاشیه در و 5850 ارتفاع در نیز عدهاي. هستند برفی فالت طول از عبور حال

 را Deposite کمپ نام ما و آمد در تیم وسایل انبار بهعنوان بعدها محل آن. مشغولند استراحت
 دکتر پی در که دیدیم را اتریش تیم سرپرست پیشرفته کمپ طرف به گشتباز در. نهادیم آن بر

 دچار داشته را شرپانی گردنه از عبور قصد که نفراتش از یکی کرد عنوان وي. بود مساعدیان
 نیز دکتر. دارند دارو به مبرمی نیاز اصلی کمپ در تیمشان دکتر حضور دلیل به و شده سکته

 دره در فرود براي تالش بار سه از پس بالگردي بعد روز البته. داد وي به را الزم دستورات
. دهد انتقال کاتماندو به داشت سن سال 61 که را اتریشی نفر توانست شرپانی، گردنه به منتهی
. گرفت قرار 1 کمپ مسیر وضعیت جریان در تیم سرپرست آقاجانی آقاي کمپ، به رسیدن از پس

 تا آنها. رفتند باال مسیر دیدن و همهوایی براي اکبري و يجواد دکتر همراه به بعد روز ایشان
 کمپ به برف بارش شروع با و کرده صعود برفی فالت انتهاي تا یعنی متري 6000 ارتفاع

 . مییابد ادامه شب نیمههاي تا و شده آغاز برف بارش ظهر بعد روز هر تقریباً. بازگشتند
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 با ولی بود گله مند باال کمپ با ما کمپ زیاد صلهفا از کمپ، به بازگشت در نیز آقاجانی آقاي 
م توضیحات  از پس ولی. بماند باقی مکان همین در ما تیم پیشرفته کمپ که شد متقاعد سنَ
م جلسهاي نَ 1 کمپ کنار به و متري 6100 به متري 5800 از را 1 کمپ که نمودند متقاعد را س 
 .دهد انتقال تیمها سایر

 موتور تعمیر همینطور و توالت ساختن و حمام چادر برپایی به کمپ، در بچه ها امروز همچنین 
 در عظیمی حسین روزانه کار بهصورت ارتفاع این در برق موتور تعمیر البته. کردند اقدام برق
 نیز باال کمپهاي بار امروز. ببینیم روغنی صورت و دست با را او میتوانیم روز هر تقریباً و آمده
 روز سه دو طی است قرار بارها این. گرفت قرار مشخص گونیهایی در مجزا ربهطو و شده تفکیک
م ،5800 تا بار انتقال براي. یابد انتقال Deposite کمپ به آینده  نگه کمپ در را باربر سه سنَ
 Kg تیم نفرات و Kg 25 شرپاها ،Kg 30 باربرها. شود انجام سریعتر و راحتتر بار حمل تا داشت

   . نمود خواهند منتقل باال به ار عمومی بار 10
 
 80/ فروردین 29/ چهارشنبه 

 ي»الما« یک که میشود شروع زمانی هیمالیا، مناطق در صعود شرپاها، رسوم و آداب طبق 
 میتوانند تیمها آن از پس نماید، اجرا را بودائیان مذهبی دعاي مراسم و آمده کمپ به بودایی
 بزرگ سکوي یک ساختن به شروع شرپاها مراسم این آغاز از پیش. نمایند آغاز را خود صعود
 از تعدادي. میکنند اقدام) ایران( صعودکننده تیم و نپال بودا، از پرچمهایی نصب به و کرده

 مواد از نمونههایی همینطور میگیرد قرار مراسم سکوي کنار در نیز صعود لوازم و تجهیزات
 با دعا خواندن از پس نیز الما. بخواند دعا آنها به بودایی »الماي« تا کمپها، در مصرفی غذایی
 نهایت در. میکند کوهنوردان براي موفّقیت و سالمتی طلب خداوند از آسمان به برنج آرد پاشیدن
 هوا به آنرا شد تمام الما دعاي که زمانی در تا میشود داده حاضر نفرات از یک هر به آرد مقداري
 پس بودند بیخبر جا همه از که جدیدترها ولی ایستادند باد جهت خالف در قدیمیتر نفرات. بریزند

  .شدند سپید کامالً هوا به آرد شدن پاشیده از
  



 

  
  مراسم دعا، پیش از آغاز صعود

 
. کردند آردي را آنها سایرین، محاصره با هم جدیدترها نماند بینصیب هیچکس آنکه براي البته 

 هنگام بود ایستاده دورتر متر صد چند و کرده گیزرن خیلی خودش خیال به که هم جالل دایی
 تا نداشت را تیم سرپرست به آرد پاشیدن روي هیچکس البته. شد آردي افالکی آقاي توسط نهار
م اینکه . نهاد جاي بر هم مصدوم دو امروز آردپاشی مراسم. کرد اقدام کار این به خودش سنَ
 دچار زانو ناحیه از جاللی که خوردند زمین رازاو و زارعی کردن دنبال هنگام گرمیپور و جاللی
 دچار سنگ با پایش برخورد و خوردن زمین بهدلیل گرمیپور متأسفانه ولی شد جزئی آسیب

 .شود خوب پایش زودي به و بگذرد خیر به امیدواریم که شد بدي ضربدیدگی

 . نمودند ترك باال طرف به را کمپ باربرها و شرپاها مراسم، پایان از پس 

 گروه دو به را نفرات نشود روبرو باال کمپهاي در نفرات تجمع با تیم آنکه براي نیز آقاجانی آقاي 
 .نمود تقسیم

 نجاریان، چشمهقصابانی، خادم، آقایان از بود عبارت افالکی، آقاي سرپرستی به »الف« تیم 
  گرمیپور و جاللی مساعدیان،

 عظیمی، پرچمی، جملران، جوادي، زارعی، قایانآ از متشکل اوراز آقاي سرپرستی به »ب« تیم 
 اکبري و مهدیزاده

  . بود خواهد معاف صعود از کامل بهبودي تا اکبري امیر البته که 
 
 80/  فروردین 30/ شنبه پنج 

 دو هر مجید اللّه کالم زیر از عبور از بعد و دکتر توسط نفرات همه معاینه از پس صبح امروز 
 و بماند 1 کمپ در را شب دارد قصد »الف« تیم. نمودند ترك 1 کمپ صدق به را اصلی کمپ گروه
 باز پائین به 1 کمپ به رسیدن از پس نیز »ب« تیم. است سنگین بسیار بارهایشان خاطر همین به

 باال طرف به هم از جدا تیم دو مسیر طول در احتمالی خطرات از جلوگیري براي. گشت خواهد
 به گرچه ندارد، خوبی چندان حال قبل روز آسیبدیدگی بهدلیل گرمیپور افراد بین در. کردند حرکت
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 تعویض را کفشها و رسیدیم میانی کمپ به ساعت سه حدود از پس. نمیآورد خودش روي
 مسیر. شد باال راهی سریعتر بارش بودن سبکتر بهدلیل »ب« تیم استراحت، کمی از پس. نمودیم
 متري 5950 در. میگیریم ارتفاع آرام خیلی و میباشد مالیم بسیار شیب. است برف از پوشیده
. کردیم عبور کنارشان از یا آنها، روي از حمایت، با که میخوریم بر یخی شکافهاي به کمکم

 که دارد قرار ثابتها طناب و یخی تند شیب ابتداي درست و متري 6000 در شکاف خطرناکترین
. بود آن طول کیلومتر 3 حدود که است برفی تفال پایان محل، این. میباشد عمیق و عریض بسیار
 این خارجی کوهنوردان اکثر. میرسد+ 35ْ از بیش به برفی فالت در هوا دماي آفتاب تابش هنگام
  .است فرسا طاقت بسیار مسیر برفکوبی برفی، روزهاي در. میکنند طی اسکی با را مسیر

  

  
  1در مسیر کمپ 

 
 مجزا مسیر سه طنابها روي افراد تجمع از جلوگیري براي. دمیباش 75ْ حدود یخی تند شیب زاویه 

 پاي در که میشویم دیگري فالت وارد باال به نفرات همه رسیدن و ثابتها اتمام با. شده ثابت گذاري
 با کوه این غربی دیواره ما روبروي. دارد قرار متر 7640 ارتفاع با 2 ماکالو یا کانچونگ تسه قله
 متر 6000 از بیش ارتفاع با قللی نیز را فالت دور تا دور. دارد قرار اعارتف متر 1000 از بیش
 را اورست و لوتسه نمیتوانیم هنوز. میباشد لوتسه تا ماکالو خطالرأس از جزئی که کردهاند احاطه
 . ببینیم



 

ق چادر 20 از بیش 1 کمپ محل در   نیز ما شرپاهاي. شده نصب مختلف تیمهاي به متعلّ
 محکم آنرا و دادهاند قرار چادرها از یکی زیرپوشش در و کمپ محل انتهاي رد را بارهایشان

 چادر یک برپایی به اقدام »ب« تیم بچه هاي شدید، باد وزش و برف بارش علیرغم. نمودهاند مهار
 ،»الف« تیم بچه هاي بین در. یابند اسکان کمپ در بتوانند راحتتر »الف« تیم نفرات تا کردند

 آنها. میکند اقدام عکس و فیلم گرفتن با تیم صعود لحظات ثبت به و است پرتالش بسیار نجاریان
 را 1 کمپ سرد و سخت شب تا کردند اقدام دیگر چادر دو نصب به کمپ، محل به رسیدن از پس
. است ناخوش کمی هادي تنها بچه ها بین در. میباشد متر 6100 کمپ محل ارتفاع بگذرانند، بهتر
 همهوایی و 2 کمپ برپایی براي تیم بعد روز صبح حالیکه در و کرد تب دتش به شب هنگام وي
 5/2 حدود 2 به 1 کمپ مسیر. پرداخت استراحت به 1 کمپ در هادي رفت، باال متر 6500 تا بهتر
 به عرض کم شکاف چند کنار از گذر و تند شیب یک از رفتن باال از پس. میکشد طول ساعت 3 تا

 تنها و شده نصب آن روي بر استاتیک طناب متر 60 حدود. رسیدیم 75ْ شیب به عریض تنورهاي
 صعود متر 20 از پس و میباشد بلور یخ از پوشیده مسیر پائین. است نموده ایجاد را صعود راه
 کرده تغییر اندازهاي تا مسیر فرم تنوره، باالي به رسیدن با. میکند راحتتر را حرکت سفت برف
 راهنما پرچمهاي. دارد قرار مسیر راست سمت در عمیق شکافی و چپ سمت در مرتفع پرتگاه یک

 را آنها شکافها از دوري براي میشود، مالیم شیب مرور به. میکنند مشخص را عبور راه یگانه
 شیلی، تیمهاي چادر. دارد قرار پایدار، تقریباً یخی برج یک زیر در کمپ محل. میزنیم دور کامالً

 چادرهاي نصب حال در نیز نیوزیلند شرپاهاي شده، نصب 2 کمپ در اتریش و کره اسپانیا،
 این در زدن چادر حقیقت در. نمودند برپا چادر دو شرپاها کمک به بچه ها. میباشند تیمشان
 از پس و کرده پاکوب کامالً آنرا محل برف کردن پارو از پس باید زیرا است دشوار بسیار ارتفاع
 به بچه ها چادر نصب از پس. نمود مهار یخ پیچ با گاه و نبشی و میخ با را آن چادر کردن برپا
  .بازگشتند 1 کمپ

  

  
  2به  1مسیر کمپ 
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  80/  اردیبهشت 1/  شنبه 

 حال بدي بهدلیل افالکی آقاي. شدند دوم کمپ راهی شبمانی براي »الف« تیم بچه هاي زود صبح 
 تیم بچه هاي. فرستاد اصلی کمپ به جاللی علیرضا و مساعدیان دکتر همراه به را وي گرمیپور

 بهدلیل اکبري امیر Deposite کمپ به رسیدن با. شدند 1 کمپ راهی شب گذراندن براي نیز »ب«
 سفارش به کمپها به رسیدن از پس تیم دو هر بچه هاي. بازگشت پائین به درد، گلو و ناراحتی
  .کنند حفظ کالغها دست از آنرا تا پرداختند غذاها انبار وضعیت کردن مرتب به آقاجانی آقاي

 
  80/  اریبهشت 2/  یکشنبه 

 و بود سرد بسیار هوا دوم کمپ در. بود گرفته فرا را جا همه طوفان و برف سنگین بارش دیشب 
 و چادرها از یکی شدن پاره باعث شدید باد نیز 1 کمپ در. نهادند سر پشت را سخت شبی بچه ها
 اوراز درخواست به شد کاسته نیز باد شدت از خورشید عطلو با اما شد آن دیرکهاي شکستن

 نیز گروهی. شدند مشغول پاره چادر کردن درست و کمپ کردن مرتب به بچه ها تیم، سرپرست
 دستور منتظر سرد هواي در تیم سپس. ریختند کنار به بیل با را چادرها اطراف سنگین برف

 :یسدمینو خود گزارش در اوراز. شد صعود براي سرپرست،

 از حاصل فشار تا کنند حرکت ما از قبل تیمها سایر تا کردم صبر مسیر، زیاد برف به دلیل« 
 در هوا بودن نامساعد علت به تیمها سایر نفرات ولی نشود وارد ما نفرات روي سنگین برفکوبی

 ».شدیم راه کردن باز به مجبور خودمان و ماندند 1 کمپ

 را مسیر اطراف شکافهاي و ثابت طنابهاي میوزید، شدت به باد و بود سرد بسیار هوا حالیکه در 
 عکاسی اجازه باد،. کردیم توقف استراحت براي متري 6400 به رسیدن از پس و نهادیم سر پشت

 اورست. بودند نشسته ما تماشاي به برفی غول دو. کردیم نگاه سر پشت به. نمیداد را مناسب
 نهایت در. بود ایستاده برفها الهه کنار تکیهگاهی، چون که لوتسه و جهان سنگی ستون عظیمترین

 سایر و بود سکنه از خالی روز، آن 2 کمپ. رسیدند 2 کمپ به بچه ها دنیا بام تماشاي از پس
 .بودند رفته پائین به نامساعد، هواي علت به تیمها

 کوهنورد 5 با کره تیم. دارند حضور خوبی کوهنوردان ماکالو در حاضر تیمهاي میان در امسال 
 آن. است تیم سرپرست برادر وي. میباشد متري 8000 قله 10 فاتح آنها از یکی که آمده ماکالو به
 تیمی اسپانیائیها. تیم عضو دیگري و سرپرست عنوان به یکی بودهاند، هم با برنامهها تمام در دو



 

 بدون عضو، 7 از متشکل شیلی تیم. میکنند کار پرقدرت شرپاي دو با که میدهند تشکیل را نفره 6
 .آمدهاند ماکالو به ما تیم از پیش روز 25 حدود تیم سه این. هستند شرپا

 شود باز مسیر دو است قرار 3 کمپ به رسیدن براي البته. کرده اند دایر نیز را خود 3 کمپ آنها 
 کوهنورد 7 از متشکل نیز ایتالیا تیم. بود خواهد نیوزیلند و ایران تیم به متعلق دوم مسیر که

 منطقه اهل تیم، این نفرات تمام. دارند را شرپا بدون و اکسیژن بدون صعود قصد آنها. میباشد
 از روز چند از پس ولی کنند صعود آلپی به صورت داشتند قصد ابتدا آنها. میباشند »دولومیت«

 نفره 15 و 11 یمت دو با نیز اتریشیها. نمودند کمپهایشان برپایی به اقدام و شده منصرف کار این
 آنها از نفر دو ژاپنی، آنها نفر یک دارد، عضو 11 که نیوزیلند تیم نهایت در. آمده اند ماکالو به

. است کرده صعود اورست به دوبار آنها سرپرست کاتر گاي. هستند نیوزیلندي بقیه و انگلیسی
 عضو 16 با نیز ایران تیم. است بوده هال راب سرپرستی به ، اورست 96 سال تیم عضو وي

 .دربردارد را کوهنورد تعداد بیشترین

. میگردد نفرات شدن عصبی باعث و میگذارد تأثیر افراد روي دوستان و خانواده از دوري معموالً 
 سختی منطقه، یکنواخت شرایط. دارد بیشتري نمود آن، سخت شرایط و کوهستان در مسأله این

 همین به. میدهد قرار تأثیر تحت را افراد همه و همه ...و غذا بدي بارکشی، گرما، سرما، صعود،
 چند گوشه گیري باعث مسایل این حال هر به. میشود ایجاد نفرات بین نیز برخورد و تنش دلیل
 .بمانند دور تیم، گروهی اهداف از که میشود باعث امر، این و شده بچه ها از نفر

 استراحت به را اردیبهشت چهارم و ومس روزهاي تیم اصلی، کمپ به نفرات کلیه بازگشت با 
 را جا همه برف بارش ظهرها، از بعد. نهادیم سر پشت را نامساعدي هواي روز چند این. پرداخت

 طنابهاي با را خودشان بزرگ چادرهاي تمام باال کمپ در حاضر تیمهاي. میکرد سپیدپوش
 .نشوند کنده شدید باد مقابل در تا کرده اند مهار کوهنوردي

 80/ اردیبهشت 5/  ارشنبهچه 

 نیز »ب« تیم بچه هاي. رفت باال به 1 کمپ در استقرار براي »الف« تیم نامساعد، هواي علیرغم 
 بود شدید قدري به برف بارش ولی. کردند حمل را کولهبارشان میانی کمپ تا آنها به کمک براي
 .داد را نفرات همه ازگشتب دستور آقاجانی آقاي تیم سرپرست متري، 5850 به رسیدن از پس که

 ثابت طنابهاي شدند موفق نیوزیلند و ایران تیمهاي از شرپا چهار امروز نامساعد، هواي وجود با 
م. کنند نصب ماکالوال متري 80 تا را 3 و 2 کمپ بین  کاتر گاي دست از بازگشت، از پس سنَ

 نفرات از یک هر آوردن يبرا کاتر گاي: میگفت او. بود عصبانی بسیار نیوزیلند تیم سرپرست
 سهم نبود حاضر مسیر گشایش براي ولی کرده دریافت دالر هزار هشت و بیست ماکالو به تیمش

   .بدهد را تیمش یخهاي پیچ و ثابت طنابهاي
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  1اورست و لوتسه از کمپ 

 
  80/ اردیبهشت 6/  پنجشنبه 

 نیز بچه ها. میباشد مردد افراد فرستادن باال براي آقاجانی آقاي و است نامساعد همچنان هوا 
 قطع و هوا، شدن باز با ولی. دهد آنها به بیشتري استراحت اجازه نامساعد هواي بودند امیدوار
 ساعت حدود هوا اصلی، کمپ در که است ذکر به الزم. برود باال طرف به »ب« تیم شد قرار بارش،

 در ABC داشتن قرار بهدلیل لیکهحا در. میرسد قله به آفتاب 30/6 ساعت و میشود روشن 30/5
 آقاي جوادي دکتر و اوراز بین برخورد بهخاطر. میتابد کمپ به آفتاب 30/8 ساعت ماکالو غرب

 همراهی را »ب« تیم مساعدیان دکتر او بهجاي و کرد منتقل »الف« تیم به را جوادي دکتر آقاجانی
 هزینه بودن گران علت به. نمود كتر باال طرف به را اصلی کمپ »ب« تیم ،9 ساعت حدود. میکند
 و تهران با ارتباط چند از پس ولی کرده خریداري ماهوارهاي تلفن یک آقاجانی آقاي امسال تلفن
 قطع کلی بهطور دستگاه اشتباه، کد دادن علت به تیم، صعود وضعیت از فدراسیون ساختن آگاه
 براي دلیل همین به. ماند بینتیجه دجدی کد گرفتن در نیز اتریش تیم مخابرات مهندس تالشهاي. شد

 دادن و آنها لطف بهرغم البته که کنیم استفاده ایتالیائیها تلفن از هستیم مجبور تهران، با تماس
 . بپردازیم دالر 12 حدود تماس دقیقه هر براي باید تخفیف،

 1 کمپ به را خود سختی به بچه ها فراگرفت، را جا همه بوران متري 5900 ارتفاع به رسیدن با 
 محل کندن به شروع ابتدا کمپ به رسیدن با. داشت خواهند پیشرو را سختی شب آنها. رساندند
 کف چادر، داخل گرماي بهدلیل آفتابی، روزهاي در زیرا نمودند آن زیر کردن آماده و چادرها

 هک دارد اصرار چادرها محل کردن آماده براي پرچمی بچه ها همه از بیش. میشود گود آنها
 داشت ادامه سحر هنگام تا برف بارش دیشب حال هر به. میشود همراه زارعی اعتراض با عموماً



 

 و برفها کردن جارو باد مزیت تنها البته. بود قبل روزهاي از شدیدتر که باد وزش آن از پس و
 به متعلق بارهاي از زیادي مقدار شرپاها، به کمک براي بچه ها. میباشد برفکوبی کردن آسان
 .دادند انتقال باال به را 4 و 3 کمپهاي

 چهارم کمپ یعنی متر، 7600 ارتفاع تا باید بیشتر آمادگی براي نفرات همه تنظیمی، برنامه طبق 
 کردن کم بار هر با البته شوند، آماده نهایی صعود براي تا کنند همهوا را خود و نمایند صعود
 غذاخوردن همه، از جالبتر. میشود بیشتر و هترب نیز نفرات اشتهاي شدن، همهوا بهتر و ارتفاع
 در را مساعدیان دکتر خصوص به سایرین حرص که میخورد غذا راحت آنچنان وي. است پوریا
 . ندارد پوریا از کمی دست خوردن در هم دکتر خود چند هر آورده،

 شده باعث ا،آنه سوي از 2 کمپ به غذایی مواد از مقداري حمل و »ب« تیم نفرات پرخوري البته 
 شکایت و افالکی آقاي عصبانیت موجب امر این که شود مواجه غذا کمبود مشکل با »الف« تیم تا

  .است آورده فراهم را سرپرست به وي
 
 80/  اردیبهشت 9/  یکشنبه 

 باید دوم کمپ ترك با. میباشد شمالغربی جبهه بخشهاي سنگین ترین از یکی 3 به 2 کمپ مسیر 
 نهایت در. میرسیم عمیق ولی عرض کم شکاف سه یا دو به سپس کرد، عبور خیی تند شیب یک از

 آن از عبور براي و دارد امتداد متري 7300 تا 6800 ارتفاع از که ماکالوال تنگه یا یخی پیشانی
 از مسیر عمده قسمت بهمن، سقوط بهخاطر. نهاد سر پشت را ثابت طناب متر 1200 حدود باید
 300 سپس و خطرناك بسیار یخی برج کنار از مستقیم صعود متر 400 .میگذرد صخرهها کنار
 متر 500 حدود. میپوشاند آنرا روي پودر برف معموالً که شیشهاي یخی روي بر تراورس متر

 تند بسیار مسیر شیب البته. برسند ماکالوال به نفرات تا میشود طی باریک دهلیز یک در هم پایانی
   .میباشد 70ْ یا 65ْ حدود و
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  3به  2مسیر کمپ 
 
 بهخاطر که ماند ناکام حالی در »ب« تیم سوي از 3 کمپ به رسیدن براي ایران تیم تالش اولین 

 هنگام دیر شروع البته. دادند دست از بهراحتی را زمان نفرات آرام حرکت و سنگین بارهاي کوله
 متري 7000 ارتفاع تا تنها آنها. نبود بیتأثیر گردنه به افراد نرسیدن در هم مسیر برفکوبی و

 خود از را کولهبارشان. میکردند جرأت کمتر نفرات که بود تند قدري به مسیر شیب. کردند صعود
 در. شد آنها بیشتر فرسودگی باعث امر همین. آورند بیرون خوردن براي چیزي و کرده جدا

م یمت سردار درخواست به مسیر، طوالنی تراورس نهادن سر پشت از بعد نهایت  حال در که( سنَ
. شدند بازگشت به مجبور نفرات اصلی کمپ از تکلیف کسب از پس و) بود ماکالوال از بازگشت

م  در آنکه ضمن میکشد طول به ساعت 3 حدود شرپاها پاي به مانده باقی مسیر بود معتقد سنَ
 ذخیره را غذایی مواد شرپاها آن در که بود شده نصب ایران تیم به متعلق چادر یک تنها 3 کمپ
 . بودند نموده

 خاطر به و بازگشتند دوم کمپ طرف به تالش ساعت هفت حدود از پس نیز »ب« تیم نفرات 
 حال. شدند نیوزیلند و کره تیمهاي چادرهاي از استفاده به مجبور آنجا در »الف« تیم حضور
 خسته شدت به مه اکبر و پوریا. بود شده ضعیف بسیار وي. نبود مناسب چندان عظیمی حسین
 چندان وضعیت هم سایرین حال هر به شد متحمل زیادي فشار برفکوبی در اکبر البته و بودند
 استقبال مورد گرم سوپ و شربت و چاي با آنها ،2 کمپ به بچه ها رسیدن با. نداشتند خوبی

  .بکاهند سخت روز این گرسنگی از قدري تا گرفتند قرار دوستان
 
 80/ تاردیبهش 10/  دوشنبه 

 زود صبح نامساعد، هواي وجود با »الف« تیم بچه هاي 3 و 2 کمپ بین طوالنی مسافت به دلیل 
 توجه با. میکردند حرکت خوب شدید، باد و برف بارش علیرغم و کردند ترك باال سمت به را کمپ
 با آنها بیسیم ارتباط کور، نقطه در ماکالوال تنگه داشتن قرار و 1 کمپ تا مسیر زیاد فاصله به

 ارتباط قراري بر به کمتري تمایل نیز افالکی آقاي مسیر سختی بهخاطر و است قطع اصلی کمپ
  .شد تیم سرپرست زیاد نگرانی باعث مسأله، همین داشت،

  



 

  
  به قله 4مسیر کمپ 

 
 نفر هشت یا هفت از متشکل ستونی دیدن به قادر تنها هوا، شدن باز با گاه نیز 2 کمپ بچه هاي 

 بر تیم از مانده جدا نفر همین و است صعود حال در نفر یک نیز آنها از دورتر کمی و هستند
 سرعت و گرفته قرار جلو در خادم که میرود باال شرایطی در تیم اما. است افزوده سایرین نگرانی
 از پس نهایت در. میکند جمعوجور را تیم نفر آخرین بهعنوان هم جالل. میکند تنظیم را تیم حرکت
 پوشش بر تا انداخت تکاپو به را همه شدید بادي وزش. رسیدند گردنه به آنها ساعت 9 ودحد
 تشکیل را حمایت نقطه آخرین گردنه رأس در کارگاه، آخرین بهعنوان تنها، کلنگی. بیفزایند خود
 افالکی آقاي. شد شادیآور تیم براي قله صعود همچون که سخت روزي بر موفق پایانی. میدهد
 طرف از خیالمان ارتباط قراري بر با. میکند تشبیه چین دیوار از عبور به را 3 به 2 مسیر از گذر
 گردنه به را خود تیم شرپاي »الکپا« همراه به چشمهقصابانی و جوادي نهایت در. شد آسوده آنها

 آنها به گفتن نباشید خسته و تبریک براي که دید را اورست میتوان و شده صاف هوا. رساندند
 بلورین یخی که محلی. میروند کمپ طرف به آنها و است سرد بسیار هوا. آورده بیرون ابر از سر
 چادر چند باقیمانده. شده ثابت زمین به یخ پیچهاي توسط آن در مستقر چادرهاي و پوشانده آنرا
. است زده هم به کمی را گردنه وضعیت زباله مقداري و اکسیژن خالی کپسولهاي کنار در

 آنها در راحتتر بچه ها تا کردهاند برپا هم را دیگر چادر دو بودند رسیده زودتر که یشرپاهای
 را ستونی سنگ، و برف یخ، از تودهاي. میافکنند نظر باال به همه خستگی اوج در اما. شوند مستقر
 همچون باشد وهمانگیز آنکه از بیش سیاه هیوالي. میکند متحیر را انسانی هر که آورده پدید
 ارتفاع با چومولنزو کمپ شرق در و پائینتر قدري. میگیرد جاي دلها در ساله چندین تیدوس

  . میباشد ما نظاره گر متري 7640 با کانچونگتسه سرمان باالي و گرفته قرار متري 7790
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  3کمپ 

 
 آب حتی بچه ها. شد غذا خوردن از مانع زیاد خستگی که شد سپري حالی در 3 کمپ سخت شب
م که هم را ذاییغ مواد و  .گذاشتند دستنخورده بود کرده تهیه سنَ

  80/  اردیبهشت 11/  شنبه سه 

 نپالی شرپاي یک و کرهاي یک اسپانیایی، دو بودند خواب در ایران تیم بچه هاي حالیکه در 
 آنها. بایستند فرازش بر تا کنند استفاده هیوال غفلت از داشتند قصد و شکسته را شب سکوت
 را خود بخت بهترین تا شد باعث کوچک اشتباهی اما کردند صعود متري 8300 تا خوب خیلی
 جاي به قله سنگی برج زیر به رسیدن از پس تیم این. بدهند دست از بهراحتی صعود این براي
 را »کوکوژکا« مسیر و رفته راست طرف به اشتباه به فرانسویها 1955 سال مسیر سمت به رفتن
 اتالف بهدلیل مسیر با شدن درگیر از پس آنها. دارد باالیی سختی درجه که میدهند قرار هدف
 1980 سال در فوق مسیر است ذکر به الزم. شدند بازگشت به مجبور اکسیژن کمبود و وقت

 این وي. بود شده صعود اصلی کمپ از روز، 4 مدت در »کوکوژکا جرزي« توسط آزاد بهصورت
 لهستانی بزرگمرد که بود متریی 8000 قله سومین الوماک. داد انجام اکسیژن بدون را صعود
. شد شناخته متري 8000 قلل همه فاتح دومین بهعنوان بعدها وي. گردید آن فتح به موفق

 . شد کشته لوتسه جنوبی دیواره روي بر 1988 سال در کوکوژکا

 برپایی براي اآنه ،»الف« تیم سرپرست افالکی آقاي اصرار به بچه ها خستگی علیرغم امروز اما 
 و انجامید طول به ساعت 4 حدود چهار به سه مسیر. رفتند باال متري 7600 ارتفاع تا 4 کمپ
 کمکم شمالغربی، یال صخره هاي کنار از سپید دشتی از عبور از پس باید افراد آن طی براي
قمت چادر چندین میتوان مسیر طول در. کنند باز 4 کمپ تا را خود راه و گرفته ارتفاع  به علّ
 و گردنه زیاد باد از فرار براي آنها ظاهراً. کرد مشاهده را آمدهاند ماکالو به قبل سال که تیمهایی



 

 و کرده برپا ماکالو گردنه از باالتر را خود 3 کمپ قله، تا آخرشان کمپ راه از کاستن همینطور
 برپا چادر سه دو، تنها نیز 4 کمپ در. گذاردهاند باقی نخورده دست را چادرها صعود از پس
ق آنها از یکی که شده  در تنها تیمها ،4 کمپ باالي ارتفاع بهدلیل معموالً. میباشد ایران تیم به متعلّ
 .میکنند 4 کمپ در چادر زدن به اقدام اضطراري مواقع

 بچه ها زیاد خستگی به خاطر هم تیم این تالش دومین زیرا. است جالبتر »ب« تیم حکایت اما 
 باال ارتفاع در آنها مدت طوالنی داشتن قرار حاصل و است روحی بیشتر خستگی این. ماند ناکام
 باعث ناراحتی کوچکترین. میشود افراد احساسی برخوردهاي باعث عموماً مسأله این. است

 کدام هر بچه ها. بود شکل بدین نیز تیم این حکایت و. میشود گریه موجب حتی یا و پرخاشگري
 پائین به را تیم آقاجانی آقاي اوراز، درخواست به نهایت در. زدند سرباز دصعو از بهانهاي به

 اوراز. ماندند کمپ در باال تیم پشتیبانی براي نفراتی بهعنوان جملران و اوراز تنها و بازگرداند
 تغییر آنرا نام خاطر همین به و میداند نحس محلی را آنجا و گذاشته 1+  2 کمپ را 3 کمپ اسم
 آقاي بازگشت با ولی میباشد قطع اصلی کمپ با »الف« تیم ارتباط که است روز 2 دحدو. داده

. شدیم آگاه آنها وضعیت از بود آمده گردنه طرف به ارتباط برقراري براي که 3 کمپ به افالکی
 مانع گرسنگی، و شدید خستگی ولی بیایند، 2 کمپ به آنها تا دارد زیادي اصرار آقاجانی آقاي
 قصد به را آنجا چهارم، کمپ به بار حمل از پس قدرتمند، شرپاهاي اما. میشود انآمدنش پائین
 شرپاهاي عهده از تنها و میطلبد را باالیی بسیار بدنی توان که کاري. کردند ترك اصلی کمپ

  . برمیآید پرتوان
  

  
  دندو در کمپ اصلی سنَم

 
 نپالیها افسانهاي و قدرتمند شرپاي »چهیري بابو« شدن کشته خبر اصلی، کمپ به رسیدن با آنها 
م. رفتند فرو عمیق ماتمی در کمپ در حاضر نپالیهاي سایر و شرپاها. شنیدند اورست در را  سنَ

م سرپرستی تحت شرپا به عنوان بار سه بابو. بود شده متأثر سایرین از بیشتر  اورست به سنَ
 به و فرانسوي هیأت همراه به 1990 سال در که بابو صعود نخستین جمله از بود، رفته
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 واقع »تاکشیندوك« دهکده اهل سن سال 38 با بابو. بود گرفته صورت »باتارد مارك« سرپرستی
 از پس. ایستاد دنیا بام فراز بر بار ده بابو. است دختر فرزند 6 داراي وي. بود »سولوخومبو« در

 بیجان جسد نهایت در و دبودن وي دنبال به روز دو اورست در حاضر شرپاهاي او شدن ناپدید
 تا شد آتش طعمه کاتماندو به انتقال از پس و کردند پیدا 2 کمپ نزدیک عمیق شکافی درون را او

 .باد گرامی یادش. کند سیراب را کاتماندو شهر تشنه رودهاي خاکسترش

 80/  اردیبهشت 12/  شنبه چهار

 قورمه بهصورت گوشت کیلوگرم 30 حدود) تهران( ایران، در تیم، نیاز مورد گوشت تأمین براي 
 کاتماندو به رسیدن با. نشود فاسد صعود طوالنی زمان مدت در و شهر گرماي در تا درآمد
 آن از اثري کسی و گردید ناپدید صعود اول روزهاي در اما شد، منتقل اول کمپ به گوشتها
 وي. فرستاد شادوا به دگوسفن خرید براي را آشپزها از یکی آقاجانی آقاي خاطر همین به. نیافت
 آنها ماکالو در حیوانات ذبح ممنوعیت بهخاطر اصلی کمپ نزدیک به گوسفند دو آوردن از پس نیز
 غیراسالمی ذبح بهخاطر ولی کرد، منتقل کمپ به را گوشتشان سپس بریده سر دادوسا در را

 با. بفرستد پائین به دیگري گوسفند خرید براي را وي شد مجبور آقاجانی آقاي گوسفندها
 از قبل هادي البته. رفت دادوسا به گرمیپور هادي حیوان بریدن سر براي آشپز کمک بازگشت
 بدین و کردن قبله به رو و دادن آب جمله از. دید را الزم آموزشهاي حیوان بریدن سر براي رفتن
 می شوخی به بچه ها بازگشت گوشتها با هادي اینکه از پس. برد خود با هم قطبنما یک منظور
 باال به حمل آماده قورمه، بهصورت گوشتها حال هر به. کنی استفاده قطبنما از بلدي هادي،: گفتند
 بودیم آورده تهران از که را گوشتهایی هادي خود فهمیدیم برنامه آخر روزهاي در البته. گردید
 به آنرا جاي تا کرده فراموش اما کند جلوگیري آنها فساد از تا کرده دفن اول کمپ برفهاي زیر در

 .بگوید سایرین

 تیم سرپرست اکسیژن، کپسول تعدادي داشتن به رغم. بازگردیم باال کمپهاي به است بهتر اما 
 تا بچه ها رفتن و کنند تالش اکسیژن بدون و شوند هوا هم شکل بهترین به بچه ها است مصمم
 قصد آقاجانی آقاي برسد مناسبی یهمهوای به هم اوراز آنکه براي. بود علت همین به نیز 4 کمپ

 ابتداي از آنها ـ جملران ـ وي همراه نفر حال شدن خراب علت به که داشت را باال به او فرستادن
 خود تالش سه هر در وي. است ناراحت خیلی محمد. بازگشتند 2 کمپ باالي ثابت طنابهاي



 

 به بود، گرفته فرا را جا همه مه حالیکه در. مانده ناکام دیگران، بودن بیروحیه و خستگی بهخاطر
. افزوده سایرین نگرانی بر این و است قطع افالکی آقاي بیسیم ارتباط همچنان. رسیدند 2 کمپ

 همراهش نفر. میرسد کمپ به بود داده انجام را نافرجام تالشی قبل روز که اسپانیایی کوهنورد
 را او شاید دارد، را افالکی آقاي با اطارتب ایجاد قصد اوراز. است نگران بسیار او شده گم مه در

 کنار مه آفتاب تابش از پس و بعد دقایقی. نمیدهد جواب افالکی آقاي اما. باشد دیده فرود هنگام
 آمدن پائین خبر او. میرساند کمپ به را خود کرده، پیدا را راهش اسپانیایی کوهنورد و میرود
 و آب تهیه از پس نیز اوراز. میآورد در نگرانی از را همه اندازهاي تا و میدهد نیز را ایران نفرات
 به را بیجان جسمی که میبیند را نفراتی ثابت، طنابهاي روي و باالتر کمی. میرود باال به شربت
 کمپ. بود مشهود حرفهایش در نگرانی اما است دیده را بچه ها که داد خبر او. میکشند خود دنبال
. میکند خودداري آن بیان از اوراز که داده رخ چه باال آن مگر .رفته فرو مرگبار سکوتی در اصلی
 .میگردد محمد بیسیم شدن خاموش به منجر تنها آقاجانی آقاي اصرار

 روي عدهاي، دنبال به که دیدم را بیجان جسمی پائین از: مینویسد خاطراتش در محمد اما 
 راه و لرزیدم خود بر. اشتد شباهت بیحرکت جسدي به دور از و میشد کشیده ثابت طنابهاي
 مشخص بچه ها به شدن نزدیکتر با. کردم طی دقیقه 30 مدت در را ثابتها زیر به 2 کمپ طوالنی

 بچه ها اما میشود کشیده یخها روي که است نفرات از یکی کولهپشتی بیجان، جسم آن که شد
 دچار پا عضله ناحیه از لیاو که جاللی، علیرضا و جوادي دکتر به ویژه آمدهاند، در پا از واقعاً

 آنها. است شده گردن ناحیه در شدید اسپاسم دچار دومی و میرود راه سختی به و شده کشیدگی
  .بازگشتند پیشرفته کمپ به سایرین استقبال میان در بعد روز و ماندند 2 کمپ در را شب

  

  
  4کمپ 

 
 همه. می اندیشند نهایی حمله به نگرانی، با همه ABC به نفرات کلیه بازگشت و 4 کمپ برپایی با 

 4 کمپ تا که نفراتی موقعیت بین این در. باشند داشته را حمله تیم در حضور افتخار میخواهند
 پا ناراحتی بهخاطر جاللی و جوادي تیم بچه هاي بین در متأسفانه. است سایرین از بهتر رفتهاند
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 بچه ها از کدام هر آقاجانی آقاي تدرخواس به. دادهاند دست از را مجدد صعود امکان گردن و
 تیم بچه ها، همه نظر به توجه با تا می نوشتند حمله تیم در حضور براي را نفر شش نام باید

 حال هر به. است دشواري بسیار کار افراد، از کدام هر حذف یا و انتخاب حقیقت در. شود انتخاب
 متأسفانه ولی. دارند را قله فراز بر انایر پرچم رساندن لیاقت و کشیدهاند زحمت تیم اعضاي همه
 با اما. است ایرانیان همه آنِ از قله فتح افتخار چند هر نیست حمله تیم در همه حضور امکان

 آقایان انتخاب به نسبت همه مشورت، از پس و بودند نوشته بچه ها که افرادي اسامی بررسی
ق اوراز و نجاریان چشمهقصابانی، خادم، افالکی،  مساوي نسبتی نیز مهدیزاده و زارعی. ودندب متفّ
 قرار. دهند انجام را نهایی حمله تیم، سفیران بهعنوان نفر هفت هر شد قرار نهایت در که داشتند
 تا و کنند همراهی 2 کمپ تا را آنها پشتیبانی، تیم به عنوان هم جملران و پرچمی مساعدیان، تا شد

 اعضاي همه شد قرار صعود، اطمینان ضریب بردن البا بهمنظور. بمانند آنجا در نتیجه حصول
 ولی نمود، اکسیژن بدون صعود تقاضاي اوراز محمد البته. کنند استفاده اکسیژن کپسول از تیم

 آن از نیاز صورت در و کند حمل خود با را اکسیژن کپسول هم او که کرد مقرر تیم سرپرست
 خود مقصود به حتماً که است مصمم آنچنان دمحم البته. نماند باز صعود از تا نماید استفاده
 دکتر نهایی، حمله براي بچه ها استراحت و پیشرفته کمپ در تیم حضور مدت در اما. میرسد

 جز به. است بچه ها وضعیت به رسیدگی حال در دایماً حاضر، نفر فعالترین بهعنوان مساعدیان
م و رضا افالکی، آقاي جاللی، علیرضا و جوادي دکتر  دایماً و شدهاند مبتال گلودرد به نیز سنَ
م بیچاره. ندارد حالشان بهبود در زیادي تأثیر نیز آمپول و قرص و میکنند سرفه  دکتر آنقدر سنَ

 .میکند فرار دکتر دست از که زده آمپول او به

 تا هستند مشغول استراحت به تیمها همه میکند، سپري را نامساعد هواي دوره ماکالو حالیکه در 
 از که نیوزیلند تیم امکانات به توجه با. کنند آغاز دوباره را خود حرکت هوا وضع شدن بهتر با

 طوري را خود برنامه ما میکند خبر کسب منطقه هوایی شرایط مورد در ماهوارهاي ارتباط طریق
  .برویم باال به آنها با همزمان تا کردهایم تنظیم

 
  80/  اردیبهشت 17/  دوشنبه 

 کردن حاضر از پس وي. است تیم آشپز چاندرا میشود بیدار که کسی اولین ولمعم طبق 
 مهی زیر در ماکالو غربی دیواره. میکند اقدام دعا سکوي کنار در آتش کردن روشن به صبحانه،



 

 را سختی روزهاي آغاز که میرسد گوش به آن دامنه از بهمن غرشهاي صداي و فرورفته غلیظ
 .میدهد نوید

 با وداع و کریم قرآن زیر از عبور از پس پشتیبان تیم نفر سه همراه به حمله متی عضو هفت 
 اکبري،. است کرده بچه ها به را توصیه ها آخرین آقاجانی آقاي. کردند ترك را کمپ سایرین
 همراهی را تیم Deposite کمپ تا بارشان حمل در بچه ها به کمک براي هم گرمی پور و عظیمی
 هم را میانی کمپ بچه ها میشود، آن چاشنی نیز برف بارش گهگاهی که رفتهگ هوایی در. کردند
 تغییر یخی برجهاي و یخچالها نماي تا شده باعث روزها برخی در هوا گرماي. نهادند سر پشت
 تیم شدید بادي میان در. هستند برگشت حال در رفتهاند باال قبل روز که اتریشیها از تعدادي. کند
 حرکت و آورده حال سر را همه مناسب هم هوایی و اخیر روز چند خوب غذیهت. رسید 1 کمپ به

 سر پشت را راحتی و خوب شب نفرات چادرها کردن مرتب از پس. میگیرد صورت روانتر و بهتر
  . نهادند

  

  
  3به  2مسیر کمپ 

 
  80/  اردیبهشت 18/  شنبه سه 

 عذابآور واقعاً سنگین، کوله بار حمل شرایطی چنین در. است گرم و باد بدون صاف، هوا امروز 
 که کرد فیلمبرداري و عکاسی میتوان بهراحتی که است آن موقعیت این مزیت بیشترین البته. است

 3 کمپ طرف به بارها گذاشتن براي نیز شرپاها. برآمدند آن عهده از خوبی به اوراز و نجاریان
 به شروع برف و گرفت هوا مجدداً ظهر از بعد. بازگشتند پائین به هوا تاریکی از پیش آنها. رفتند
 .داشت ادامه صبح تا که نمود بارش

 زیر یخی برج که طوري به کرد، خراب کلی به را 3 به 2 کمپ مسیر وضعیت برف، سنگین بارش 
 به متر دهها تا را یخ بزرگ قطعات و کرد سقوط پائین به شدن سنگین و زیاد بارش اثر بر ثابتها،
 .ودنم پخش اطراف
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م، توصیه به شرایط این تحت  نَ سه. پرداخت استراحت به و ماند کمپ در را چهارشنبه روز تیم س 
 که آنها سخت صعود. میکنند حرکت باال طرف به هستند، مردد صعود براي حالیکه در اتریشی نفر
 یمهايت نفرات همچنین امروز. داشت ادامه هوا تاریکی از بعد تا بود همراه سنگین برفکوبی با

 و 3 کمپهاي در مدتی که هم اسپانیا و اتریش نفرات. رساندند 2 کمپ به را خود نیوزیلند و شیلی
 بازگشت به مجبور هوا خرابی و قبل روز بارش خاطر به بودند هوا وضعیت بهبود منتظر 4

 آوريجمع  با و گردید ناامید صعود از عمالً موقعیت، آخرین دادن دست از با اسپانیا تیم. شدند
  . بازگشت پائین به خود کمپهاي

 
  80/  اردیبهشت 20/  شنبه پنج 

 حرکت آماده و برخاسته زود صبح ببرند، بهتري استفاده روز روشنایی از آنکه براي بچه ها 
 فکر این در پایین از آن تماشاي با بچه ها که است طوالنی قدري به 1+  2 تا 2 کمپ مسیر. شدند
 حمل در کمک از پس نیز پشتیبان تیم. کرد خواهند طی را نشدنی تمام سیرم این چگونه که هستند
 شب دو بهمن. بازگشت پائین به و کرده خداحافظی تیم با ثابت، طنابهاي ابتداي تا افراد بار

 .است شده پراکنده مسیر طول تمام در یخ قطعات و داده تغییر کامالً را برجها فرم و شکل گذشته،

 شیلی تیم نفرات. هستند بازگشت حال در چادرهایشان جمع آوري از پس انیااسپ تیم شرپاهاي 
 کوهنورد و نیوزیلند تیم اعضاي همینطور. میآیند باال به ما تیم سر پشت پراکنده شکلی به نیز

 و گرفته پیشی سایرین از ایران تیم شرپاهاي و نیوزیلند تیم پرتوان شرپاهاي. آنها همراه ژاپنی
م. رساندند گردنه نهایتاً و »ماکالوال« یزدهل به را خود  حال بد بسیار شدید گلودرد بهخاطر سنَ
 بهصورت صخرهها میان از راه و است پرشیب بسیار ماکالوال تنگه. میکند مرتب توقف و است
 داود. میخوابد کمکم شیب مانده گردنه باالي به طول دو حدود. شده باز باال سمت به پیچ در پیچ
 از پس شده، آغاز شدید باد وزش و برف بارش حالیکه در و کرد تنظیم را تیم عتسر خوبی به

 نیست، مشخص چیز هیچ و فراگرفته را جا همه غلیظ مهی. رسید گردنه به تیم ساعت نیم و هفت
 فرصت از افالکی آقاي. میرسد گوش به یکدیگر به بچه ها نباشید خسته صداي و باد زوزه تنها

 اصلی کمپ به را ما رسیدن خبر مساعدیان طریق از تا میگیرد تماس 2 مپک با کرده استفاده
 محل به زیاد خستگی با افراد. نیست میسر نقطه این از اصلی کمپ با ارتباط برقراري. برساند
 و چادرها محل کردن مرتب به بالفاصله و دارد،میرسند فاصله دقیقه ده حدود گردنه تا که کمپ



 

. کرده سپیدپوش را جا همه برف تند، باد وزش علیرغم. میکنند اقدام نیاز مورد غذایی مواد تقسیم
 به زود خیلی زیاد خستگی بهخاطر بچه ها. است سانتیمتر 30 حدود باریده تازه برف ارتفاع
  . رفتند خواب

 
  80/  اردیبهشت 21/  جمعه 

 قرار تأثیر تحت ار کمپ تند بادي وزش آن از پس و داشت ادامه برف بارش وقت دیر تا دیشب 
 به را کمپ شیلی تیم نفرات. هستند حرکت دستور منتظر و شده آماده زود صبح از بچه ها. داد

 دیگر نفر سه و داشته را صعود قصد نفر چهار آنها نفره هفت تیم از. کردهاند ترك باال سمت
 به هم نیوزیلند نفرات 11 ساعت حدود. میکنند کمک بار حمل در را آنها پشتیبان، تیم بهعنوان
م از افالکی آقاي. رفتند 4 کمپ طرف  صبح از بچه ها زیرا کند روشن را تیم تکلیف تا خواست سنَ
م. بودند نشسته چادرها در آماده زود  به ما از پیش روز یک دیگر تیمهاي است بهتر: میگوید سنَ
 میتواند بیشتري نفس به اداعتم با ما تیم قله، به 4 کمپ مسیر شدن آماده از پس و کنند حمله قله
م حال هر به. کند فتح را قله  ارتباط برقراري براي افالکی آقاي امروز. نیست بی تجربه اي فرد سنَ
  .نشد 2 کمپ یا اصلی کمپ با صحبت به موفق ولی رفت، گردنه سر تا بار چندین پائین با
  

  
  3کمپ 

 
 ششمین ارتفاع، متر 8201 با چوآیو لهق به ایران قبل سال صعود یادآور اردیبهشت، 21 امروز 

 براي و داشتند شرکت هم چوآیو قبل سال صعود در ما تیم اعضاي از نفر پنج و است دنیا کوه
 رسیدن زمان در درست را خود ساعت رضا،. میکنند تعریف را سخت صعود آن خاطرات سایرین

 همه یاد. میافتد گریه به ساعت، زنگ شدن نواخته با و کرده تنظیم 45/17 یعنی چوآیو قله به تیم
 با تا گرفتهاند نیک فال به را امروز توقف بچه ها،. باد گرامی جاودانهشان صعود و عزیزان آن
 اشتهایی بچه ها از هیچکدام. بزدایند تن از را قبل روز طوالنی صعود خستگی استراحت کمی
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 از عاري که برف آب شیدننو و متمادي روزهاي گذشتن از پس واقع در. ندارند خوردن براي
  .است شده کور کامالً باال، ارتفاع در بهخصوص نفرات اشتهاي است امالح هرگونه

 
  80/  اردیبهشت 22/  شنبه 

 و شوند خارج خوابها کیسه از همه هوا شدن روشن از پیش تا شد باعث 4 کمپ به رفتن هیجان 
 گوش به ماکالو گردنه از همچنان که ستا آوازي تنها باد. نمایند خود وسایل جمعآوري به شروع
 در 4 به 3 کمپ مسیر. درآمد حرکت به تیم گردنه، باد از فرار براي کرامپون بستن از پس. میرسد
 مختلف فواصل در شرپاها. میشود افزوده ارتفاع بر مرور به و میباشد شمالغربی یال حاشیه

 بسیار حرکت اینکه با. نکند برخورد شکلیم به بازگشت در تیم تا میکنند نصب را راهنما پرچمهاي
 کانچونگتسه غرب، در لوتسه و اورست. میایستند استراحت براي افراد گاهی ولی است آرام

 تیم چه هر و هستند بچه ها صعود شاهد شمال، در چومولونزو و غرب شمال در) 2 ماکالو(
 باد. نمی شود کاسته متشانعظ و شکوه از اما میشوند دیده کوچکتر کوهها گرچه میرود باالتر
. هستند آمدن پائین حال در نفر دو. رسید کمپ نزدیک به تیم کرده کالفه را همه شرقی، سرد

 کرده حمله قله طرف به گذشته شب نیمه آنها تیم، آن شرپاهاي از یکی و نیوزیلند تیم فیلمبردار
 هواي خرابی متأسفانه. شده پا و دست انگشتان ناحیه از سرمازدگی دچار نیوزیلندي نفر. بودند
 بازگشت به مجبور را شیلی و نیوزیلند تیمهاي اعضاي از تعدادي جمله از زیادي نفرات دیشب،
 به که ببینیم قله، زیر دهلیز در صعود حال در را نفر دو میتوانیم هوا، شدن باز با. است کرده
 شرپاها کمک به بچه ها متري 7600 ارتفاع در 4 کمپ به رسیدن با. میآیند باال طرف به کندي

 از استفاده اجازه آمدن باال از پیش. شد اتریشیها چادر وارد داود. میشوند چادرها نصب مشغول
 افالکی آقاي تالشهاي. میکند نظاره را سایرین گوشهاي در و است خسته رضا. بودیم گرفته آنرا
 بسیار حتماً. بیخبرند ما از هک است روز دو. است بینتیجه اصلی کمپ با ارتباط برقراري براي
 به بچه ها اتریش، تیم چادر دو از استفاده و چادر تخته سه نصب از پس سرانجام. شدهاند نگران

 از که میبینیم را نفر سه دو، دور از. کنند آماده فردا حمله براي را خود تا پرداختند استراحت
 و ژاپنی یک و کاتر گاي صعود خبر ی،شیل تیم نفرات. شدهاند سرازیر پائین به قله زیر دهلیز
 بدون آنها از یکی که شدند فتح به موفق نفر سه نیز شیلی تیم از. دادند را همراهشان شرپاي
 4 کمپ به را خود نیوزیلندیها از پیش آنها. کرد فتح را قله مصنوعی اکسیژن کپسول از استفاده



 

 بسیار ولی خسته آنها. رسیدند 4 پکم به هوا تاریکی از پس نیوزیلند تیم نفرات. رساندند
 رفتن از پس نکنند را مجدد صعود قصد تیمش نفرات سایر آنکه براي کاتر گاي. هستند خوشحال

 .داد را کاتماندو به تیمش بازگشت و کمپ تخلیه دستور سرعت به ABC به

 ایران تیم فراتن سراغ میآمد باال از که کس هر از 2 کمپ بچه هاي بیسیم، ارتباط قطع به توجه با 
 بسیار را آنها پائین، کمپهاي در نامساعد هواي. میشد کسب مبهم اخباري تنها ولی می گرفتند را

 به دکتر توصیه به پا عضله ناحیه از ناراحتی به دلیل جملران همچنین امروز. است کرده نگران
ABC بازگشت. 

 
 
  
  

  
 
 پنجم فصل 

 سیاه هیوالي برفراز
 
 ولی خوابیدند ساعت سه دو، تنها دیشب نفرات،. زد صدا را بچه ها افالکی آقاي شب، 12 ساعت 

 از سایرین از دیرتر حسن و رضا. میشوند آماده سرعت به و رفته بین از خستگیشان همه گویی
م. شدند خارج خواب کیسه  اشتهاي هیچکس. است اکسیژن کپسولهاي رگالتور نصب حال در سنَ

 هر و شدند خارج چادرهایشان از افالکی آقاي اصرار با همه. زدمیو سردي باد. ندارد خوردن
م از رگالتور، و ماسک همراه به اکسیژن کپسول یک کدام م خود بود قرار ابتدا. گرفتند سنَ  به سنَ
م، نامساعد حال بهدلیل ولی کنند همراهی را تیم »شرپا الکپا« همراه  بهجاي را »نورو الکپا« وي سنَ
 30/2 ساعت. داد حرکت دستور افالکی آقاي. میوزد شرق از سرد بادي. رستادف باال به خودش
 سمت به قبل روز تیمهاي مسیر در و جلو در »شرپا الکپا«. کرده روشن را جا همه مهتاب. است
 سایرین رسیدن براي بار یک دقیقه چند هر و است زیاد او حرکت سرعت. افتاد راه به باال

 به عنوان »نورو الکپا« آنها پی در و جالل و محمد اکبر، حسن، رضا، کی،افال آقاي داود،. میایستد
 همراه به اکسیژن کپسول یک تنها افراد از کدام هر آنکه بهدلیل و میروند باال سوي به نفر آخرین
 اکسیژن از بعد به آنجا از و کند صعود کپسول بدون متري 8000 ارتفاع تا تیم است قرار دارند،

 همه پاي و دست انگشتان. کرده غافلگیر را همه ابتدا، همان از شدید سرماي. گیرد بهره مصنوعی
 و پلکها دستکش، پشت با دایماً بچه ها و نگذاشته بی نصیب نیز را صورتها شدید باد یخزده،
 با خورشید طلوع البته که نمانده چیزي خورشید طلوع تا. نزند یخ تا میکنند پاك را دهانشان جلوي
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 داود دست یخزدگی. میکنند نظاره را ماه تدریجی غروب نیز بچه ها. بود خواهد همراه اهم غروب
  . میدمد سپیده. کند گرم را دستانش کمی تا است نشسته و شده او اذیت و رنج باعث

  
  به قله 4مسیر کمپ 

  
 طلوع دنوی و میگیرد رنگ باریک، خطی در طالیی، افقی شرق، در است، یخزده و بیانتها تند، شیب
 است بامداد 5 حدود ساعت،. میباشد راه ادامه به افراد امید تنها این، و میدهد را گرمابخش آفتاب

 تند بسیار مسیر شیب میکنند، نظاره خود راه سر را، مخوف برجهایی ماه قرص زیر در نفرات و
 پرداختند حتاسترا به گوشهاي در بچه ها. گرفت ارتفاع کمکم و کرد تراورس آنرا میباید و است
 حرکت به ناچار به و) میداد نشان را ـ 35 دماسنج( نداد را خوردن و نوشیدن اجازه سرما اما

 و یخزده صورتها. شوند گرم تا کنند حرکت سریعتر که داشت اصرار الکپا. دادند ادامه خود
 یسرمازدگ جلوي هم، با انگشتان تماس تا شده مشت دستکش داخل در نیز دستها. است بیحس

 پیشنهاد رضا. است طلوع حال در خورشید. میدهد نشان را متر 7950 ارتفاعسنج،. بگیرد را
 آن از باید صعود، سرعت بردن باال براي است معتقد نیز محمد. میدهد را اکسیژن از استفاده
 ابتداي به رسیدن از پس نهایت در. کند صعود اکسیژن بدون میخواهد خودش اما کنیم، استفاده
 بود، بدنها به گرم آفتاب تابیدن با همراه که عمیق، نفس چند از پس. شد نصب اکسیژنها ،برجها
. میشوند برجها وارد سرحال افراد. بود همراه درد با گرما این که شدند گرم کمکم پاها و دست
 که ثابت، طناب طول دو کند صعود اکسیژن بدون میخواهد و میرود طفره ماسک زدن از الکپا

 شکافهاي است، خطرناك و تند بسیار شیب. میکند مشخص را مسیر شده نصب پانیائیهااس توسط
 بردن باال براي میخواهند او از بچه ها میکند حرکت کند بسیار الکپا. میکند تهدید را افراد هم متعدد
 در. پذیرفت ناچار به گام چند از پس ولی نمود امتناع ابتدا که کند استفاده اکسیژن از سرعت



 

 دو آن طرف دو که گرفته قرار راه سر در خطرناك و تند بسیار شیب یک یخی برجهاي نتهايا
 شرپاها میخورد چشم به بیانتها درهاي نیز، شیب زیر در و دارد قرار مخوف و عمیق شکاف
. دارند نیاز آن به باال زیرا کردند جمع را آن بچه ها عبور از پس ولی شدند طناب نصب به مجبور

 دیشب. است طوالنی بسیار مسیر. برداشت را خود اکسیژن ماسک الکپا برجها باالي به نرسید با
م  خود با زیادي آب بچه ها دلیل همین به بود خواهد ساعت 8 تا 6 حدود صعود مدت میگفت سنَ

 زیرا. نیست مهم چندان میکنند استفاده اکسیژن از که کسانی براي مسأله این البته. نیاوردهاند
 اکسیژن بدون صعودکنندههاي ولی میشود مرطوب ماسکشان جلوي تنفس، از پس همواره

بچه  تنها و نمی آورد خودش روي به محمد چند هر میبرند، رنج شدت به گلو خشکی از مصنوعی
 در که برفی و تند شیبی میکند تغییر مسیر شکل کمکم. میکند ترغیب سریعتر صعود به را ها

 میان در گرفتن قرار خاطر به و نمیوزد بادي هیچ. گرفته قرار قله یرز در وسیعی فالت آن انتهاي
م آنکه علیرغم. هستند امان در سرما و باد از افراد یال، دو  سمت در صعود مسیر بود معتقد سنَ
  . دارد قرار برفی کاسه چپ

  

  
  در مسیر قله

  
 خود حمله نخستین در هااسپانیائی که است مسیري همان این و میداد، نشان را راست سمت الکپا
 یال به نهایت در که تند شیبی داراي و یخ و سنگ از پوشیده مسیري. خوردند شکست آن در

 از پس ولی. شد متمایل چپ به کمی تیم قله، زیر کاسه به ورود براي. میشود منتهی غربی جنوب
 این. ایندنم تراورس راست سمت به شدند مجبور که رسیدند عمیق و عریض شکافی به ساعتی
 وقت ندادن دست از براي خستگی، بهرغم بچه ها کرد، تلف را تیم وقت از ساعت یک حدود اشتباه

 مبارزهاي آن به دستیابی که دارد قرار صخرههایی روي بر ماکالو فراز. افزودند خود سرعت بر
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 پاي بطنا تا رفتند جلوتر شرپاها. شدند نزدیک قله شمالی گرده به نفرات. میطلبد را سخت
 دو جالل بازگشت هنگام در تیم ایمنی براي و افالکی آقاي اصرار به. کنند تعویض را صخرهها

 تیم و میباشد ظهر از بعد 3 ساعت. نمود نصب صخرهها به منتهی یخی تند شیب در را طناب طول
 ايتالشه از پس. برسد قله به منتهی خطالرأس به تا دارد پیش در را سنگی گرده متر 300 حدود
 بیخبري روز دو از پس گردید، اصلی کمپ با ارتباط برقراري به موفق محمد سرانجام مکرر،
 میگوید آقاجانی آقاي به افالکی آقاي آورده، وجد به را همه قله به افراد شدن نزدیک خبر شنیدن
 انیپای مراحل در ایمنی نکات رعایت تیم سرپرست توصیه تنها مانده، باقی قله تا ساعت یک حدود
 کمی تیم طنابها، روي افراد تجمع از جلوگیري براي صخرهها ابتداي به رسیدن با. است صعود
 بهعنوان هم جالل. رفته ثابتگذاري براي است، خسته بسیار که الکپا کمک به حسن. شد پراکنده
 ،متري 8350 حدود ارتفاع در. است خسته بسیار نیز شرپا الکپا. میکند جمع را تیم نفر آخرین
 را اوراز همراه کپسول وي نمود، تعویض است اتمام حال در که را خود اکسیژن کپسول حسن
 در اما. میکرد همراهی را سایرین باال توانی با اکسیژن بدون صعود علیرغم نیز محمد خود. گرفت
 ندمیبین قله تاج روي را مانند قارچ ابر آنها هستند مجدد ارتباط برقراري منتظر همه اصلی، کمپ
 به. است کرده خاموش را خود تلمبهاي چراغ نیز آشپزخانه حتی. فرورفته سخت سکوتی در کمپ

 منتظر و بیخبر پایین، در که است کسانی از بهتر صعودکننده تیم روحی شرایط راستی
 کپسول تعویض براي حسن به کمک و استراحت براي الکپا باال آن اما. هستند ارتباط کوچکترین
  .برود باال شرپاها از جلوتر تا گرفت اجازه افالکی آقاي از رضا. نشسته وشهايگ در اکسیژن

 

   
  به سوي قله

 



 

 زیرا بده را اجازه این او به: میگفت من به درون از ندایی«: مینویسد خود گزارش در افالکی آقاي( 
 رضا. »ندمیشو باال راهی وي دنبال به هم سایرین و میشود تیم در سرعت و رقابت ایجاد باعث
 در که افتادم چوآیو صعود یاد به شدید، باد و مه به ورودمان و هوا شدن خراب با: گفت بعدها
 روز آن البته. برگردد تا خواست تیم از بیسیم پشت از افالکی آقاي و داشتیم قرار شرایطی چنین
 بهدلیل داشت امکان و بود آنجا خودش بار این ولی رفتیم قله سمت به و کرده خاموش را بیسیم
 و کرده عجله باید پس بدهد را تیم بازگشت دستور ناگوار اتفاقات از جلوگیري براي و هوا خرابی
 .)می گشتیم باز پائین به و کرده صعود را قله هوا، تاریکی از پیش

 پاي جاي دنبال به نیز وي. نرود اشتباه را مسیر تا میدهد تذکر رضا به دایماً افالکی آقاي 
. است کرده غافلگیر را همه شدید باد. میشود نزدیک خطالرأس به شیلی تیم نفرات و یهانیوزیلند

 به را همه دعوت، این و میکند دعوت خویش سوي به را همه و میگوید خوشآمد دور از قله برج
 آن تعویض براي مجالی دیگر اما شده تمام افالکی آقاي اکسیژن اوضاع، همین در. آورده وجد
  . کند طی اکسیژن بدون را آخر گامهاي است مجبور او و ندارد وجود

  

  
  به سوي قله

  
 قرار حسن و محمد افالکی، آقاي رضا سر پشت. نمود ترغیب سریعتر حرکت به را رضا محمد،
 چپ سمت در. رساندند خطالرأس به را خود شرپاها از پیش جالل همراه به نیز داود و اکبر. دارند

 و کشیده پایین به را نفري تا است بچه ها غفلت کوچکترین منتظر عریض نقابی شرق به رو و
 برجی روبرو در. میکنند خودنمایی ماکالو سرخ سنگهاي و صخرهها نیز راست سمت در. ببلعد

 رشته قبل، روز تیم پاي جاي در درست میروند برج سمت به بچه ها. است افراد انتظار در کوچک
 آخر گامهاي در مبادا است، نگران کمی افالکی آقاي آمده، پایین به برج نوك از نازك طنابی

  . نمی بیند را رضا وي ظاهراً. دهد رخ حادثهاي
 بوسهاي با سخت و سیاه کوه نهایت در. میکند آرام را افالکی آقاي او دادن نشان با محمد ولی
 اطراف به خود با را )ایران باد زنده( فریاد باد، و زدهاند حلقه برج کنار در همه. میشود نرم گرم،
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 دست در را خود زده یخ دستان حالیکه در زدهاند حلقه یکدیگر دور به همه. میبرد قله مخروط
 با او و زده یخ دوربین ولی میآورد در را فیلمبرداري دوربین حسن. میدهند قرار یکدیگر

 مشغول داود کوچک دوربین خوشبختانه. میاندازد خود کولهپشتی داخل به را آن عصبانیت
: میزند فریاد لرزان صدایی با افالکی آقاي بیسیم پشت از بعد لحظاتی و. است تصویربرداري

  .هستیم ماکالو قله فراز بر ما) کرار حیدر علی(
  

  
  بر فراز ماکالو

  
 را 50/17 ساعت،. افتادهاند گریه به شادي از همه میشود، منفجر خوشحالی از اصلی کمپ و 

 توقف چه گر. میدهد را بچه ها بازگشت دستور خود جمله نخستین در جانیآقا آقاي. میدهد نشان
 قله از گریه کمی و اسالید و عکس چند گرفتن بدون نمیتوان اما نیست جایز خراب، هواي این در
 به شروع سرعت به و کردند خارج خود کولهپشتی از را پرچم زحمت، با بچه ها. کند دل

 شرپاها دنبال به خودش و میکرد تشویق رفتن پایین به را همه یافالک آقاي. نمودند عکسبرداري
 حالیکه در. است یادگاري براي قله سنگ قطعه چند کندن مشغول گوشهاي در محمد. شد راهی
 بدرقه به برف و بوران با ماکالو میکنند نگاه سر پشت به میآیند شمالی گرده طرف به بچه ها
 بوسهاي که حالی در میشویم دور ماکالو از ما و میرود فرو ظغلی مهی زیر به نیز قله برج و آمده
 طی پایین طرف به مطمئن ولی سرعت، به صخرهها مسیر. میکنیم آسمان نثار گزاري شکر سر از
 به گوشهاي در لحظهاي دقیقه، چند هر از پس بچه ها، زیاد خستگی خاطر به حالیکه در. شد

 طنابها انتهاي به را خود و نهادند سر پشت را ثابتها سریع، خیلی شرپاها. می پردازند استراحت
 شد تاریک کامالً هوا یخچال، به رسیدن با. شدند نزدیک آنها به آرام و خسته نیز بچه ها. رساندند



 

 طرف به سرعت به بچه ها سالمتی از اطمینان از پس شرپاها. گردید آغاز مسیر جدي بخش و
 نگرانی از را پایین کمپهاي بچه هاي آنکه براي محمد. ردندک ترك را تیم و افتاده راه به 4 کمپ
 نگرانی، شب چند از پس و شده آسوده همه خیال دیگر. نمود برقراري ارتباط به اقدام کند خارج
 در و هوا مطلق تاریکی در صعود، تیم نفرات ولی. مینهند سر پشت آرامش با و بهراحتی را امشب
 در زده یخ دستان و کشنده سرماي باز و. میآیند 4 کمپ طرف به پیشانی چراغهاي نور زیر

. بگیرند را حادثهاي هر جلوي تا باشند داشته دست در محکم را خود کلنگهاي مجبورند حالیکه
م به متعلق بیشک که چراغی نور. میشوند سرگذاشته پشت آرامی به معلق برجهاي و یخچالها  سنَ
 اکسیژن. میگردند باز پایین به صعود، مسیر همان در فرادا و میکند راهنمایی را همه دور از است

. نمیدهد اهمیت کسی ولی یخزده صورتها. نیست آنها به نیازي دیگر چند هر شده، تمام کپسولها
م، چراغ. ندارد زدن حرف ناي هیچکس . برنمیدارد چشم آن از کسی و است تیم اصلی هدف سنَ
 ساعت تیم سرانجام ولی. میرود پایینتر هم کمپ کنندمی حرکت پایین طرف به بچه ها هرچه گویی

. بازگشت ساعت، 30/5 حدود و صعود ساعت 20/15 از پس یعنی. رسید 4 کمپ به 30/23
م. میبخشید معنا را آن ایران به عشق تنها که سخت تالشی  در اشک قطرات که حالی در سنَ
 پذیرایی آنها از داغ چاي و آب با و. میگیرد آغوش در را بچه ها زده حلقه پرمحبتش چشمان
 اکتفا کرامپونهایشان و کفش درآوردن به تنها و شدهاند کوفته و خسته بسیار هم افراد. میکند
 به و قبل شبهاي با متفاوت خوابی. میروند خود کیسهخواب و چادر درون به خستگی با و میکنند
 حالیکه در شرپایشان دو با ايکره چهار و اتریشی چهار شب، نیمه هاي. صعود اضطراب از دور
 به استراحت کمی از پس تا. رسیدند 4 کمپ به میکند همراهی را آنها ایتالیا کوهنوردان از یکی
. شد افالکی آقاي چادر وارد است ساله 62 پیرمردي که اتریشیها از یکی. کنند حرکت قله طرف
 کره اتریش، نفرات سایر. داد ايج خود خواب کیسه درون میلرزید سرما از که را او افالکی آقاي
 حرکت قله سمت به استراحت ساعتی از پس آنها شرپاي دو و ایتالیایی کوهنورد »پائولو« و

 قله فراز بر نامساعد هوایی در شدند موفق اردیبهشت 24 دوشنبه یعنی بعد روز آنها. کردند
. آمدند پایین تشنگی و نگیگرس از رنجور و خسته بیحال، نیز ما بچه هاي روز، این در. بایستند

 از که بود شده عصبی قدري به و بود برادرش حال نگران ایتالیائیها سرپرست رنزو 3 کمپ در
 را »ماکالوال« زیباي تنگه بچه ها. گرداندند باز پایین به را او ساعتی، از پس دوستانش و رفت حال
 رسیدن که مغروري کمپ. کنند وداع 2+1 کمپ با همیشه براي تا نهادند سر پشت خستگی با نیز
 در نبود افالکی آقاي اصرارهاي اگر که بود خسته قدري به تیم. نبود قله صعود از کم آن، به

 استقبال به حمید و پوریا طوالنی، ثابتهاي نهادن سر پشت از پس اما. میماند وحشتناك کمپ همان
 را تیم آنها پذیرایی. گرفتند غوشآ در را بچه ها داشتند چشم در اشک حالیکه در و آمدند افراد
  .آورد سرحال کامالً
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  4کمپ 

 
 پایین، به بارها آوردن و شرپاها به کمک براي چادرها، جمعآوري و ،2 کمپ در استراحت کمی با 

 علیرضا،. بودند آمده کمپ به چادرها جمعآوري جهت که پیوستند نفراتی به 1 کمپ در همگی
 کردیم باور ما و آمد تیم استقبال به آقاجانی آقاي نیز پیشرفته کمپ نزدیک در و هادي و حسین

 شکوه با و سخت پایان برف بارش که رسید ABC به تیم حالی در. است شده تمام برنامه که
 با. آوردیم باال را صلح پرچم برف ذرات سپیدي احترام به همگی و میکرد اعالم را صعود

 نیز ماکالو به حمله آخرین. کردند ترك نیز را خود تهپیشرف کمپ تیمها، عمالً کمپها جمعآوري
 از نفر، دو شدن کشته به منجر متأسفانه که گرفت صورت اتریش تیم نفرات از عدهاي توسط
 اثر بر هم دیگر نفر. بود آمده ما چادر به ایران، تیم صعود از پس شب که شد پیرمردي جمله

 .شد افزوده سیاه هیوالي تلفات آمار بر ناینچنی و شد کشته مخوف درهاي اعماق به سقوط،

 نشدنی تمام دشت با وداع غربی، رنگ هزار دیواره با وداع می کنیم، وداع ماکالو با اکنون ما و 
 قله افسانهاي برج با وداع و» 2+1« کمپ با ،»ماکالوال« پیشانی با ،2 کمپ یخی شکافهاي با ،1 کمپ
 علی یا فریاد و است باقی هنوز رنگمان سه رچمپ بر آن بوسه هاي جاي که سرخش سنگهاي و

  .ماند خواهد جاودانه ابد، تا و است طنینانداز سیاهش هرم فراز بر همچنان ، کرار حیدر
 
  زارعی رضا 

 8/5/80 



 

 نگاه یک در ماکالو صعود
 
 کوهستان و میدانی آزمونهاي در شرکت جهت کشور سراسر کوهنوردان از دعوت: 79 مهر 

 . ماکالو تیم اردوهاي در برترینها حضور يبرا

 شیرودي شهید ورزشگاه در میدانی تست: 79 مهر 21 

 سرکچال قله صعود کوهستان تست: 79 مهر 22 

 سبالن یخنوردي تست: 79 آبان 6 تا 3 

 کاالهو تا کرماکوه خطالرأس اردوي مرحله، اولین: 79 آذر 4 تا 1 

  دماوند جبهه جنوبی ويارد مرحله، دومین: 79 آذر 25 تا 23 

 کندوان قله و آزادبر گردنه اردوي مرحله، سومین: 79 دي 9 تا 7 

 همدان الوند و النه کالغ اردوي مرحله، چهارمین: 79 دي 30تا 27 

 دماوند غربی جبهه اردوي مرحله، پنجمین: 79 بهمن 21 تا 19 

 فشم یخنوردي اردوي مرحله، ششمین: 79 اسفند 11 تا 9 

 کاتماندو به تیم بارهاي ارسال: 79 نداسف 15 

 نپال به اعزام جهت نفر 16 انتخاب: 79 اسفند 20 

 کاتماندو به تیم اعزام: 80 فروردین 4 

 به راهپیمایی آغاز و توملینگتار روستاي به پرواز: 80 فروردین 10 

  ماکالو اصلی کمپ سمت         

 متري 4795 عارتفا در اصلی کمپ به تیم رسیدن: 80 فروردین 22 

 ماکالو کوه جنوبی جبهه در واقع         

 همهوایی جهت ABC سمت به حرکت: 80 فروردین 24 

 واقع متري 5220 ارتفاع در پیشرفته کمپ پایی بر: 80 فروردین 26 

 ماکالو غربی جبهه در         

 همهوایی جهت متري 5800 ارتفاع تا صعود: 80 فروردین 27 

 متري 6100 ارتفاع در 1 کمپ برپایی: 80 فروردین 30 

 متري 6500 ارتفاع در 2 کمپ پایی بر: 80 فروردین 31 

 ماکالوال تنگه متري 7000 ارتفاع تا صعود: 80 اردیبهشت 9 

 متري 7300 ارتفاع در 3 کمپ برپایی: 80 اردیبهشت 10 

 متري 7600 ارتفاع در 4 کمپ برپایی: 80 اردیبهشت 11 

 دقیقه 50/17 ساعت در سیاه هیوالي فراز بر: 80 اردیبهشت 23 
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        و کـمپها در باقـیمانده تجهیـزات جمعآوري: 80 اردیبهشت 25 
 پیشرفته کمپ به بازگشت        

 اصلی کمپ به رفتن و پیشرفته کمپ جمعآوري: 80 اردیبهشت 26 

 بالگرد با کاتماندو به بازگشت: 80 اردیبهشت 27 

 تهران به بازگشت: 80 اردیبهشت 30 

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  1380 بهار نپال، ماکالو، به اعزامی تیم پزشکی گزارش
 
 بر میکنند تالش که است کوهنوردانی با مصاف در یخ، و سنگ از پوشیده سپید یگانه این هیمالیا، 

 مغلوب به گاه و میگذارد تأثیر بدن فیزیولوژیک دستگاههاي همه بر تالش، این و کنند غلبه آن
 روح و جسم میان تعادلی میکند تالش که است پزشک میان این در و. میانجامد کوهنورد شدن

 .دهد یاري سخت صعود این در را او و کند برقرار ارتفاع در کوهنورد

. است مفصل و پیچیده بسیار تخصصی نظر از "expedition" تیم یک پزشکی مسایل بررسی 
 میگذارد انسان روي سنگین فعالیتهاي سایر و اکسیژن کمبود باد، رما،س ارتفاع، که مختلفی اثرات
 .است تأمل قابل بسیار

 بسیار شرایط در جسمانی نظر از متعدد اردوهاي گذراندن از پس ماکالو به ایران اعزامی تیم 
 تالشهاي ارتفاع رایج بیماریهاي از پیشگیري و درمان جهت حال این با گردید منطقه عازم خوبی
 .میشود اشاره آنها از برخی به اینجا در که گرفت صورت زیادي

 و ضربان خون، فشار کنترل شامل: عمومی معاینه مورد 287 به نزدیک برنامه این طی در 
 عمل به تیم اعضاي از اختصاصی معاینه مورد 97 حدود همچنین. گرفت صورت تنفسی وضعیت

 18 مدت این در. گردد طرف بر تیم پزشکی تمشکال از بسیاري شد سعی دارو تجویز با که آمد
 افراد و باربرها درمان مورد 32 و تیم سردار و شرپاها سالمتی و پزشکی وضعیت کنترل مورد
 .شد انجام محلی

 ناشی صدمات ضربدیدگیها، مزمن، عفونی بیماریهاي از مواردي باربرها و محلی افراد درمان در 
 بومیان، بین در. گرفتند قرار درمان تحت که شد مشاهده غیره و برفکوري همچنین روزانه، کار از

 درمانگاه پرجمعیت، مناطق در فقط و کم بسیار بهداشت مراکز همچنین و ضعیف بهداشتی فرهنگ
 خانباري بخش در درمانگاه یک فقط ماکالو اصلی کمپ تا توملینگتار از مسیر کل در و دارد وجود
 و آمریکا از زایمان و زنان متخصص یک و نپال از عمومی زشکپ یک درمانگاه این در دارد وجود

 پزشکان. داشتند حضور استرالیا کشور از) تخصصی دوره( رزیدنتی دانشجوي یک همچنین
 جهت مذکور، دانشجوي و میشوند اعزام منطقه این به هفتهاي یک دورههاي صورت به آمریکایی

 آزمایشگاه، رادیولوژي، بخشهاي درمانگاه، این در. بود آمده منطقه این به آموزش و تجربه کسب
 را منطقه کل که دارد وجود ساده و سرپایی صورت به جراحی بخش و سونوگرافی و داروخانه

 کنار در ساده، فروشگاههاي صورت به داروخانهها منطقه این در است، داده قرار پوشش تحت
 این بر نظارتی هیچ دولت، میرسد نظر به که میفروشند هم دارو روزانه، مایحتاج و لوازم فروش

 بیمارانی که شد مشاهده بارها اصلی، کمپ تا راهپیمایی روزهاي طی همچنین. ندارد داروخانهها
 اعزام بزرگتر شهرهاي به درمان جهت تا میآورند توملینگتار محلی فرودگاه به برانکارد با را
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 رخ) High Risk( خون فشار افزایش دمور یک تیم، اعضاي بین در صعود، حین در اما و. شوند
 ناشی ارتفاعزدگی مورد یک همچنین. میشد کنترل دارو با و روزانه، طور به و برنامه طی که داد
 خوشبختانه که شد، مشاهده مناسب پوشش در سهالنگاري همچنین و ارتفاع در سنگین فعالیت از
 .یافت بهبود مناسب درمانهاي و سرمدرمانی با

 غذایی رژیم در تغییر و ارتفاع و کوهستان مختلف بیماریهاي ، ماکالو صعود روزه 50 برنامه در 
 :میشود بیان آنها از مواردي که شد فیزیولوژیک مشکالت بروز موجب کوهنوردان،

 شده متناوب و خشک سرفههاي دچار کوهنوردان اکثر تقریباً خشک، و سرد هواي اثر در. 1 
 و عالیم تخفیف باعث تنها دارو، مصرف و بود مقاوم بسیار ایجر داروهاي برابر در که بودند

 حدي به گاه است معروف »خومبو« سرفههاي به هیمالیا منطقه در که سرفهها این. میشد سرفهها
 .میکند استفراغ و تهوع ایجاد که است

 و تاس بلند ارتفاعات به صعود شایع عالیم از بینی مخاط خشکی خشک، و سرد هواي اثر در. 2 
 ترشحاتی با را آن باید حتماً که دارند بینی خونآلود ترشحات باال، ارتفاعات در کوهنوردان اکثر
 .داد تمایز شود تخلیه ریه از است ممکن که

 تغییر علت به. است "expedition" برنامههاي مشکالت شایعترین از نیز گوارشی مشکالت. 3 
 عدیدهاي مشکالت دچار گوارش، دستگاه بدن، لوژيفیزیو سیستم بر ارتفاع اثرات و غذایی رژیم

 مشاهده بارها تیم، اعضاي بین موارد این که میشود... و درد دل تهوع، بیاشتهایی، اسهال، همچون
 .گردید

 طوري به میکشد طول ماه یک از بیش کوچک زخم یک ترمیم ارتفاع، در گاه: بافتی ترمیم عدم. 4 
 2 عرض در کاتماندو در ولی نیافت التیام زخمها نکردیم، مراجعت کاتماندو به ما که زمانی تا که
 .شد ترمیم روز 3 تا

 میشد شروع سردردها این میرسیدیم باالتر کمپهاي به که اول روزهاي در: موقت سردردهاي. 5 
 .میکرد پیدا بهبود همهوایی از پس و مییافت ادامه روز 3 تا 2 و

 احساس بدن اکسیژن، کمبود علت به خواب هنگام باال، ارتفاعات در: »استوك شین« تنفس. 6 
 همراه فرد شدن بیدار با که مییابد ادامه تنفس، موقت توقف با اکسیژن کمبود این که میکند خفگی
 .میگردد باز عادي حالت به عمیق نفسهاي با و است



 

 هنگام در پا گیضربدید مورد یک: از است عبارت شد حادث برنامه طول در که مشکالتی اما و...   
 اسپاسم ،4 و 3 کمپ مسیر در پا عضله گرفتگی و اسپاسم اصلی، کمپ سمت به تیم حرکت
 2 به 3 کمپ از بازگشت مسیر در گردن عضالت

 روي شرایطی در این و یافت کاهش بدنشان وزن% 20 تا% 7 بین نفرات برنامه طول در همچنین 
 .می بردند سر به پیشرفته کمپ در نفرات صعود، زمان کل از زیادي مدت که داد

 خصوص به کوهنوردان، دیگر به برنامه این پزشکی تجربیات انتقال با بتوانم امیدوارم پایان در 
 .سازم مهیا بهتر و ایمنتر برنامههاي اجراي جهت را راه کوهنورد، پزشکان

              مساعدیان حمید 

 ماکالو به ایران اعزامی تیم پزشک 
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 ماکالو انرژي و تغذیه تدارکات گزارش 

 سال در ماکالو قله به ایران تیم صعود از فدراسیون، ریاست با مالقاتی طی ،79 سال پاییز در 
 .گردیدم مطلع 80

 را اولیه اقدامات باید رو این از. شد واگذار اینجانب به صعود این تغذیه مسئولیت جلسه این در 
 .ممیداد انجام

 که دادم قرار دقیق بررسی تحت را گذشته برونمرزي برنامههاي تغذیه موارد ابتدا منظور این به 
 رژیم در تغییراتی موجب قبلی، تیمهاي اعضاي نظرات نقطه به توجه همچنین و بازبینیها این نتیجه
 سلیقه اشتراك یا و تضاد و نامهها پاسخ در کلی نظریات به توجه با البته. گردید برنامه این غذایی
 که شد الزم غذایی، ماده نوع یک در نفر یک متضاد نقطهنظرات یا و مواد از برخی مورد در

 .پذیرد صورت مواد از قلم چند روي بر مجددي مطالعات و تحقیقات

 6/11/79 تاریخ در جلسهاي برنامه، غذایی رژیم تنظیم و محاسبه جهت در اطالع کسب منظور به 
 در تغذیه سرویسدهی امکانات همچنین و صعود این اجراي طرح و تشکیل نفدراسیو محل در

 منطقه بومی و ایرانی نفرات تعداد کمپها، ارتفاع تعداد، اجرا، مدت و تامسرکو شرکت توسط منطقه
 .گردید مطرح برنامه آگاه و تجربه با سرپرست توسط الزم اطالعات سایر و

 موجود خارجی و داخلی تولیدات از اعم نظر مورد غذایی مواد کلیه ابتدا اولیه، اقدامات دنبال به 
 و امکانات به توجه با که بود این بررسیها و کاوشها این نتیجه. گرفت قرار بررسی تحت بازار در

 بعضی انتخاب با باید بازار، در موجود خارجی و ایرانی جدید و قدیم تولیدات گوناگونی و رشد
 .شود حاصل رژیم این در یراتیتغی خارجی، و داخلی مواد از

 و کیفی و کمی بررسیهاي و تهیه خارجی و ایرانی غذایی اقالم از برخی نمونه ابتدا رابطه این در 
 تقلیل یا افزایش و جایگزینی یا حذف به آزمایشها این نتیجه. گرفت انجام آنها یکایک روي غیره
 محاسبه تغییرات، و بررسیها و مایشهاآز آخرین از بعد سپس. انجامید غذایی مواد اقالم برخی
 نهایت در. شد خریداري نیاز مورد غذایی مواد کوتاهی مدت در و شد آغاز برنامه غذایی رژیم
 به تیم فنی تجهیزات همراه به 15/12/79 تاریخ در و بندي بسته سرعت به شده تهیه غذایی مواد

 کیلوگرم 492 آن خالص وزن و یلوک 632 غذایی مواد ناخالص وزن که گردید ارسال کاتماندو
 راه بین تنقالت شامل باقیمانده، غذایی مواد از کیلو 45 حدود که است یادآوري به الزم. بود



 

 به همچنین. شد ارسال منطقه به تیم اعضاي همراه شدنی فاسد مواد و اصلی کمپ تا کاتماندو
 کمپوت سیبزمینی، چیپس شامل هک نیز، نظر مورد شده محاسبه غذایی مواد از کیلوگرم 20 مقدار

 ارسال بر عالوه. گردید ارسال تیم همراه به و شد خریداري کاتماندو در بود آبمیوه و میوهجات
 در تازه گوشت امکان، صورت در تا شد قرار درآمد، قورمه صورت به که گوشت کیلو 50 حدود

 .یابد انتقال اصلی کمپ به و تهیه راه بین کوهستانی دهکدههاي

  طاهري لیع 

 کوهنوردي فدراسیون تغذیه مسئول 
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 غذایی مواد لیست 
 

 مقدار     نوع     ردیف      

 مقدار   شیرینی نان انواع و غالت

 کیلوگرم 1   معطر طارم برنج   1   

 قوطی 3   پوستکنده جو   2   

 یقوط 12   گرم 440 ناخالص فلزي، قوطی شیرین ذرت کنسرو   3   

  قوطی 14   )برشتوك( غنیشده فلکس کورن   4   

 کیلوگرم 1   برنج آرد   5   

 کیلوگرم 1   سفید گندم آرد   6   

 گرم 250   آسیابشده گندم جوانه   7   

 کیلوگرم 17   خشک لواش نان   8   

 11   گرم 1000 تا 25 وزنهاي با و مختلف ابعاد در متنوع ساده بیسکویت   9   
 کیلوگرم

 4   گرم 1000 تا 25 وزنهاي با و مختلف ابعاد در متنوع یهدارال بیسکویت   10   
 کیلوگرم

 کیلوگرم 1   فانتزي ریز شیرینی نان   11   

 کیلوگرم 1   سوخاري آرد   12   

 بسته 5   سوپی رشته   13   

 جعبه 6   آش رشته   14   

 مقدار   حبوبات       

 کیلوگرم 8   خام کامل، خشک، عدس   1   

 وگرمکیل 2   خام خشک، لپه،   2   

 کیلوگرم 250/1   خام سفید، خشک، رسیده، معمولی، لوبیاي   3   

 کیلوگرم 2   خام قرمز، خشک، رسیده معمولی، لوبیاي   4   



 

 کیلوگرم 2   خام خشک، رسیده، چیتی، لوبیاي   5   

 1250   خشک خام، نخود   6   

 قوطی 3   گرم 450 ناخالص فلزي قوطی) جامد و مایع( لوبیا کنسرو   7   

 مقدار   آن فرآوردههاي و شیر       

 قوطی 15   کیلوگرم 1 ناخالص فلزي قوطی لیقوان پنیر   1   

 قوطی 39   خالص گرم 140 قوطی فرانسه پنیر   2   

 قوطی 2   گرم 900 فلزي قوطی سوئیس، کامل، گاو، شیرخشک   3   

 قوطی 2   گرم 450 فلزي قوطی هلند کامل، گاو، شیرخشک   4   

 رمکیلوگ 3   شده پودر کشک   5   

 کیلوگرم 8   گوسفند چکیده ماست   6   

 کیلوگرم 3   گاو کیسهاي ماست   7   

 گرم 250   قرهقوروت   8   

 مقدار   آن انواع و گوشت       

 کیلوگرم 10   گوسفند شده قورمه گوشت   1   

 قوطی 51   گرم 180 فلزي قوطی مرغ کنسرو   2   

 قوطی 29   گرم 200 فلزي قوطی تن ماهی کنسرو   3   

 قوطی 20   گرم 180 فلزي قوطی پخته، شده، چرخ گاو گوشت کنسرو   4   

 قوطی 23   گرم 180 فلزي پخته،قوطی معمولی، گاو گوشت کنسرو   5   

 قوطی 9   کیلوگرم 10 ناخالص فلزي قوطی پاچه کله کنسرو   6   

 قوطی 13   گرم 500 ناخالص فلزي قوطی گوسفند شیردان کنسرو   7   

 قوطی 5   گرم 500 ناخالص لزيف قوطی گوسفند پاچه کنسرو   8   

 مقدار   مرکبات و میوه انواع       

 گرم 780   خشک آلبالو   1   

 قوطی 16   گرم 420 ناخالص کم، شیرینی با گیالس کمپوت   2   

 گرم 500   خرمالو برگه   3   

 بسته 8   گرمی 30 زد آلو لواشک   4   

 بسته 18   گرمی 30 زرشک لواشک   5   

 بسته 16   گرمی 30 انار لواشک   6   

  بسته 12   گرمی 30 آلبالو لواشک   7   
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 گرم کیلو 500/4   نمکزده برقانی سیاه آلو   8   

 قوطی 2 گرمی 450 قوطی مالت سفارش آمریکا فوستر آناناس پودر   9   

 کیلوگرم 2   خشک انجیر   10   

 کیلوگرم 2   خالص عسگري آبغوره   11   

 ستهب 7   ناخالص گرم 350 بسته خام هندي، تمر   12   

 کیلوگرم 500/3   خشک سفید، توت   13   

 کیلوگرم 500/3   زاهدي قرمز، خشک، خرما   14   

 کیلوگرم 2   زاهدي زرد، خشک، خرما   15   

 قوطی 19   کیلوگرم 1 فلزي، قوطی ناخالص خیارشور،   16   

 کیلوگرم 500/3   زردآلو برگه   17   

 پاکت 30   پاکت هر گرم 150 ناخالص سبز زیتون   18   

 گرم 1500   پوست با لبنانی زرد سیب برگه   19   

 قوطی 4   گرمی 450 قوطی با مالت سفارش آمریکا فوستر پرتقال طبیعی پودر   20   

 جعبه 1   کیلوگرمی 1 بسته) رطب( سیاه خرما   21   

 گرم 350   پوست با پرتقال برگه   22   

 بطري 14   گرمی 750 بطري ترش لیمو آب   23   

 گالن 4   لیتري 4 آلبالو »کنسانتره« شده غلیظ شربت   24   

 گالن 1  لیتري 4 پرتقال »کنسانتره« شده غلیظ شربت   25   

 گالن 1  لیتري 4 پرتقال »کنسانتره« شده غلیظ شربت   26   

 کیلوگرم 1   پوست بدون موز، برگه   27   

 گرم 600   پوست بدون کیوي، برگه   28   

 16   )کاتماندو از خرید( کیلوگرم 1 ناخالص) میوه ساالد( میوه چهار کمپوت   29   
 قوطی

 35   )کاتماندو از خرید( گرمی200 موز سیب، طالبی، پرتقال، پاکتی، میوه آب   30   
 پاکت



 

 گرم 250   )عمانی( خشک لیمو   31   

 کیلوگرم 500/2   خالص هلو، برگه   32   

 کیلوگرم 2   خالص بخارا، آلو   33   

 مقدار   آن انواع و سبزي       

 گرم 230   خشک ناج،اسف   1   

 گرم 900   خشک بادمجان،   2   

 پاکت 10   خشک پیاز،   3   

 گرم 500   خشک تره،   4   

 گرم 550   خشک جعفري،   5   

 گرم 120   خشک چغندر برگ   6   

 گرم 140   خشک) شبت( شوید   7   

 گرم 100   خشک شنبلیله،   8   

 گرم 90   خشک نعناع،   9   

 گرم 450   خشک گشنیز،   10   

 کیلوگرم 500/4   )کاتماندو از خرید( سیبزمینی چیپس   11   

 پاکت 45   )آرد( سیبزمینی پوره   12   

 قوطی 10   گرم 500 ناخالص جامد و مایع کنسرو قارچ،   13   

 گرم 450   آفتاب در شده خشک فرنگی گوجه   14   

 قوطی 2   گرم 500 کنسرو صورت به گوجهفرنگی، رب   15   

 قوطی 9   گرم 440 ناخالص ورتص به فرنگی، گوجه سس   16   

 عدد 150   )نفره تک( پاکتی گوجه سس   17   

 قوطی 10 گرم 360 خالص مایع و جامد ناریس، فرنگی، نخود کنسرو   18   

 گرم 750   )کاتماندو از تهیه( خشک سیر   19   

 گرم 100   سیر پودر   20   

 گرم 100   لیمو پودر   21   

 مقدار   دانه ها و خشکبار       

 کیلوگرم 250/2   خام خشک، بادام زمغ   1   

 کیلوگرم 1   شده نمکزده و داده بو خشک، بادام مغز   2   

 کیلوگرم 500/2   داده بو زمینی، بادام   3   

 کیلوگرم 500/4   پوست با پسته،   4   
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 گرم 100   پسته خالل   5   

 گرم 150   بادام خالل   6   

 کیلوگرم 250/3   پوست بدون فندق   7   

 گرم 375   گرم 250 و گرم 125 قوطی متوسط چربی با ائوکاک پودر   8   

 کیلوگرم 500/2   )مویز( سرخ شاهانی، کشمش   9   

 کیلوگرم 750/2   خشک آفتاب غیرتیزابی سبز کشمش   10   

 کیلوگرم 2   تیزابی سبز کشمش   11   

 گرم 750   گردو مغز   12   

 کیلوگرم 250/3   داده بو آفتابگردان تخمه   13   

 کیلوگرم 250/4   داده بو کدو، تخمه   14   

 کیلوگرم 2   داده بو هندوانه، تخمه   15   

 مقدار   نوشیدنیها       

 بسته 16 عددي 50 بسته انگلستان لیپتون خشک، فوري، چاي   1   

 گرم 600   سیالن خشک، سیاه چاي   2   

 قوطی 34   220 خارجی فلزي قوطی ماءالشعیر   3   

 عدد 2   سوییس گرمی 125 فوري قهوه   4   

 پاکت 32   ایتالیا گرمی 5/12) کاپوچینو( فوري نسکافه   5   

 مقدار   چربیها       

 800/1   گرم 900 خالص فلزي قوطی جامد نباتی، روغن   1   

 گالن 1   آمریکا ذرت مایع روغن   2   

 عدد 220   گرمی 25 حیوانی کره   3   

 مقدار   شیرین مواد و قند       

 کیلوگرم 15   سفید شکر   1   

 کیلوگرم 20   شده حبه کله، قند   2   

 کیلوگرم 5/3   موم بدون عسل   3   



 

 کیلوگرم 2   موم با عسل   4   

 کیلوگرم 750/1   سفید نبات   5   

 کیلوگرم 1   زرد پولکی،   6   

 مقدار   غذایی مواد سایر       

 گرم 250   قرمز شیرین، زرشک،   1   

 قوطی 2   گرمی 3 زعفران   2   

 شیشه 3   مگر 290 شیشه مایونز سس   3   

 قوطی 6   قوطی هر گرم 240 بادمجان خاویار کنسرو   4   

 قوطی 5   کیلوگرمی 1 شکري ارده حلوا   5   

 جعبه 6   کیلوگرمی 1 جعبه آشی رشته   6   

 قوطی 8   گرم 440 ناخالص فلزي قوطی قارچ کنسرو   7   

 بسته 24   نفره تک شکري ارده حلوا   8   

 قوطی 44   مگر 180 قوطی قیمه خورشت کنسرو   9   

 پاکت 15   گرم 85 پاکت هر گوناگون طعمهاي با ژله پودر   10   

 گرم 100   پودر سماق   11   

 قوطی 1   )کودك( غنچه غذاي   12   

 قوطی 2   )کودك( مامانا غذاي   13   

 کیلوگرم 7   خالص گل، آلبالو، تمشک، فرنگی، توت مربا،   14   

 پاکت 40   نفره تک مایونز سس   15   

 گرم 200   یهادو   16   

 کیلوگرم 6   ایران گوناگون طعمهاي با و متنوع آبنبات   17   

 قوطی 6   فلزي قوطی گرم 440 خالص ماکارونی سس   18   

 کیلوگرم 3   لیته مالیم، طعم با ترشی   19   

 کیلوگرم 4   درشت متنوع و مالیم طعم با ترشی   20   

 پاکت 4   کیلوگرم 1 پاکتی یددار، نمک   21   

 گرم 100   چوبهزرد   22   

 گرم 100   فلفل   23   

 گرم 100   کوبیده دارچین   24   

 گرم 150   )خاکشیر( خاکشی   25   

 کیلوگرم 15   خانگی حلوا   26   



 
  سیاهماکالو ھیوالی 

  1381قله ما الو گزارشی از صعود ارزشمند تیم ملی کوھنوردی ایران به 

 

88 
 

 پاکت 45   پاکتی گرم 14) چاکلت هات( داغ کاکائو   27   

 قوطی 28   پاکتی آماده جو آش   28   

 قوطی 9   آماده سبزي سوپ   29   

 پاکت 6   کتیپا آماده جو سوپ   30   

 قوطی 41   گرمی 285 سبزي قورمه خورشت کنسرو   31   

 قوطی 6   گرمی 285 کرفس خورشت کنسرو   32   

 قوطی 14   گرمی 285 مرغ خوراك کنسرو   33   

 قوطی 5   همدان گرم، 500 قوطی: تکنیک معجون   34   

 جعبه2   کیلوگرمی 1 اصفهان لقمه گز   35   

 جعبه 1   کیلوگرمی 1 قم تخت، سوهان   36   

 قوطی 2   گرمی 500 قم لقمه، سوهان   37   

 کیلوگرم 1   باقلوا   38   

 عدد 200   ترکیه گرمی 10 کوچک هوبی، کاکائو شکالت   39   

 عدد 34   گرمی 47 بادام ـ فندق الیه با شیري و ساده بلژیک جکیوس شکالت   40   

 عدد 11   يشیر ـ ساده با گرمی 100 آلمان اسپورت ریتر الیهدار شکالت   41   

 جعبه 1   عددي 24 جعبه مترو کاکائو شکالت   42   

 جعبه 1   گرم 58 عدد هر و عددي 24 مارس، کاکائو شکالت   43   

 جعبه 9  ساده شیري تایی 12 ایران، گرمی 20 کاکائو شکالت   44   

 جعبه 1   عددي 20 جعبه اولیپس عسلی آدامس   45   

 جعبه 2   عددي 25 جعبه نوع دو در پیکه آدامس   46   

 گرم 50   سیر ترشی   47   

 65   سبزي قارچ مرغ، گرم 71 و گرم 60 و گرم 85 پاکت سوئیس ماجی سوپ   48   
 پاکت

 37   قارچسبزي مرغ، گرم 85پاکت اندونزي و مالزي ینوس و نودلز ماکارونی   49   
 پاکت



 

 قوطی 1   گرمی 250 ترکیه بیبو زیتون، روغن   50   

 عدد 40   شیري و فندقی الیه با گرمی 40 لمانآ اسپورت ریتر شکالت   51   

 عدد 80   شیري و فندقی الیه با گرمی 20 آلمان اسپورت ریتر شکالت   52   

 عدد 24   گرمی 25 گلد ویفر شکالت   53   

 عدد 1   گرمی 500 سرکه   54   

 کیلو 2   ایران الیهدار شکالت   55   

    
  
  

 قدارم   دارویی خاصیت با خوراکی مواد و دم کردنیها  

 گرم 75   الطیب سنبل   1       

 گرم 175   زبان گاو گل   2   

 شیشه 1   انگلستان فروگلوبین، شربت   3   

 شیشه 1    عددي 500 شیشه سیز سون ویتامینه کپسول   4   

 قوطی 2   آلمان عددي 20 جوشان ویتامین مولتی قرص   5   

 قوطی 2   آلمان عددي 20 جوشان C ویتامین قرص   6   

 جعبه 36   آلمان گوناگون طعمهاي با عددي 18 ویکس باتن آب   7   

 بسته 22   ژاپن بلکبلک تایی 6 استیک آدامس   8   

 قوطی 2   آلمان عددي 20 جوشان کلسیم قرص   9   

 بسته 1   ترکیه ویتامین مولتی اولیپس، نبات آب   10   

 بسته 1   ترکیه C ویتامین اولیپس، نبات آب   11   

 عدد 16   ترکیه اکالیپتوس اولیپس، نبات آب   12   
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 ماکالو تیم فنی تدارکات 
 
 1379 پاییز از کوهنوردي فدراسیون مناسب، پوشاك از ماکالو تیم نفرات بهتر بهره گیري جهت 

   شرکت مارك با ارتفاع پوشاك نوعی کردن وارد به اقدام
»MILLET «کاپشن: شامل پوشاك این بود رفته کار به متد جدیدترین پوشاك، این در که نمود 

«  کفش و استرچ شلوار و بلوز پوالر، شلوار و کاپشن ، Wind stopperکاپشن  گورتکس، شلوار
one sport  «ارتفاع یکسره لباس دست دو کوهنوردي فدراسیون موجودي به توجه با همچنین 

 این. شد خریداري »کاتماندو« در نیز دست دو و گرفت قرار تیم اختیار در گورتکس جنس از
 خوابهاي کیسه بودن فرسوده علت به. گرفت قرار استفاده مورد قله به تیم حمله روز در لباسها
 مجبور تیم اعضاي از نفر دو که نمایند، خواب کیسه تهیه به اقدام خود افراد، تا شد مقرر موجود،

 .شدند خوابها کیسه همان از استفاده به

 اختیار در فدراسیون انبار موجودي اساس بر پشمی دستکش و دستکش روکش يتعداد همچنین 
 فدراسیون توسط که تجهیزاتی و لوازم لیست است الزم پایان در. گرفت قرار اعزامی تیم

 .دهیم ارایه را گرفت قرار ماکالو تیم اختیار در کوهنوردي

 .بود نفرات خود عهده بر لوازم سایر اینکه توضیح 

 :داد قرار تیم اختیار در کوهنوردي، فدراسیون که فنی وسایل و پوشاك یزات،تجه لیست 

 فنی وسایل ـ الف 

   جفت 9   کرامپون   1   

   عدد 6  یخ تبر   2   

   عدد 4   کلنگ   3   

   عدد 3   بیلچه   4   

   عدد 6   برف لنگر   5   

 شد تهیه کاتماندو در عدد 20   عدد 44   برف نبشی   6   

 به 2 کمپ مسیر در که کاتماندو در خرید   عدد 25   )ومتیتانی( یخ پیچ   7   
 گرفت قرار مورد استفاده 3

  به کاررفت زیرقله گرده در و 3به2 آخر طولهاي در   عدد 9   سنگ میخ   8   



 

   عدد 36   ساده کارابین   9   

   عدد 16 پیچدار کارابین   10   

   عدد 16   کاربینچه   11   

   عدد 16   فرود هشت   12   

ثابت  صورت به قله به صعود روز در آن متر80   متر Dry    120 ابطن   13   
 گردید نصب

 به قله به صعود روز در آن متر 50   متر 100   دینامیک میل 7 طناب   14   
 گردید ثابت نصب صورت

 کاتماندو در خرید   متر 1200   استاتیک میل 7 طناب   15   

 کامل رول 1   میل 5 طناب   16   

 کامل رول 1   میل 3 طناب   17   

   متر 60   تسمه   18   

 حلقه 7   انفرادي طنابچه   19   

 عدد 16   یومار   20   

 عدد 16   باطوم   21   

 پوشاك ـ ب 

 شد خریداري کاتماندو در جفت سه   جفت One sport   18 کفش   1   

   عدد 5   خواب کیسه   2   

 عددNorth Face   1 پر یکسره لباس   3   

 عدد Gore Tex   3 یکسره لباس   4   

 عدد Gore Tex   15 کاپشن   5   

 عدد Gore Tex   15 شلوار   6   

 عدد Wind stopper   15 کاپشن   7   

   عدد 15   پوالر پیراهن   8   

   عدد 15   پوالر شلوار   9   

 عدد 8   استرچ شلوار   10   

   عدد 15   استرچ پیراهن   11   

   جفت 6   انگشتی 5 و 2 پشمی دستکش   12   

   جفت 3   نگشتیا 2 دستکش روکش   13   

 جفت 1   انگشتی 5 دستکش روکش   14   
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 تجهیزات ـ ج 

 نفره Alpinus 2 تخته 1   تخته 13   چادر   1   

 نفره North face 3 تخته 4             

 تونلی نفره North face 2 تخته 2           

 معمولی نفره North face 2 تخته 6           

 کاتماندو در خرید   عدد 12   اکسیژن کپسول   2   

 شد خریداري کاتماندو در عدد 6   عدد10   ماسک   3   

 شد خریداري کاتماندو در عدد 6   عدد 10   رگالتور   4   

 شد خریداري کاتماندو در ست 1   ستکامل4   غذا ظرف   5   

   عدد 8   کتري   6   

 انبردست، برق، لنت موکتبري، تیغ مایع، چسب چسبنواري،: شامل ابزار جعبه    7       
 ...و ازمترف پیچگوشتی،

   دستی ترازوي   8   

 صعود شب و شد خریداري کاتماندو در   عدد 3   اضافه پیشانی چراغ   9   

 گرفت قرار استفاده مورد قله به         

   حلقه 35   عکاسی دوربین فیلم   10   

 حلقه 35   اسالید   11   

   عدد 40   فیلمبرداري دوربین فیلم   12   

 عدد 10   خام کاست نوار   13   

 شد خریداري کاتماندو در عدد 4 عدد 8   گاز EPi خوراکپزي چراغ   14   

 کاتماندو در خرید   عدد 150   قلمی باطري   15   

 کاتماندو در خرید   عدد 24   بزرگ باطري   16   

   عدد 6   ایران پرچم   17   

   عدد 8   بیسیم   18   

     سرگرمی و بازي وسایل   19   



 

   متر 15   برق سیم   20   

   ددع 4   المپ   21   

   دوشاخه سرپیچ، سهراهی،   22   

 اعضاء خود توسط... و پیشانی چراغ صعود، صندلی کلنگ، کرامپون، نظیر وسایل از برخی: تذکر 
 .گردید تهیه
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 ماکالو قله فاتحان 
  

 ماکالو قله به اعزامی ایران اسالمی جمهوري ملی تیم اعضاي معرفی
 
 
 )تیم سرپرست( کلخوران  آقاجانی صادق 

 
 1338: متولد 

 فرزند سه داراي متأهل، 

 دیپلم: تحصیلی مدرك 

 1354: کوهنوردي شروع 

 .کوهنوردي فدراسیون رئیس: شغل 

 
 :کوهنوردي سوابق 

 é 1376 بروم گاشر قله فاتح تیم سرپرست*  

 1377 اورست قله فاتح تیم سرپرست*  

 1379 آیو چو قله فاتح تیم سرپرست*  

 1379 پانگما شیشا قله فاتح تیم ستسرپر*  

 1374 قرقیزستان در المپیک قله به صعود*  

 
  

  
 



 

  
 )سرپرست معاون(افالکی اقبال 

 
 تکاب شهرستان ،1333: متولد 

 متأهل 

 دیپلم فوق: تحصیلی مدرك 

 نساجی 

 1356: کوهنوردي شروع 

 :کوهنوردي سوابق 

 1374 ترکیه کازیک دمیر هدیوار روي بر مسیر گشایش تیم سرپرست*  

 تا صعود و اورست قله فاتح تیم سرپرست معاون*  

 1377 اورست جنوبی گردنه 

 1378 پوبدا قله به اعزامی جوانان کوهنوردي ملی تیم سرپرست*  

 1379 شیشاپانگما  و چوآیو قلل به اعزامی ملی تیم سرپرست معاون*  

 : مدارك 

 سال در اسکاتلند »برنی     پالسی« مدرسه از نجات و امداد و ترکیبی صعودهاي دوره گذراندن ـ 
1378 

 1379 سال در اسکاتلند     »بننویس« مدرسه از زمستانی صعودهاي مربیگري دوره گذراندن ـ 

 کوهنوردي فدراسیون از 2 درجه مربیگري مدرك ـ 
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  قصابانی چشمه جالل 

 
 همدان 1338: متولد 

 رزندف یک داراي متأهل، 

 1362: کوهنوردي شروع 

 دیپلم: تحصیلی مدرك 

 :کوهنوردي سوابق 

 1376 راکاپوشی قله به صعود*  

 1377 اورست قله به صعود*  

 :مدارك

 برف و یخ 2 درجه مربیگري مدرك ـ 

 سنگنوردي 3 درجه مربیگري ـ 

  فرانسوي مربیان نظر زیر سالن داخل سنگنوردي دورههاي گذراندن ـ 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
  خادم اصل داود 

 
 تهران ،1334: متولد 

 1360: کوهنوردي شروع 

 دیپلم: تحصیلی مدرك 

 
 :کوهنوردي سوابق 

 ژاپن در فوجییاما قله به صعود*  

 1377 »جنوبی گردنه« تا صعود و اورست قله فاتح تیم عضو*  

 1379 متر 8201 ، آیو چو قله به صعود*  

 1379 متر 8046 ، پانگماشیشا قله به صعود*  

 
 :مدارك 

 1367 کوهنوردي فدراسیون از 3 درجه مربیگري مدرك ـ 
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  نجاریان محمدحسن 

 
 ، نهاوند1344: متولد 

 فرزند یک داراي متأهل، 

 1359: کوهنوردي شروع 

 :کوهنوردي سوابق 

 1374) مسیر ود( نام ایران به ترکیه دمیرکازیک دیواره روي بر مسیر گشایش*  

 1376 پاکستان در é بروم گاشر قله به صعود*  

 1377 اورست قله به صعود*  

 1373 سنگاپور آسیایی مسابقات به اعزامی ایران سنگنوردي ملی تیم عضو*  

 
 :مدارك 

 کوهنوردي فدراسیون از 2 درجه مربیگري مدرك ـ 
  
  
  
  
  
  

    
  
  
 



 

 مساعدیان حمید 

  
 رانته ،1345: متولد 

  مجرد 

 عمومی پزشک دکتراي: تحصیلی مدرك 

 :مدارك 

  کوهنوردي فدراسیون از 3 درجه مربیگري مدرك داراي ـ 

  
 جوادي ابوالفضل 

 
 قزوین ،1340: متولد 

  مجرد 

 عمومی پزشک دکتراي: تحصیلی مدرك 

 1372: کوهنوردي شروع 
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  جاللی علیرضا 

 
 تبریز ،1347: متولد 

 ادبیات لیسانس: تحصیلی مدرك 

 ادبیات دبیر: شغل 

 1372: کوهنوردي شروع 

  
 جملران حسین

 
 تبریز ،1350: متولد

 مجرد 

 فیزیک ریاضی دیپلم: تحصیلی مدرك 

 1369: کوهنوردي شروع 

 :کوهنوردي سوابق 

 1378 پامیر در پوبدا قله صعود*  
    

  



 

 
  زارعی رضا 

 
 تهران ،1348: متولد

 مجرد 

 بدنی تربیت رشته دانشجوي: تحصیلی مدرك 

 1371: کوهنوردي شروع 

 :کوهنوردي سوابق 

 1376 راکاپوشی قله به صعود*  

 1378 جنوبی گردنه تا صعود ، اورست قله فاتح تیم عضو*  

 1378 بالن مون قله صعود*  

 1379 شیشاپانگما 7300 ارتفاع تا صعود و چوآیو قله صعود*  

 :مدارك

 کوهنوردي فدراسیون از 2 درجه مربیگري مدرك ـ 

 فرانسه در دشوار مسیرهاي صعود و گروه رهبري هاي دوره گذراندن ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  سیاهماکالو ھیوالی 

  1381قله ما الو گزارشی از صعود ارزشمند تیم ملی کوھنوردی ایران به 

 

102 
 

 اوراز محمد 

 
 
 نقده ،1348: متولد 

 مجرد 

 بدنی تربیت لیسانس: تحصیلی مدرك 

 1367: کوهنوردي شروع 

 :کوهنوردي سوابق 

 1376 راکاپوشی قله به صعود*  

 1377 اورست قله به ودصع*  

 1379 پانگما شیشا و آیو چو قله به صعود*  

 :مدارك 

 کوهنوردي فدراسیون از 1 درجه مربیگري مدرك ـ 

 مسیرهاي صعود و گروه رهبري دورههاي گذراندن ـ 

 1378 فرانسه در دشوار     

 
  
   

 
  
 



 

 اکبري امیر 

   
 همدان ،1351: متولد

 مجرد 

 راهنمایی سوم: لیتحصی مدرك 

 1372: کوهنوردي شروع 

 عراقی پرچمی پوریا

   
 تهران ،1352: متولد

 مجرد 

 لیسانس: تحصیلی مدرك 

 کاربردي ریاضیات 

 1376: کوهنوردي شروع

 :مدارك

  کوهنوردي فدراسیون از 3 درجه مربیگري مدرك ـ 
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  عظیمی حسین 

 
 همدان ،1353: متولد 

 مجرد 

 دیپلم: تحصیلی مدرك 

 1371: کوهنوردي شروع 

 :مدارك 

 کوهنوردي فدراسیون از 3 درجه مربیگري مدرك ـ 

 
 
  
 گرمی پور هادي 

 
 نقده ،1359: متولد 

 مجرد 

 دیپلم: تحصیلی مدرك 

 1376: کوهنوردي شروع 



 

 :کوهنوردي سوابق 

 1378 پوبدا قله فاتح تیم عضو*  

  
  
  
  
  
  مهدیزاده اکبر 

 
 قدهن ،1354: متولد 

 مجرد 

 حسابداري رشته دانشجوي: تحصیلی مدرك 

 1372: کوهنوردي شروع 
 
 :کوهنوردي سوابق 

 1378 پوبدا قله به صعود*  

 1379 شیشاپانگما و چوآیو قله به صعود*  
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 Makalu (Himalayas) The Black Mountain 
 The I.R.Iran Mountaineering National team has successfully climbed Mt. 
Makalu, the 5 th highest mountain in the world, with the high of 8463 meters 
in 13 th of May 2001. The members of this team, which comprised 15 climbers, 
were chosen after 6 stages of preparatory camping and through 53 volunteer 
climbers. These climbers have left Tehran to Katmandu on 24 th of March 
under leadership of Mr. Sadegh AGHAJANI and were transferred form 
Katmandu to ``Tumlingtar'' village on 30 March and after passing the villages of 
Khandbari, Mane Bhanjyan, Bhote Bash, Chichila, Num, Sedua, Mumbuk and 
the sheep places they reached the base camp of Makalu which were placed in 
the southern side at the high of 4795 meters. Finally on 15 th of April the 
Iranian team set up advanced basic camp in the western route at the high of 
5220 meters and started the climbing to Makalu on 16 th of April .  
 This team formed the summit bit to the Makalu on 13 th of May, after four 
camps in the highs of 6100, 6500, 7300 and 7600 maters, which took 27 days. 
 After a cold night and passing the huge ice pillars of the North-West route and 
the hard passing rocks, seven members of the team with two sherpas 
successfully reached the crest of Black Mountain Makalu on 5:50 PM and they 
set the holy flag of I.R.Iran on the summit. 
 It is necessary to mention that in the summer of 2001 there were the teams of 
United states, Spain, Chile , Korea, Austria (2 teams) and New Zealand in the 
area and among the mentioned teams 20 climbers with 5 sherpas successfully 
reached the summit which there were 7 Iranian climbers and 2 sherpas among 
them. 
 The members of the expedition team of Islamic Republic of Iran consisted of: 

 1 - Mr. S. Aghajani) 
 2 - Mr. E. Aflaki (second Leadr) 
 3 - Dr. H. Mosaedian (physician) 
 4 - Dr. A. Javadi (physician( 
 5 - Mr. M. H. najariyan (The Cameraman) 
 6 - Mr. D. Khadem 



 

 7 - Mr. J. Cheshme Ghasabani 

 8 - Mr. M. Oraz 

 9 - Mr. A. Mehdizadeh 

 10- Mr. R. Zarei 

 11- Mr. P. Parchami 

 12- Mr. H. Azimi 

 13- Mr. A. Akbari 

 14- Mr. A.R. Jalali 

 15- Mr. H. Jamalran 

 16- Mr. M. Garmipoor 
 
  
 


